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Z AKTUALNYCH PROBLEMÓW
PUBLICZNYCH BIBLIOTEK POWSZECHNYCH
w dniach 12— 13 lutego obradow ali w W arszawie kierow nicy Sam o
dzielnych R eferatów Bibliotek i dyrektorzy W ojewódzkich Bibliotek P u 
blicznych w raz z kolektyw em Centralnego Zarządu Bibliotek oraz In sty 
tu tu I^ ią ż k i i Czytelnictw a. Opublikowanie przeglądu w ażniejszych pro
blem ów om aw ianych w toku n arady zainteresuje zapewne szerszy ogół
kolegów i może zwiększyć ich osobisty w kład w rozwiązanie tych
problem ów.
I.
Proces gruntow nych przem ian w życiu naszego społeczeństwa,
który nasilił się i postępuje wciąż szybko naprzód od dni „polskiego
października", oddziały wuj e w yraźnie n a rolę społeczną bibliotek. Od
działy wuj e dodatnio, sprzyja rozwojowi bibliotek, ale tow arzyszą m u
pewne zjaw iska uboczne o charakterze negatyw nym .
N ajdonioślejsze ze zm ian pow odujących bardziej sprzyjające w arunki
oddziaływ ania 'bibliotek n a społeczeństwo, to odw rót od dogm atyzm u
pobudzający sw obodny rozwój życia intelektualnego, w prow adzanie jaw 
ności życia politycznego, przyw rócenie swobody dyskusji i dociekań
naukowych. Z nika ham ująca atm osfera „prohibi'tów“, • w raca zaufanie
czytelników do słow a drukowanego, zaufanie, którego brak ilustrow ały
w siposób jaskraw y i kary^katuralny np. w ypadki poszukiw ania przez
czytelników ,,przed w ojennych" w ydań ,,Trylogii" Sienkiewicza czy ,,Pana
Tadeusza" 'bo obecne w ydania są rzeikomo ,,sfałszowane".
O dradzanie się zaufania czytelników do bibliotek potw ierdzały spo
strzeżenia przytaczane przez uczestników konferencji. Je st to oczywiście
proces długofalowy, w niejednakow ym tem pie przebiegający w różnych
środowiskach. Nie dowodzi chyba zaham owania tego procesu zanotow any
w spraw ozdaniach statystycznych za 1956 r. nieznaczny spadek liczby
czytelników w w ielu bibliotekach powszechnych. W ydaje się, że mogły
to spowodować w ydarzenia ostatniego kw artału ub. roku, w których
czytelników zaabsorbow ała bardziej niż kiedykolw iek prasa, zebrania,
dyskusja. N iejednokrotnie może to być spadek pozorny, w ynikający
z urealnienia statystyk, nie naginanych do wyznaczonych z góry ,,zadań
planowych".

w roku bieżącym zacznie też oddziaływać w kierunku zwiększenia
„atrakcyjności*' bibliotek dla czytelników fak t ekonomiczny: podwyżka
ceny książek i prasy; 'korzystanie z w ypożyczalni i czytelni będzie się
bardziej ,,opłacać“. Zm niejszą się poważnie olbrzym ie dotychczas dopłaty
skarbu państw a do w ydaw nictw — ale żeby ta oszczędność finansow a
nie pociągnęła za sobą stra ty k u ltu raln ej, część tych oszczędności musi
być przeznaczona na popraw ę stanu zaopatrzenia w prasę i książki biblio
tek, w których każdy egzem plarz druku jest w ielekroć użyteczniejszy,
niż w rękach pryw atnego nabyw cy. Konieczne jest więc odpowiednie
zwiększenie budżetu bibliotek w związku z podw yżką cen w ydaw nictw .
Spraw a ta w ym aga „m obilizowania opinii publicznej", poparcia przez nią
postulatów , z którym i w ystępają 'biblioteki.
Do ujem nych objawów, do niebezpieczeństw zagrażających pracy
bibliotek trzeba zaliczyć nacisk łatw izny, ofensywę niskich gustów
w doborze lektury. Je st to reakcja na okres drętw oty i ponuractw a, na
schem atyzm lite ra tu ry „produkcyjnej", i dogm atycznego „upolitycznia
nia" czytelników, prow adząca do popadania z jednej ostateczności w d ru 
gą, chyba jeszcze gorszą. Przychodzą do głosu m iłośnicy tandety, dom a
gają się Zarzyckiej i Courts M ahler: żądają w bibliotece rozryw ki, lichej
rozryw ki i tylko rozryw ki. Najgorzej jest, gdy takie objaw y w ystępują
nie tylko w śród czytelników, ale i w śród tych, którzy m ają kształto
wać i rozw ijać ich upodobania czytelnicze — w śród wydawców, w imię
„opłacalności" chcących uprzyw ilejow ać szczególnie tylko „lekką" lite
ratu rę, w śród księgarzy nęconych pokusą zdobycia prem ii na tej w łaśnie
drodze — i wreszcie w śród bibliotekarzy. N iektórzy z nich w ysuw ają
postulat ,,80”/o beletrystyki w bibliotece" i korzystając z decentralizacji
zakupu zaczynają wprow adzać ten postulat w życie. Słyszy się i czyta
opinie, że niem ożliw a jest obecnie praca z książką popularnonaukow ą,
bo decydują upodobania czytelnika, a ten chce i szuka tylko powieści.
Zw olennicy 80“/o 'beletrystyki w księgozbiorach nie rozum ieją zupeł
nie roli biblioteki, instytucji oświatow o-w ychow awczej. Nie wiedzą, że
procentow y skład księgozbioru nie może być taki sam, jak procentow y
skład wypożyczeń z poszczególnych działów. Im większa biblioteka, tym
większy m usi być w jej księgozbiorze odsetek lite ra tu ry niebeletrystycz
nej, odpow iadający ja k najpełniej zróżnicow anym potrzebom życia. K się
gozbiór punktu bibliotecznego może zaw ierać więlcszość beletrystyki,
ale czytelnik tego p u nktu pow inien m ieć do dyspozycji w bibliotece sta
nowiącej zaplecze tego punktu, w grom adzie i w powiecie, duży w ybór
książek z różnych dziedzin wiedzy i działalności praktycznej. To jest
podstaw ow a zasada naszego dekretu o bibliotekach — i każdej praw dzi
wie użytecznej sieci bibliotek.
P rzy „odwilży" nie mogą stopnieć istotne zadania bibliotekarza —
m ądrego, życzliwego doradcy, doświadczonego przew odnika po świecie
książek, a nie autom atu do ich podawania. Do spełniania tych zadań
niezbędna jest znajomość piśm iennictw a, znajomość zagadnień polityc-^nych, k u lturalnych i gospodarczych, um iejętność posługiw ania się n a j
skuteczniejszym i m etodam i oddziaływ ania wychowawczego na jednostkę
i na grupę społeczną.
W yniki przeprow adzonej przez In sty tu t K siążki i C zytelnictw a
ankiety na tem at planu zakupu lite ra tu ry pięknej, przedstaw ione na
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naradzie, są alarm ującym sygnałem , że w w ielu bibliotekach pow iato
w ych bardzo jest źle ze znajomością piśm iennictw a i potrzeb czytelni
ków. U kazują też częste objaw y „pogoni za tanią sensacją".
Spraw a właściwej inform acji i poradnictw a w spraw ach doboru lek
tu ry jest więc obecnie centralnym zagadnieniem w pracy bibliotek
powszechnych.
II. W spom niany na naradzie pro jek t M inisterstw a Finansów w spra
wie w prow adzenia odpłatności usług bibliotecznych (i idące w tym sa
m ym kierunku uchw ały jednego z wojew ódzkich sem inariów bibliote
karskich) w yw ołały praw dziw ą ,,burzę protestów ". Powołano komisję,
k tóra opracow ała przy jętą później przez naradę rezolucję, w ykazującą
wsteczność i szkodliwość takich projektów . Odgłosy tej relacji znalazły
się juź na łam ach prasy, która popiera ten sprzeciw („Życie W arszaw y"
z 16.II.br., „Szpilki" n r 9 i inne). Z ebrani wypow iedzieli się natom iast
za koniecznością powiększenia środków finansow ych na zaopatrzenie
bibliotek drogą akcji społecznej (koło przyjaciół biblioteki, m iłośników
książki, w płaty insty tu cji spółdzielczych itp.).
III. Zasady organizacji sieci bibliotecznej na wsi w ym agają rew izji.
P rzy jęty w założeniach planu 5-letniego postulat „biblioteka w każdej
grom adzie" nie w ytrzym uje k rytyki po zanalizow aniu obecnego stanu
podziału adm inistracyjnego wsi. Na 8 790 grom ad jest 4 194 poniżej
1,5 tys. mieszkańców, w tym 748 poniżej tysiąca mieszkańców. Tak m ałe
jednostki adm inistracyjne w większości w ypadków nie są i nie będą
w stanie utrzym ać biblioteki fachowo prowadzonej, uzupełnianej w do
statecznym stopniu i zaopatrującej w książki wsie należące do gromady,
Sytuację tę zmieni na lepsze przew idyw ana reform a podziału adm ini
stracyjnego wsi. Ale .organizacja sieci bibliotek nie może być m echa
nicznie związana z podziałem adm inistracyjnym . Konieczne jest rozpla
nowanie sieci w oparciu o „naturalne ośrodki ciążenia" — centra h an 
dlowe i kom unikacyjne. Umieszczone w nich biblioteki pow inny otrzy
m ywać z budżetu powiatowego zwiększone środki na zapew nienie obsługi
bibliotecznej sąsiednich wsi. Budżety m niejszych grom ad powinny nato
m iast zapew niać środki um ożliw iające prow adzenie punktów bibliotecz
nych i czytelni czasopism, przew óz książek itp. Konieczne jest pozyska
nie w spółpracy nauczycielstw a i organizacji społecznych dla prow adzenia
punktów bibliotecznych w każdej wsi. Problem u tego nie da się rozw ią
zać przez etatyzację, bez oparcia o odradzający się ruch społeczny na wsi.
IV. D ecentralizacja jest słusznym kierunkiem obecnej reform y adm i
nistracji i gospodarki. Nonsensem lat ubiegłych (niezupełnie jeszcze^
zlikwidowanym ) było centralne ustalanie zadań planowych, jak liczba
czytelników czy wypożyczeń, centralne określanie wysokości w ydatków
w szczegółowych paragrafach budżetu sieci bibliotek powszechnych. Ale
zbyt daleko posunięta decentralizacja w spraw ach w ym agających facho
wej znajomości zagadnień i skoordynowanego dysponowania środkam i
m aterialnym i prow adzi do szkodliwej samowoli ludzi niekom petentnych,
do m arnotraw stw a i brakoróbstw a. W ychodząc z w ielu przykładów złych
skutków całkow itej decentralizacji funduszów i kom petencji w spraw ach
personalnych do rad gromadzkich, narada postuluje w yraźne określenie
i zapew nienie kom petencji bibliotek wojewódzkich i pow iatow ych
w spraw ie angażow ania personelu w oparciu o w ym agania pod wzglę
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dem kw alifikacji, w spraw ie szkolenia bibliotekarzy i planow ania sieci
bibliotecznej. M inisterstw o powinno opracować ogólne norm y i wskaź
niki w tych spraw ach, o parte na krytycznej analizie dotychczasowych
doświadczeń i n a w ypróbow anych przykładach zagranicznych, spraw 
dzając następnie stosow anie tych w skaźników i norm w k o r^ re tn y c h
w arunkach lokalnych.
V.
Chroniczny od kilku m iesięcy sta n reorganizacji C.Z.B. i S.R.B
jest czynnikiem utru d n iający m zarządzanie spraw am i bibliotek. W związ
ku ze słusznym i żalam i na ten tem at pow racał często w w ypow ie
dziach uczestników n arad y m otyw pow rotu bibliotek do resortu oświaty,
uzasadnianego pokrew ną problem atyką oświatow ą i wychow aw czą szkoły
i biblioteki.
Jako spraw y w ym agające szczegółowego rozpatrzenia n a specjalnych
naradach w ysunięto zagadnienia organizacji bibliotek w ielkom iejskich
oraz dokształcania bibliotekarzy.
Czesław Kozioł
\

STANISŁAW m Z B I R
Warszawa

PRZED PIĘĆD ZIESIĘCIU LATY
TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WARSZAWIE

Dzięki prasie i radiu spraw a Roku Jubileuszow ego Biblioteki Publicz
nej m. st. W arszawy nab iera coraz większego rozgłosu nie tylko w Sto
licy ale i w K raju. W arto więc w związku z tym sięgnąć m yślą wstecz
i przypom nieć, w jakich okolicznościach tegoroczna ju b ilatk a powstawała,
a także ukazać bodaj kilka sylw etek spośród tych działaczy, którzy Bi
bliotekę Publiczną w W arszawie tw orzyli, wspom agali sw oją ofiarną
prac^, otaczali troskliw ą opielęą i w spierali radą.
P isał kiedyś w ybitny społecznik i uczony K onstanty Krzeczkowski,
że ,,są ozyny jednostek, bez których nie byłoby epok historycznych".
Słowa te m ożna w pełni zastosować do działaczy w arszaw skich, których
uporczyw a, tw órcza p raca w służbie k u ltu ry przypadła na okres 30-lecia
poprzedzającego bezpośrednio rew olucję 1905 roku. Oni to bowiem swą
żarliw ą działalnością w dziedzinie literatu ry , nauki, publicystyki, oświaty,
popularyzacji w iedzy i czytelnictw a uczynili z tego okresu, mim o jarzm a
niew oli i perfidnych prześladow ań ze strony rządu carskiego, piękną,
owocną epokę w historii W arszawy.
A trzeba pam iętać, że działo się to w czasie, gdy w sercach polskich
czaił się jeszcze ból po straszliw ym dram acie pow stania styczniowego,
gdy błąkały się jeszcze gorzkie w spom nienia klęski 1830/31 roku. Trzeba
pam iętać, że niejedni wówczas załam yw ali w rozpaczy ręce, szepcąc bez
nadziejne słowa pieśni: „Nie było, nie było, Polsko, szczęścia tobie;
w szystko się prześniło, a tw a dziatw a w grobie".
Do działaczy, o których tu mówimy, te żałobne, przeżarte niew iarą
słowa nie m iały dostępu. Tym bardziej byli oni dalecy od bezcelowego
szarpania ra n pytaniem , k to ponosił odpowiedzialność za upadek po
w stania. Ich serca przepełniało pragnienie czynu i poczucie obowiązków
wobec społeczeństw a i K raju. Toteż służyli m u wedle sił, możności
68

i talentów z całą ofiarnością, każdy w obranej przez siebie dziedzinie,
często w kilku jednocześnie. A dziaiaczy tych, różnej m iary i zasług, był
zastęp niem ały!
Znaczna ich część poszła za testam entow ym w skazaniem poety:
„Niech żywi nie tra c ą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec'*
i oddała się gorączkowej, niezm ordow anej, w ielokierunkow ej pracy
ośw iatow o-kulturalnej, jaw nej lub — gdy była niem ożliw a — tajnej.
W łaśnie w kręgu tych działaczy zrodziła się m yśl powołania do życia
Biblioteki Publicznej. Im to udało się wreszcie, po kilkuletnich bez
owocnych staraniach, zarejestrow ać w październiku 1906 r. w kancelarii
rządu gubem ialnego Tow arzystw o Biblioteki Publicznej, a następnie
zwołać na dzień 2 lutego 1907 r. zgrom adzenie organizacyjne członków
Tow arzystw a. Z ebranie to urządzono w gm achu ówczesnego Zrzeszenia
Techników p rzy ail. Czackiego 3/5. Na tym zgrom adzeniu do^konano w y
boru pierwszego Zarządu Tow arzystw a, który w ziął na sw e barki nielada
tru d w yprow adzenia na szerokie tory instytucji, o której jej założyciele
pisali w odezwie z dnia 6 stycznia 1906 roku; ,,Idzie tu o stw orzenie
skarbnicy najszczytniejszych płodów m yśli ludzkiej, mogącej oddziałać
ożywiaj ąco i zapładniająco n a um ysły żądne wiedzy i na rozwój nauki
i oświaty w naszym kraju. Byliśm y dotąd, w brew woli i aspiracjom na
szym, od tych skarbów dalecy, ale dłużej tak trw ać nie może bez widocz
nej krzyw dy społecznej. M usim y stw orzyć taką instytucję, która zbliży
nas z potęgą m yśli twórczej św iata cywilizowanego".
Do kogo przem aw iali w ten sposób tw órcy Biblioteki Publicznej?
Oczywiście, do społeczeństwa, w szczególności do osób — jak w tedy
mówiono — znanych z obywatelskiego ducha, ale przede w szystkim
zapew ne do członków powstałego Tow arzystw a. Iluż ich w tedy było?
Początkowo, tj. w lu tym 1907 r., liczba ich' w ynosiła niew iele ponad
100 osób, ale pod koniec tego roku T-w o m iało już 228 członków,
a w m arcu 1908 roku — 410. Z kogo składały się jego pierw sze szeregi
członkowskie? Zapisali się do niego najw ybitniejsi przedstaw iciele elity
um ysłowej ówczesnej W arszawy: ludzie nauki, literaci, publicyści, najpierw sze gwiazdy palestry, lekarze, inżynierow ie, ludzie znani z obyw a
telskiego ducha, z postępowych, często socjalistycznych poglądów, z dzia
łalności społecznej i k u lturalnej. W ym ienim y tu z konieczności przykła
dowo jedynie nazw iska najprzedniejsze; te, k tó re zapisały się trw ale na
kartach historii naszej k u ltu ry z tam tego okresu. A więc, przede w szyst
kim nazw iska: L. Krzywickiego, St. Krzemińskiego, A. Kryńskiego,
A. JaM onowskiego, W. Smoleńskiego, I. Chrzanowskiego, B. Chlebow
skiego. Dalej Or-Ota, Z. Glogera, J. Lorentow icza. Znajdziem y w spisach
T-w a nazw iska: S. Dembego, Z. Wolskiego, J. Michalskiego. Je st w nich
tw órca „Poradnika dla sam ouków “ S. M ichalski i współtow arzysz jego
pracy A. Heflich. W idnieją dalej nazwiska: S. Posnera, S. Stem pow skiego, K. Praussa, S. Sem połowskiej, J. Dawidowej. Są najw ybitniejsi
ówcześni praw nicy: A. Suligows'ki, A. Pepłowski, S. Patek, L. Papieski,
a spośród lekarzy — społeczników: R. Radziwiłłowicz, H. Dobrzycki,
H. Nusbaum , W. Męczkowski. Nie brak, oczywiście i ^yydawców: Ge
bethnera, Wolffa, M ortkowicza, Treptego.
U przytom nijm y sobie przebieg owego historycznego dla Biblioteki
Publicznej zebrania. P rzybyło na nie 101 osób. Zagaił w ybitny praw nik
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i niezm ordow any działacz społeczny, w ieloletni prezes W ydziału Czytelń
B ezpłatnych W arsz. T-w a Dobroczynności, 50-letni Śt, Leszczyński.
M ówił o w ykonanych pracach przygotowaw czych, o potrzebie Biblioteki
Publicznej, o tym jaka ona być powinna, i skończył zagajenie w ezw a
niem , aby ci, k tórym ,,leży na sercu rozwój nauki naszej", poparli mo
ralnie i m aterialnie rodzącą się instytucję, bow iem „w ielkie to dzieło
i w ielkich środków w ym aga‘‘. Po przem ów ieniu St. Leszczyńskiego prze
wodnictw o zebrania objął historyk A. Jabłonow ski, który zaprosił sędzi
wego, 67-letniego St. K rzem ińskiego do wygłoszenia przygotow anej przez
niego mowy.
Obecnem u pokoleniu działaczy pofstać tego uczestnika pow stania
1863 roku, przyjaciela R. T raugutta, „historyka, esseisty, bibliofila,
a nade wszystko badacza sam orodnego'' _— jak m ówi o nim Gajowiec
do Cezarego B aryki w „Przedw iośniu” Żerom skiego — jest już m niej
znana. N atom iast kim był St. K rzem iński dla swoich współczesnych,
św iadczą najlepiej poniższe słowa S. Posnera: „W tym żywocie, jak
w żyw otach niew ielu ludzi publicznych, nie było upidków , nie było
czynów w ątpliw ych, które nie we w szystkich budzić by m iały szacunek;
nie było nigdy w ahań, tak uzasadnionych w ciężkich w arunkach naszego
życia publicznego; m yśl i czyn były zawsze sobie odpowiednie, od rozdźwięków wolne, albow iem z jednego wyołyv^ały źródła: z najlepszej
woli, w ypełnionej miłością Ojczyzny i Człowieka. Powiedziano, że K rze
m iński przeszedł życie, białą o kryty szatą. Zawsze białą, często olśnie
wająco b iałą“.
Gdy K rzem iński skończył mowę, w ystąpił S. Dicxstein, udzielając
zebranym w yjaśnień w spraw ach statutow ych i organizacyjnych. Osoba
teeo w ybitnego polskiego m atem atvka i popularnego działacza społecz
nego była zebranym doskonale znaną. Toteż gdy po dyskusji, w Iktórej
w ypow iadali się S. Leszczyński, J. Lorentowicz, S. Smolikowski, J. M ortkowicz i inni, przystąpiono do w yboru Z arządu Tow arzystw a, najw iększą
liczbę głosów (90 na 101 obecnych) otrzym ał w łaśnie Dickstein, obejm u
jąc następnie przew odnictw o pierwszego Zarządu (spraw ow ał je przez
siedem lat).
W spółkolegam i S. Dic'ksteina w tym zarządzie byli: S. Leszczyński,
S. M ichalski (sekretarz). A, Suligpw ski {wkrótce ustąpił z braku czasu),
J. Bedetson (skarbnik) i H. Dobrzycki.
Gdy m owa o składzie pierwszego zarządu, należy także podać człon
ków — założycieli Tow arzystw a. Byli nimi: S. Dickstein, S. Krzem iński,
L, K rzyw icki, S. Leszczyński, S. M ichalski, R. Radziwiłłowicz, J. S a
wicka, Wł. Sm oleński, S. Sm olikowski i S, Żeromski.
W stosunku do kilku z w ym ienionych osób poczyniliśm y nieco szczegółowsze w zm ianki wyżej. Tu pragniem y dorzucić jeszcze dwie w ypo
wiedzi cytow anego już K. Krzeczkowskiego, dotyczące L udw ika K rzy
wickiego i Stanisław a Michalskiego.
O
L, K rzyw ickim pisze K rzeczkow ski tak: „Na przykładzie jego
życia należałoby rozw inąć spór o rolę indyw idualności w historii, w roz
w oju. K rzyw icki je st indyw idualnością w ielką i sam odzielnie żyjącą,
sam odzielnie działającą i w pływ ającą na życie pokoleń całych. Życie jego
to jedyny, niepow tarzalny obraz, obraz walki, w alki niekiedy bardzo
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bolesnej człow ieka samotnego, który boryka się o ju tro ludzkości. Służył
sym bolicznej idei i sam został symbolem pokolenia swego“.
Wv'powiedź K. Krzeczkowskiego o inż. M ichalskim brzm i następująco:
„U m iał (on) w ydobyw ać z ludzi u k ry te skarby, um iał w nich w znie
cać ogień entuzjazm u, um iał delikatnie i niew idocznie pomagać, otaczać
opieką daleką a bliską każdą rzetelną iskrę talentu lub szczerej twórczo
ści. Posiadał przy tym najrzadszy klejnot ludzkiego czynu — bez
imienność".

W ty m pobieżnym , krótkim szkicu, ledw ie dotykającym rodowodu
Biblioteki Publicznej nie m ieliśm y możności mówić o dyrektorze
F. Czerwij owskim, który poświęcił trzydzieści lat swego ofiarnego życia,
aby um iłow ana przez niego instytucja m ogła rozw ijać się i coraz szerzej
w ypełniać swoje zadania. Osobny szkic o tym w ybitnym i niezm iernie
zasłużonym działaczu oraz w spom nienia o nim zostaną zamieszczone
w m ajow ym num erze „Bibliotekarza".
Stanisław Tazbir
INAUGURACJA ROKU JUBILEUSZOW EGO
BIBLIO TEKI PU BLICZN EJ M. ST. WARSZAWY
50 lat od założenia Biblioteki Publicznej — pół w ieku jej rozw oju
i działalności tak ściśle związanej z dziejam i i życiem stolicy obchodzi
liśm y 20 lutego br. na uroczystości, która zgrom adziła przedstaw icieli jej
czytelników, byłych i obecnych pracowników, sym patyków , przyjaciół.
Obszerna sala NOT — ta sama, w której przed 50-ciu laty postano
wiono założenie Biblioteki i powołano Tow arzystw o Biblioteki Publicz
nej, — zapełniła się po brzegi. W śród rzeszy bibliotekarzy, działaczy
ośw iatow ych i społecznych byli także przedstaw iciele litera tu ry z M arią
D ąbrow ską i Janem Parandow skim , nauki — z profesorem K otar
bińskim i B irkenm ajerem , przedstaw iciele P rezydium St. Rady N aro
dowej oraz in stytucji państw ow ych i społecznych.
Program i przebieg uroczystości odbiegał daleko od szablonu tzw.
,,akadem ii". W praw dzie i tu było szereg przemówień*) i dużo dobrej m u
zyki (utw ory Szopena w w ykonaniu W oytaszewskiej), pięknego śpiewu
(chór Lachmana), żywego słowa (utw ory Norwida, Or-Ota, Asnyka, Gał
czyńskiego w w ykonaniu Zofii Małynicz, Chrzanowskiej, W ojciecha Sie
miona) a naw et p a rę obrazów z ,,L alki" P ru sa w w ykonaniu Niny
Andrycz i M arii D ulębiny. Program jednak nie dzielił 'się na ,,część
oficjalną" i „część artystyczną" — jak to często byw a (oficjalności w tym
zebraniu w ogóle nie było), — przem ów ienia wygłaszane m iędzy poszcze
*) Zagaił V-Przewodniczący Stoł. Rady Narodowej S. Harasimowski; dyr. Bki
Publicznej W. Rekowa mówiła o pracy Biblioteki i programie Roku Jubileuszo
wego; dyr. CZB mgr Cz. Kozioł złożył Bibliotece życzenia w imieniu Ministra K ul
tury i Sztuki; v-dyr. Bki Publicznej St. Tazbir m ówił o powstaniu Towarzystwa
Bki Publicznej, doc. dr R. Przelaskowski — o działalności Biblioteki podczas oku
pacji i w pierwszym okresie po wyzwoleniu.
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gólnym i częściam i koncertu — były pozbaw ione wszelkiej „drętw oty",
były gorące, pobudzające m yśl, uczucie i w lew ające w iarę w słuszność,
owocność i piękno pracy bibliotekarza. Całość spojona była n u tą tak
osobistą, w ytw orzyła się atm osfera ta k serdeczna — ja k gdyby było to
spotkanie dużej rodziny, którą w ypadki losowe rozegnały w różne strony,
i oto spotyka się ona n a nowo, zbiera razem , aby uczcić złote .gody
kogoś bardzo bliskiego.
Mimo że uroczystość trw ała blisko 3 godziny, ludzie rozchodzili się
z żalem , pocieszając się, że to dopiero inauguracja jubileuszow ego roku
B iblioteki Publicznej i że spotkają się na następnych zebraniach i uro
czystościach, zw iązanych z Jubileuszem .
N astrój, jak i panow ał na pierw szym jubileuszow ym zebraniu — to
nie tylko w pływ m uzyki, poezji i gorących słów mówców, ale w ynik
tego, że m iędzy B iblioteką Publiczną a ludźm i, którzy się z n ią stykali,
którzy korzystali z jej usług, bądź byli jej pracow nikam i, w ytw orzyła
się bliska więź w spólnych przeżyć i w spólnych dążeń, więź, która budzi
uczucia uznania, sym patii i wdzięczności dla obchodzącej jubileusz
Biblioteki,
Z. R.
J. WERNEROWA
Warszawa

JEDN A Z PRÓB PROPAGANDY CZYTELNICTW A WSROD
MŁODZIEŻY SZKOLN EJ
Nie tylko w dzisiejszym specjalnie tru d n y m okresie, jaki przeżyw a
nasze szkolnictwo, ale i w najbardziej unorm ow anych w arunkach pracy
szkolnej, niezw ykle w ażna jest rola książki popularnonaukow ej dla roz
szerzenia wiadomości nabyw anych w szkole, bądź jako narzędzia samo
kształcenia.
W niniejszym a rty k u le nie będę poruszała tego drugiego zastosowa
nia książki, wychodząc z założenia, że mimo owych ciężkich chw il dla
szkolnictw a nie m a u nas dzieci, któ re m usiałyby nabyw ać w szelkie wia
domości teoretyczne w yłącznie w drodze samokształcenia.
K ilka słów poświęcić m uszę m ylnem u poglądow i niektórych zbiuro
kratyzow anych pedagogów lansujących tezę, że praca w szkole i pod
ręcznik precyzyjnie dostosowany do program u jest ideałem , do którego
należy dążyć, gdyż w tedy dopiero m ożna będzie z całą dokładnością
kształtow ać wszędzie ten sam św iatopogląd ucznia. Takie zdanie oczy
wiście nie w ytrzym uje krytyki, nauczanie szkolne oparte wyłącznie
o podręcznik absolutnie nie w ystarcza. D aje on bowiem zaledwie m ini
m um wiadomości przedstaw ionych co praw d a bezbłędnie, jednak z. ko
nieczności jednostronnie. W dodatku zaś m a ten pow ażny brak na
tu ry em ocjonalnej, że zraża dziecko przym usem , nie jest w 'stanie
zaspokoić tak różnorodnych specjalnych zainteresow ań młodzieży,
a w reszcie — na co niew ielu dydaktyków dotąd zwróciło uwagę, a co
m imo wszystko jest niew ątpliw ie pew nikiem —r że dzieci m ają tendencję
do oddzielania wiadomości nabyw anych w szkole od potocznego życia.
Z tym ostatnim nastaw ieniem pow inien wszelkim i siłam i walczyć n au 
72

czyciel, niestety z góry powiem, iż zniweczyć je jeFl na ogół bardzo
trudno.
Tym i w szystkim i brakam i nie jest obciążona litera tu ra popularno
naukowa, co już w yraźnie desygnuje ją jako czynnik pomocniczy w po
szerzaniu w iedzy nabyw anej w szkole i kształceniu św iatopoglądu m ło
dzieży. Nie potrzebuję dodawać, że oczywiście ta teoretyczna charakte
rystyka w ypow iadana jest w odniesieniu do książki napisanej pod każ
dym względem dobrze.
Przechodząc teraz do dalszych istotnych z dydaktycznego p u n k tu wi
dzenia cech lek tu ry popularnonaukow ej, podkreślić m usim y jej większą
żywość, szerszą możliwość operow ania przykładam i, różnorodność dobo
ru ilustracyjnego, aniżeli można to zastosować w podręczniku.
Mimo tych w szystkich walorów stw ierdzić trzeba z ubolew aniem , że.
zasadniczo dzieci nie sięgają dobrowolnie naw et po dobrą książkę popu
larnonaukow ą, przedkładając nad nią, jeśli chodzi o dziewczynki, naniej
lub więcej sentym entalne opowieści, podczas gdy chłopiec w ybiera przy
gody, podróże, ew entualnie historie wynalazków.
T em atem niniejszego arty k u łu jest w łaśnie zagadnienie poruszone po
wyżej, jed n ak nie w całej swej rozpiętości, a zawężone do granic w y
łącznie biologii. N a tym odcinku spraw a wygląda- rzeczywiście w y ją t
kowo ponuro. Zewsząd z kół bibliotekarskich słyszy się, że przyrodni
czych książek dzieci w ogóle nie chcą czytać. S praw a ta wym agałaby
specjalnej analizy, gdyż niew ątpliw ie zwłaszcza zoolog'a dostarcza wielu
tem atów dość atrakcyjnych, nadających się do podania niem al w form ie
beletrystycznej. Jeżeli więc dodać, że dzieci na ogół lubią zwierzęta,
wszelkie przesłanki teoretyczne przem aw iałyby raczej za wnioskiem
wręcz przeciw nym .
R 0'zważając przyczyny tej rozbieżności przypuszczam , że nie może tu
grać roli nic innego jak nagm inny u przyrodników brak um iejętności
przystępnego w yrażania m yśli w słowie, a przede w szystkim w piśmie.
Nauki hum anistyczne są w danym przypadku w sytuacji znacznie
lepszej.
Z drugiej strony jednak pisarze beletrystyczni sięgając bardzo często
do zagadnień biologicznych, przedstaw iają je żywo i barw nie, zazwyczaj
jednak z niezw ykłą ilością błędów faktycznych lub fałszyw ych ujęć tak
wyraźnych, że w ychw ytują je niekiedy naw et dzieci, opierając się na
wiadom ościach nabytych w szkole. Zniechęca je to często do podobnej
lektury, a jednak książki takie dobrze u jęte pod względem fabularnym
i stylistycznym potęgują jednocześnie niechęć do ciężko napisanych, cho
ciaż Doprawnych pod względem faktycznym dzieł przyrodniczych.
N aśw ietlając w ten sposób sytuację, nie tw ierdzę oczywiście, aby
wszystkie popularne książki 'biologiczne były złe i nudne, tych lępszych
jednak spotyka się stosunkowo m ały procent, szansa więc natrafienia
na lichą i nudną jest znacznie większa. W konsekw encji tego stanu rze
czy po kilku niepow odzeniach w ytw arza się odruch w arunkow y ogólnej
niechęci do książek o tej tem atyce.
A tym czasem nad lekturą pozaszkolną nauczyciel nie może przejść
do porządku dziennego ze względu na sw e obowiązki zawodowe. N aw et
gdybyśm y stanęli na w spom nianym już zdyskredytow anym stanow isku,
zakładając, że być może przynajm niej przyszła, szeroko rozbudow ana
szkoła, wyposażona w najbardziej w ym yślne pomoce naukow e <film, tele
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wizja itp.) może dać uczniom odpowiedni bagaż wiedzy, to i wówczas
trzeba so^bie uprzytom nić, że po jej opuszczeniu nie będzie to w ystarcza
jący zasób na całe życie człowieka, cłiociażby dlatego, że przez 40 czy
50 lat jego ,,bytow ania pozaszkolnego" w danych dziedzinach w iedzy
poczynione zostaną znaczne postępy. Trudno więc uznać, że szkoła w y
pełniła swe zadania, dając choćby w najprzedniejszym g atunku w szyst
kie najpotrzebniejsze wiadomości opuszczającem u ją uczniowi, jeśli nie
nauczyła go w dodatku, jak w przyszłości nadal zdobywać wiadomości
o współcześnie pojaw iających się now ych faktach, poglądach czy u ję 
ciach.
W racam do soraw y sam okształcenia. Szkoła jest jego negacją na prze
strzeni lat szkolnych, nie spełni jednak swego zadania, jeśli me w ypo
saży ucznia w um iejętność posługiw ania się tym narzędziem zdobywania
wiedzy na okres życia pozaszkolnego. A w jakiż sposób m ożna m u dać
to narzędzie, jak nie ucząc posiłkow ania się nie tylko konkretnym pod
ręcznikiem , ale książką popularnonaukow ą i w yrabiając rzeczowy, czyn
ny i krytyczny do niej stosunek.
Ja k zw ykle w takich razach istnieją dwie m etody: system u przym usu
i ,system u niedostrzegalnej, um iejętnej propagandy i agitacji. Pierw szy
z nich, o którego ujem ne strony już potrącałam , stosuje szkoła w postaci
tak zwanej lek tu ry obowiązkowej. Ma to jednak w alor właściw ie tylko
w postaci poszerzania .podręcznika, a w skutek oporów, jakie w yw ołuje
u dziecka każdy przym us, w rzeczywistości wcale nie zapobiega złu, a je 
dynie .pogłębia niechęć do dobrowolnego brania do ręki tego rodzaju ksią
żek. Wobec tego tym większy nacisk położony być pow inien na propa
gandę, że się tak wyrażę, działającą na odbiorcę niepostrzeżenie. P ro 
wadzona być ona pow inna szerokim frontem przez instytucję w ydaw ni
czą — zew nętrznym w yglądem książki i ilustracjam i — oraz przez do
radców młodzieży: bibliotekarza, nauczyciela, ew entualnie rodziców.
Mimo że w tym arty k u le interesuje nas przede w szystkim ten drugi
odcinek działania, trudno nie podkreślić zadziwiającego wręcz niezro
zum ienia sytuacji na pierw szym odcinku. Na wskroś zbiurokratyzow ane
czynniki ustanaw iające w ytyczne produkcji książek dla m łodzieży w głę
bokim przekonaniu, iż dzieci i tak ,,m uszą czytać to, co im się każe“, w y
żyw ają się w łaśnie na tej dziedzinie książek w najw iększych oszczęd
nościach technicznych pod względem jakości, papieru, m ałych czcionek,
gęstości druku, a naw et ilości ilustracji.
D obra propaganda nie może mieć w sobie elem entu przym usu, cho
ciażby w sensie nadm iernego narzucania się i zasypyw ania dziecka pu 
stym i sloganam i. Młodzież m usi widzieć jakieś bezpośrednie, chociażby
drobne korzyści z przeczytania książki.
Za tra fn ą propagandę można uważać jedynie tę, k tó ra oddziaływa na
ucznia w postaci m aterialnej lub am bicjonalnej przyjem ności. D latego
to chw ytem niezaw odnym w dziedzinie szerzenia czytelnictw a są wszel
kie przedsięw zięcia oparte na współzawodnictwie, przy czym przyjem 
ność zw ycięstw a podbudować należy niew ielką pod względem m aterial
nym nagrodą.
O rganizacja konkursu, jego tem aty mogą być najrozm aitsze, jednak
podstaw ową zasadą jest bezwzględna obiektywność w typow aniu zwy
cięzców,, dlatego najlepiej, jeśli zespół spośród siebie wyłoni ju ry kon
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kursowe, przy czym jednak osoba kierująca całą akcją m usi brać w nim
udział, um iejętnie przeciw staw iając się orzeczeniom nietrafnym , w przy
padku gdyby takie m ogły pow stać z powodu nieorientow ania się m łodycłi sędziów w niektórycłi subtelnościach zagadnienia (odpowiedź po
zornie popraw na, niew yczerpująca itp.). Oczywiście zarówno technika
j a k 'i organizacja takich zawodów może być najrozm aitsza, niem ożliwo
ścią wręcz byłyby próby w ym ieniania wszelkich jej rodzajów. N atom iast
w ydaje m i się celowe przedstaw ienie na tym m iejscu jednej z takich
akcji i to nie w sensie wyłącznie teoretycznie przem yślanej koncepcji,
ale przebiegu konkretnie przeprowadzonego cyklu konkursów , które dzia
łały przez dwa lata na dwie równoległe klasy szkoły TPD n r 2 w W ar
szawie przy ul. B ednarskiej 2.
Zakres obejmował w pierwszym roku zoologię klasy VI (A i B), w następnym
roku naukę o człowieku w klasie VII (A i OB). Czynną w tym doświadczeniu kon
kursowym była tylko klasa A, klasę B traktowano wyłącznie jako kontrolną, a więc
otrzymywała ona zwykłe informacje o lekturze pozaszkolnej bez żadnego specjal
nego dopingu w kierunku jej czytania.
O
wyborze tej właśnie szkoły zdecydowały optymalne warunki do przeprowa
dzenia „Czytelniczego Turnieju Biologicznego” — bo taką nazwę otrzymały te za
jęcia — a mianowicie:
wyposażenie biblioteki szkolnej w duży wybór przyrodniczych książek popu
larnonaukowych, przy czym ważniejsze pozycje liczyły po kilka, a nawet kilka
naście egzemplarzy,
zespół uczniów zarówno doświadczalny jak i kontrolny nie był elitarny, lecz
przeciwnie zupełnie przeciętny.
Na zajęcia były przeznaczone dwa razy na miesiąc specjalne godziny bezpo
średnio po ukończonej pracy szkolnej, w rozmiarze normalnej 45-minutowej lekcji.
Udział w turnieju był nieobowiązujący, ani przymusu, ani jawnej kontroli obec
ności nie stosowano.
Akcja miała przebieg następujący: zadawałam klasie kilka pytań, związanych
ze tświeżo przerobionym materiałem programowym. Układane one były od razu
z tą myślą, aby tylko na część z nich (dwa czy trzy) uczniowie mogli dać popraw
ną, pełną odpowiedź. Dalsze pytania stawiane klasie, zakres których przekraczał
ramy podręcznikowych wiadomości, omawiałam częściowo sama możliwie barw'nie i zajmująco, do kilku zaś podawałam odpowiednią lekturę, z dokładnym wska
zaniem rozdziału, względnie nawet stronic, na których można było znaleźć mate
riał do odpowiedzi. Wymienione książki wykładane ibyły potem na w ystawie w bi
bliotece, nauczycielka zaś przypominała o nich kilkakrotnie na kolejnych lekcjach
biologii.
W kontrolnej klasie VI B te same dziełka popularne były polecane na lekcjach
zoologii jako pomoc przy realizacji odnośnych zagadnień programowych, przy czym
od uczniów żądano nawet zapisywania ich tytułów w zeszytach przedmiotowych.
Tematem pierwszych zajęć, w e wrześniu 1953 r., były pierwotniaki, pytań przy
gotowałam osiem. Na trzy z nich dzieci dały zadowalające odpowiedzi, dwa dalsze
stały się tematem pogadanki, trzy nie znalazły doraźnego rozwiązania.

Pytania:
Dlaczego w górach ludzie nie chorują na malarię?
Jak nartniki i inne drobne zwierzęta wodne pomagają człowiekowi walczyć
z malarią?
Jakie znasz sposoby walki z zarodźcem malarycznym?
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Jakie jeszcze poznałeś pierwotniaki pasożytnicze, w ywołujące cłiomby u ludzi?
Do czego pierwotniakom .służy wodniczka tętniąca?
Jak pantofelek trawi pokarm?
W jaki sposób pantofelek reaguje na zmieniające się warunki środowiska?
Jaki udział mają pewne pierwotniaki w budowaniu skorupy ziemskiej i jakiej
właściwości to zawdzięczają?

Ks i ą ż k i :
Dembowski J. Historia naturalna jednego pierv/-otniaka.
Dym owska Z. Komar i jego rola w przenoszeniu malarii
Łukasiewicz J Pierwotniaki pasożytnicze.
Łukasiewicz J. Co powinniśmy wiedzieć o pierwotniakach.
Łęska L. Choroby przenoszone przez owady
Żabiński J. Z dołu do góry.
Już po tym pierwszym zajęciu czytelniczym z klasą V IA zainteresowanie było
wyraźne i 24 spośród 37 jej uczniów przeczytało pierwszy rozdział z książki J. Ża
bińskiego „Z dołu do góry”.
Trzeba bowiem nadmienić, że starałyśmy się dzieci nie przeciążać i przy obszer
niejszych opracowaniach, jak już wspominałam, wskazywałyśm y na rozdziały lub
nawet stronice, zawierające materiał do aktualnego tematu.
Ponadto czworo dzieci przeczytało inne pozycje spisu.
Poczytność „Z dołu do góry” proporcjonalnie była bardzo duża, gdyż pierwsi
czytelnicy wyrazili w rozmowach z kolegam i dodatnią opinię o barwności tej
książki, to zachęciło do gremialnego czytania.
Na następnym zajęciu czytelniczym uczniowie — na ochotnika — dawali odpowie
dzi na postawione poprzednio pytania, po czym wysunęłam nowe zagadnienia do
rozwiązania. Część ich oczywiście była znów tematem pogadanki, dla pozostałych
zaś wskazywało się — jak poprzednio — odpowiednią lekturę.
Kolejne zajęcia czytelnicze dotyczyły jamochłonów, skorupiaków i owadów.
W ten sposób pracowałyśmy przez dwa miesiące, zaś przy końcu okresu od
były się pierwsze zawody wewnętrzne. Klasa została podzielona na dwie grupy
(całkowicie mechanicznie na prawą i lewą połowę według ławek) równe co do
liczby uczestników. Miały się one nawzajem egzaminować z wiadomości biologicz
nych i oceniać ich wartość. W tym celu w każdej z obu grup dzieci wybrały sa
me po trzech pytających i jednego sędziego.
Ustaliłyśm y wspólnie z klasą, z jakich książek prócz podręcznika wolno czer
pać materiał do pytań, oraz przepisy „turnieju” (bo tak nazwałyśmy owe zawody).
Polegały one na tym:
Nie wolno było tej samej osoby pytać więcej niż raz.
Jeżeli troje dzieci z danej połowy klasy nie mogło dać poprawnej odpowiedzi
na postawione przez przedstawiciela przeciwnej grupy pytanie, pytający pow i
nien sam ją podać, jak również wskazać źródło owych wiadomości (autora i tytuł
książki). Gdy nie potrafił tego wykonać, jego grupa, a nie przeciwna, dostawała
punkty karne.
Ilość punktów za pytanie oraz za odpowiedź przyznawali sędziowie, punktując
doraźnie każdy z osobna (—1, - f l , -\-2, -f-3), a po turnieju uzgadniając swe
opinie.
O
zwycięstw ie danej połowy klasy decydowała większa suma uzyskanych
punktów, przy czym stan indywidualnej punktacji wywieszało się na specjalnym
arkuszu w pracowni przyrodniczej. Nagroda przechodnia — kwitnąca roślina do
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niczkowa — przebywała na pierwszej ławce zwycięskiej grupy aż do następnego
turnieju.
Tymi dodatkowymi akcesoriami podtrzymywało się zainteresowanie dzieci całą
imprezą, gdyż co raz to ktoś — nauczyciele innycłi przedmiotów, wizytator, ro
dzice z Koła Opieki, bądź uczniowie z innycli klas — pytał to o ową barwną tablicę
z punktacją, to o kwiaty na ławce w klasie.
Praca w ten sposób zorganizowana ciągnęła się przez cały rok szkolny aż do
czerwca: pogadanki, w ysuw anie zagadnień biologicznych do rozstrzygnięcia wraz
z zaleceniem odpowiedniej lektury, wreszcie co okres „turniej” z każdorazowym
wyborem nowych pytających i sędziego w każdej połowie klasy, tak że w ięk
szość uczniów pełniła kolejno bądź jedną, bądź drugą funkcję.
Oto przykłady poszczególnych tematów: *)

RYBY
Pytania:
1. Które płytwy ryb odpowiadają kończynom innych kręgowców? Na jakiej
podstawie tak twierdzisz?
2. Jakie cechy budowy ryb dowodzą ich przystosowania do życia wodnego?
S. Jakich narządów używają niektóre ryby do oddychania poza skrzelami?
4. W jaki sposób pewne ryby polują na owady wodne?
5. Co znaczy powiedzenie „ryba ma metrykę na łusce”?
6. Jakie charakterystyczne cechy występują w budowie ryb drapieżnych?
7. Co oznacza termin „ryba użytkowa”? Daj przykład takich ryb.
8. Jak człowiek współdziała w zarybianiu wód?
9. Jakie korzyści czerpiemy z ryb?
10. Jaka ryba słodkowodna wylęga się w oceanie?
11. Wymień jakąś rybę wędrowną i opowiedz o jej migracjach.
12. Opowiedz o połowach ryb morskich i rzecznych.
13’. Którą z naszych ryb można by nazwać „wieprzem”? Czym zasłużyła na tą
nazwę?
Książki:
Bogorow S., Św iat podwodny, rozdz. Ryby.
Fudakowski J., Wędrówki zwierząt (wyjątki).
Pęczalska A., Ryby użytkowe Bałtyku, (wyjątki).
Pęczalska A., Węgorz (wyjątki).
Pęczalska A., Śledź (wyjątki).
Pławilszczikow N., Życie stawu, str. 126—131.
Rudnicki K., Człowiek zarybia wody.
Rudnicki K., Ryby i ich życie.
Szarski H., Pstrąg (wyjątki).
Tarasów :N., Morze żyje (wyjątki, np. str. 17—‘18, rozdział: Rybołóstwo morskie
i w iele innych).
Żabiński J., Z dołu do góry, opow. Zapisane na łusce.
Żabiński J., Tygrys czy jagnię, opow. Tygrys czy jagnię.
*) Poszczególne rozpracowane w artykule tematy półrocznej pracy opuszczono
ze względu na brak miejsca (Red.)
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żabiński J., Tygrys czy jagnię, opow. Tuczny wieprz naszych wód.
Żabiński J., Jak się zwycięża, opow. Flądra.
Żabiński J., Od płetw y rekina do ręki ludzkiej, opow. Czy płuca powstały ze
skrzel.
W czerwcu przystąpiłyśm y do finału całorocznej akcji, a mianowicie do porów
nania poziomu wiadomości pozaprogramowych klasy badanej z klasą kontrolną.
Żadna z klas nie wiedziała, że współzawodnictwo tego rodzaju było z góry zapla
nowane i jak najbardziej naturalnie, w formie propozycji, która niemal doraźnie
przyszła mi do głowy, zaproponowałam przeprowadzenie takich samych zawodów
przez klasy A i B. Projekt został przez obie klasy przyjęty nadzwyczaj chętnie.
Ustalono warunki turnieju, zresztą ściśle takie same jak opisane przy kwartal
nych turniejach w klasie A, a następnie wspólnie ze stronami wybrano 6 książek
popularnonaukowych, w obrębie których wolno było zadawać pytania, a m ia
nowicie:
Łukina E. — Ptasie miasteczko,
Sokołowski J. — Szpak,
Puchalski Wł. — Bezkrwawe łowy,
Wojtusiak R. — Społeczeństwo pszczół,
Żabiński J. — Z dołu do góry.
Żabiński J. —■Wielka rodzina.
Zaznaczam, iż w szystkie one były już użytkowane w ciągu roku w klasie V IA
podczas zajęć czytelniczych i turniejów — w klasie YI B zaś podsuwane jako lek
tura polecona.
Wyniki przeszły nasze oczekiwania. Przede wszystkim pytania dobierane przez
zawodników klasy A wskazywały na znacznie lepsze obycie z zagadnieniami bio
logicznymi, były ujmowane szerzej i ogólniej, jeśli się tak można wyrazić, nawet
z pewnym polotem. Uczniowie klasy V IB natom iast dobierali raczej pytania d o 
tyczące szczegółów, fragmentaryczne, po prostu o typie lekcyjno-podręcznikowym.
Również w odpowiedziach widać było różnicę na korzyść klasy VI A, były one
pełniejsze, śmielsze, przy czym dzieci z łatwością cytowały źródła, z których za
czerpnęły ich treść rzeczową.
Obliczenie punktów wykazało przytłaczającą przewagę klasy
450 punktów na 70 — kontrolnej.

doświadczalnej:

Te wyniki liczbowe poddałyśmy oczywiście analizie krytycznej. 'Niewątpliwie
na przewadze punktowej klasy A mogło zaważyć nie tylko przyswojenie wiado
mości z lektury, ale po prostu nabycie techniki stawiania pytań i formułowania od
powiedzi podczas 20 godzin naszej pracy z jej uczniami. Toteż ostateczny i dużo bar
dziej oczywisty sprawdzian wyników naszego doświadczenia oraz korzyści umysło
wych, jakie osiągnęli uczniowie doświadczalnej klasy, uzyskałyśmy dopiero w kilka
dni później, a mianowicie z w yników egzaminów przejściowych z biologii do kla
sy VII, kiedy to czynnik otrzaskania się z techniką naszych turniejów nie odgry
w ał już żadnej roli. Przy tej to okazji dzieci klasy V IA wykazały większą łatwość
formułowania sw ych myśli, same dodawały liczne szczegóły uzupełniające odpo
wiedź, a wykraczające poza ramy podręcznikowych wiadomości, potrafiły przy
tym wykazać, z jakiego źródła zaczerpnęły swe informacje.
Ogółem w ciągu roku 37 uczniów przeczytało 183 książki z biologii (do 11 na
ucznia), z tego 22 uczniów przeczytało po 4—6 książek. Muszę tu dodać, że w licz
bie przeczytanych przez dzieci popularnonaukowych prac były również i nie zale

cane, dowodzi to moim zdaniem istotnego zainteresowania się książką przyrod
niczą i zrozumienia jej roli przez uczniów.
Bardzo ważnym osiągnięciem było to, że uczniowie doświadczalnej klasy naj
zupełniej samorzutnie wyrazili chęć prowadzenia zajęć czytelniczych w przyszłym
roku szkolnym, oceniając, iż z literatury popularnonaukowej osiągnęli wyraźne
korzyści. Klasa kontrolna zaś, doknięta swą porażką, orzekła, iż w przyszłym roku
będzie czytywać polecone im przez nauczyciela książki, co wskazywałoby rów
nież na zrozumienie wartości lektury pomocniczej.
Niezależnie od bezpośredniej korzyści z dziedziny intelektualnej, d a ły się po
nadto zaobserwować pewne sukcesy natury wychowawczej. Przede wszystkim
dzieci zrozumiały, jak ważną bywa praca całego zespołu, gdyż na przykład zda
rzały się wypadki, że w turnieju jedno, dwa błyskotliwe pytania opracowane w do
mu przez pytających nie wystarczały na pokrycie punktowe błędnych odpowiedzi,
dawanych przez ich kolegów. Jednym słowem uwypuklał się wniosek, że każdy
musi czytać, aby w razie gdy zostanie zapytany, nie umniejszać brakiem wiadomo
ści punktów zyskanych przez towarzyszy swojego zespołu.
Wzrosła też wewnętrzna dyscyplina społeczna, a w związku z nią frekwencja
na godzinach zajęć czytelniczych, do udziału w których, jak już wspomniałam,
uczniowie byli zachęcani, ale nie przymuszani, tak że żadne konsekwencje z nie
obecności na nich nie były wyciągane przez szkołę. Natomiast już po pierwszym
wewnątrzklasowym turnieju ujawniła się dość wyraźna pod tym względem presja
koleżeńska.
To niew ątpliwie duże osiągnięcie polegające na: rozczytaniu młodzieży; dopro
wadzeniu do zrozumienia właściwej roli książki popularnonaukowej, a więc trak
towania jej jako źródła wiadomości o pewnych zagadnieniach; nauczeniu techniki
korzystania z takich dzieł — zachęciło mnie do przeprowadzania dalszych prób,
a w ięc z jednej strony kontynuowania zajęć czytelniczych z tym samym zespo
łem uczniów już w klasie VII, ponadto zaś zachęcenia nauczycieli biologii do
powtórzenia turnieju w klasach VI rozmaitych innych szkół.
Uważam za obowiązek podkreślić, że podaję do ogólnej wiadomości powyższą
pracę w żadnym przypadku nie jako wzór do mechanicznego naśladowania, lecz
jedynie w formie przykładu, że sprawy propagandy czytelnictwa rozwiązać można
z konkretnymi, pozytywnymi wynikami. Jestem głęboko przekonana, że każdy
z nauczycieli, bibliotekarzy, kierowników św ietlic czy jakichkolwiek ludzi mają
cych możność i chęć przy sw ych kontaktach z młodzieżą podjąć podobną pracę,
uzyska tym bardziej pozytywne wyniki, im więcej wprowadzi zmian o charakterze
„ozdobnikowym” i atrakcyjnym. Jako elem ent niewzruszalny jednak, poza oczy
wiście samą treścią materiału rzeczowego, oaważać należy utrzymanie współza
wodnictwa, które prawdopodobnie ma dla młodzieży siłę mobilizacyjną tej miary,
że nie dorówna jej żadna inna forma pobudzania do lektury.
Sądzę, że podobna forma propagandy czytelnictwa popularnonaukowego najle
piej nadawałaby się do prac świetlicowych przy bibliotekach czy w Młodzieżowych
Domach Kultury, Domach Harcerza lub Dziecka. Trzeba pamiętać jednak, że osoba
podejmująca się kierowania tego rodzaju propagandą czytelnictwa może organi
zować turniej tylko w dziedzinie, którą sama zna dokładnie (jak również litera
turę tego przedmiotu), gdyż precyzyjne, aczkolwiek nie narzucające się korektury
odpowiedzi ewentualnie pytań w czasie turnieju, nie mogą być przeprowadzane
przez dyletanta.
J. W ernerowa
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J. WOJTISZEK, E. WĘGRZYNOWICZ
Katowice

Z PRAC DZIAŁU BIBLIOTECZNEGO PAŁACU M ŁODZIEŻY
W KATOWICACH
Księgozbiór Pałacu Młodzieży w Katowicacłi jest dobrze zaopatrzony,
liczy bowiem 30 000 tomów. Biblioteka zakupuje wszelkie nowości, liczba
odwiedzin w trzech czytelniach i wypożyczalni w październiku 1956 r.
wyniosła 5 070, a jed n ak zauważono, że w ykorzystyw anie książek przez
czytelników nie jest pełne i w ystarczające. Stw ierdzono to w roku ubieg
łym m.in. na przykładzie badań czytelnictw a książek fantastycznonaukowych.
Na podstaw ie rocznych obserw acji i badań doszliśmy do następujących
wniosków:
1. W roku szkolnym 1956/57 należy położyć jeszcze większy nacisk na
pracę z czytelnikiem indyw idualnym i ponownie przem yśleć sposoby p ra 
cy w zespołach czytelniczych, tak aby um ożliw iały one jak najbardziej
rozwój młodzieży.
2. W ydaw nictw a dla młodzieży pow inny być zaopatrzone w m apki tra*
podróży, słow niki w yrazów nieznanych, ilustracje egzotycznych roślin
i zw ierząt itp. Pom ogłoby to m łodzieży w ykorzystać te książki nie tylko
dla interesującej fabuły, ale również ze względu na wiadomości rzeczowe
(np. książka V erne’a „20 000 m il podm orskiej żeglugi").
3. O rganizator pracy z m łodocianym czytelnikiem odczuwa duży brak
książki, która by om aw iała form y zajęć czytelniczych. Chodzi nie o re 
cepty i przepisy, lecz o wskazania m etodyczne poparte przykładam i, którt'
m niej doświadczonem u bibliotekarzow i nasunęłyby pom ysły do pracy da
jące się realizow ać w jego w arunkach.
Biorąc pod uwagę w yniki spostrzeżeń z roku ubiegłego postanow iono
jako jeden z celów i zadań pracy dydaktyczno-w ychow aw czej działu b i
bliotecznego P ałacu Młodzieży w K atow icach postaw ić utrw alenie i po
głębienie zainteresow ań czytelniczych młodzieży oraz kształtow anie um ie
jętności korzystania z książek. Cel ten dotyczy w pierw szym rzędzie b a r
dziej zaaw ansow anych czytelników powyżej lat 12-tu, korzystających
dłużej niż rok z naszej biblioteki. Te założenia wychowawcze zam ierza się
realizow ać przez:
a) U kładanie indyw idualnych planów czytelniczych dla niektórych czy
telników przejaw iających bardziej ukierunkow ane zainteresow ania i czu
wanie nad realizacją tych planów,
b) Organizow anie okresow ych konferencji czytelniczych.
c) Prow adzenie klubu dyskusyjnego młodych na terenie czytelni
naukow ych.
d) Prow adzenie kółek czytelniczych.
e) Prow adzenie lekcji bibliotecznych.
P row adzenie w ym ienionych prac w założeniach wychowawców pozw a
la na grom adzenie szeregu ciekawych obserw acji dotyczących zagadnień
czytelnictw a w n atu raln y ch w arunkach, bez uciekania się do sztucznego
eksperym entow ania. W rb. system atyczne badania będą dotyczyły indy
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w idualnych czytelników wypożyczalni, uczestników konferencji czytelni
czych oraz członków kółka m iłośników książek o zwierzętach. Cel badań
w rb. jest następujący:
I. Zbadanie przyczyn, które w płynęły na dłuższe niż rok uczęszcza
nie do wypożyczalni lub czytelni.
II.
Poznanie dotychczasowych zainteresow ań czytelniczych tych
uczestników.
III. Zbadanie skuteczności konferencji czytelniczych dla pogłębienia
i utrw alenia istniejących zainteresow ań czytelniczych i rozwinięcie
um iejętności korzystania z książki.
IV. K ontrola w yników badań zainteresow ań czytelniczych z roku
ubiegłego.
O bserw acje będą obejm ować dw udziestu uczestników konferencji czy
telniczych w w ieku 13— 16 lat oraz piętnastu uczestników kółka m iłośni
ków książek o zwierzętach, w w ieku 11— 12 lat.
P raca nad uczestnikam i konferencji będzie szła dwoma toram i:
a) O pracow yw anie indyw idualnych planów czytelniczych i czuwanie
nad ich realizacją.
b) Udział w konferencjach czytelniczych (6 w ciągu roku) oraz reali
zacja ćwiczeń m iędzykonferencyjnych.
O
uczestnikach grupy konferencyjnej chcemy uzyskać następujące
dane:
I. Dlaczego zapisał się do wypożyczalni Pałacu Młodzieży lub korzy
sta z czytelni dłużej niż rok.
II. Jakie książki szczególnie go interesują, czym k ieru je się w dobo
rze książek.
III. Czy udział w konferencjach i realizow anie planu czytelniczego
w pływ a i w jakim stopniu na lepsze w ykorzystanie książki przez
czytelnika.
Ad I. Inform acje dotyczące przyczyn korzystania z księgozbioru P a 
łacu Młodzieży dłużej niż rok będą zebrane następującym i m etodami:
Rozmowy indyw idualne na tem at — od jak daw na należysz do czytelni
czy wypożyczalni? — czy chcesz nadal należeć do czytelni czy wypoży
czalni i dlaczego? W yw iady środowiskowe — w yw iady domowe dotyczące
w arunków m ieszkaniowych, biblioteczki domowej oraz poziomu opieki
domowej. W yw iady szkolne dotyczące zaopatrzenia biblioteki szkolnej,
korzystania ucznia z biblioteki i specjalnych zainteresow ań ujaw n iają
cych się na terenie (biblioteki) szkoły.
A d II. Badania dotychczasowych zainteresow ań czytelniczych uczest
ników zostaną przeprow adzone na 2 pierw szych konferencjach czytelni
czych w form ie ćwiczeń — gier, przez obserw acje w ciągu 2 miesięcy na
terenie czytelni i wypożyczalni dotyczące w yboru książek oraz w form ie
rozm owy indyw idualnej na tem at dotychczasowych zainteresow ań.
Ad III. Badanie skuteczności stosow anych form (udział w konferen
cjach i indyw idualne plany czytelnicze) przeprow adzim y następującym i
m etodam i:
—
Prow adzenie k a rt indyw idualnych uczestników objętych bada
niem. W kartach tych uw zględni się dane z k arty czytelnika z czytelni
i wypożyczalni (data, ty tu ł wypożyczonej książki).
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— Prow adzenie obserw acji uczestników w czasie konferencji czytelni
czych oraz zanotow anie uw ag o w ykonaniu przez nich zadań m iędzykonferencyjnych.
— N otow anie uwag z rozm ów indyw idualnych z okazji wypożyczeń.
— N otow anie uw ag o udziale w innych im prezach czytelniczych.
— Zanotow anie w yniku pow tórzenia gry n r 2 (patrz niżej) z II kon
ferencji czytelniczej (podać 10 tytułów książek do własnej biblioteczki po
upływ ie pół roku).
Plan konferencji czytelniczych
W konferencjach będą brać udział stali uczestnicy w ypożyczalni i czy
telni tj. tacy, którzy conaj m niej drugi rok system atycznie z nich korzy
stają.
I konferencja — październik.
Cel konferencji: zapoznanie się z uczestnikam i i pobieżne zorientow a
nie się w ich zainteresow aniach. Podanie pierw szej inform acji o książ
kach w form ie w ystaw ki książek objaśnianej przez instruktora.
Przebieg;
1) Zagajenie — zaznajom ienie z regulam inem VI konkursu czytelniczego,
z regulam inem spraw ności „przyjaciela książki".
2) Przeprow adzenie gier czytelniczych: W ypisać zapam iętane ty tu ły ksią
żek i podać nazw iska autorów (czas 10 min.). O dczytyw anie i skreśle
nie pow tarzających się u różnych uczestników gry tytułów . W ygryw a
ten, k tó ry m a najw iększą ilość nieskreślonych tytułów .
3) O glądanie w ystaw ki książek i objaśnianie jej przez instruktora.
4) D yskusja na tem at dalszego planu pracy. Om ówienie ćwiczeń m iędzykonferencyjnych, tj. przygotow ania się do tu rn ie ju krasomówczego na
tem at; Zachęcę do przeczytania m ojej ulubionej książki. (W arunki tu r 
nieju; a) W ypowiedź nie może być wyłącznie streszczeniem książki
b) W ypowiedź nie może trw ać dłużej niż 3 m inuty, c) W ypowiedź musi
być popraw na pod względem językowym).
II konferencja — listopad
Cel konferencji: uzyskanie danych dotyczących zainteresow ań czytel
niczych. Zachęcenie m łodzieży do w yrażania sądów w artościujących
o książce, celem pogłębienia zainteresow ań czytelniczych (głębsze zasta
naw ianie się nad książką).
P lan konferencji;
1) Przeprow adzenie ćwiczenia: — W ciągu 5 m inut wypiszę 10 tytułów
iksiążek, (z podaniem ich autorów) — które chciałbym mieć w m ojej
biblioteczce domowej, gdybym ją dopiero zakładał.
2) Odczytanie kilku wypow iedzi — dyskusja: uzasadnienie przez poszcze
gólnych uczestników dokonanego przez nich w yboru oraz ogólna dy
skusja oceniająca poszczególne zestaw y książek.
3) Przeprow adzenie tu rn ie ju krasom ówczego na tem at; ,,Zachęcę do p rze
czytania m ojej ulubionej książki“. Ocena wypowiedzi.
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4) Oglądanie w ystaw ki tem atycznej książek (książki ułożone w edług gruppowieść historyczna, przygody i podróże, przyroda, powieść biograficz
na, powieść fantastyczno-naukow a). Uczestnicy zastanow ią się, których
z w ystaw ionych książek jeszcze nie czytali.
5) Omówienie ćwiczenia m iądzykonferencyjnego; W yszukam w katalogu
wypożyczalni lub czytelni, \v ^porozumieniu z instruktorem , książek
z interesującej m nie dziedziny, które chcę przeczytać w czasie ferii
zimowych.
III konferencja — grudzień
Cel konferencji: uzyskanie danych dotyczących um iejętności szybkie
go powierzchownego zapoznaw ania się z treścią książki. Zapoznanie czy
telników ze sposobami poszukiw ania książek w katalogach oraz sposobem
wstępnego zaznajom ienia się z książką.
P lan konferencji:
1) G ra ,,Jedzie okręt naładow any na literę... — uczestnicy podają nazw i
ska autorów na określoną literę... D ruga odm iana — podawać tytuły
książek podróżniczych, historycznych itp.
2) Swobodna rozm owa na tem at trudności w szukaniu książek w katalo
gach itp. jako w stęp do pogadanki na tem at elem entów k arty ty tu ło 
wej książki.
3) Pogadanka — ,,E lem enty k arty tytułow ej książki".
4) Ćwiczenia dotyczące elem entów k arty tytułow ej książki. Podział uczest
ników na grupy po 3 osoby. Każda z grup otrzym uje k artk i ćwiczebne.
P rzykład kartki: a) Weź katalog, w którym znajdziesz książkę J. V ern e ’a ,,20 tysięcy m il podm orskiej żeglugi“. b) Odszukaj książkę w ka
talogu. c) Odnieś katalog na miejsce, d) Przynieś książkę z półki,
e) P rzejrzyj książkę i zanotuj: autora, tytuł, adres wydawniczy., ilość
stron, f) Podaj krótko, o czym mówi ta książka.
5) Ocena pracy grup. W ystaw ka książek odszukanych w katalogu.
6) Rozmowa na tem at ćwiczenia m iędzykonferencyjnego. Przypom nienie
w arunków zdobycia odznaki ,,Dobrego czytelnika".
Om ówienie ćwiczenia m iędzykonferencyjnego: uzupełnij swój plan
czytelniczy przez w yszukanie w katalogu działowym jeszcze jednej
książki, którą chciałbyś przeczytać w czasie ferii.
IV konferencja — styczeń
Cel konferencji: uzyskanie danych dotyczących um iejętności analizy
tek stu książki. Zapoznanie uczestników z pomocami bibliotecznymi.
P lan konferencji:
1) G ra spostrzegawczości „K im “ dotycząca pomocy bibliotecznych. Książ
ki do zapam iętania: Słownik w yrazów obcych, słow nik geograficzny,
atlas historyczny, atlas geograficzny. Encyklopedia Trzaski, Encyklo
pedia G utenberga, Encyklopedia Iskier ,,Co, kiedy, dlaczego". W arun
ki gry: Rozłożone książki należy obserwować w m ilczeniu przez 1 m i
nutę. Trzeba zapam iętać: jakie książki leżały na stole, jak one w yglą
dały i czego dotyczyły. Podać na kartce ty tu ły książek i szczegóły ich
dotyczące.
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2) Pogadanka na tem at: Ja k ą pomoc dla czytającego mogą stanow ić ency
klopedie, słow niki i atlasy.
3) Ćwiczenia dotyczące analizy tek stu przy zastosowaniu pomocy biblio
tecznych. W arunki ćwiczenia — podział uczestników na 4 grupy
z uw zględnieniem w ieku (dwie młodsze, dwie starsze). U stala się dwe
poziomy tekstu. Uczestnicy otrzym ują teksty ćwiczenia na kartce;
a) przeczytajcie uw ażnie podany tekst,
b) czego dowiedzieliście się z przeczytanego tekstu?
Uwaga; W ykorzystaj poznane pomoce biblioteczne dla lepszego zro
zum ienia tekstu.
4) Spraw dzenie w yników ćwiczenia w grupach. Ogłoszenie wyników ćw i
czenia spostrzegawczości.
5) Zakończenie; Przypom nienie w arunków zdobycia odznaki ,.Dobrego
czytelnika".
Ćwiczenie m iędzykonferencyjne; Na następną konferencję przynie.^
w ykonaną przez siebie k a rtę katalogu obrazowego lub zakładkę do książki.
V konferencja — luty.
Cel konferencji: spraw dzenie stopnia zaaw ansow ania uczestników
w zdobyw aniu odznaki „Dobrego czytelnika". U zupełnienie wiadomości
uczestników z zakresu historii pow stania książki.
P lan konferencji;
>
1) Rozmowa z uczestnikam i na tem at dotychczasowej realizacji w arunków
zdobycia odznaki ,,Dobrego czytelnika".
2) O glądanie w ystaw ki książek o książce (jak pow staje książka, skąd się
czerpie wiadomości o książce).
3) Ja k pow staje książka? — Pogadanka z przezroczami.
4) Pow tórzenie ćwiczenia z konferencji listopadow ej; wypiszę 10 ty tu 
łów książek, które chciałbym mieć w swojej bibliotece domowej, gdy
bym tę biblioteczkę dopiero zakładał.
5) Om ówienie ćwiczenia m iędzykonferencyjnego; Uzupełnij w ym agania
brakujące ci do odznaki „Dobrego czytelnika".
VI konferencja — marzec.
Cel konferencji: spraw dzenie realizacji założeń wychow aw czych i b a
dawczych.
P lan konferencji:
1) Oglądanie w ystaw ki obrazkow ych k a rt katalogowych, zakładek do
książek, planów czytelniczych oraz spisów książek z bibliotek do
m owych uczestników.
2) W ieczór gier czytelniczych i recytacji.
3) U roczyste zakończenie, w ręczenie dyplomów do odznaki ,,Dobrego czy
telnika".
W ym agania związane ze zdobyciem odznaki „Dobrego czytelnika" po
k ry w ają się z w ym aganiam i spraw ności harcerskiej, „Przyjaciela książki".
Uczestnicy konferencji — harcerze, którzy zdobyli odznakę dobrego czytel
nictw a, mogą uzyskać przyznanie im spraw ności „Przyjaciela książki".
Janina W ojtiszek, Elżbieta Węgrzynowicz
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JADWIGA CZAR'NECKA
Warszawa

CENTRALNY INSTYTUT BIBLIOTEKARSTW A
W N IEM IECK IEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ
C entralny In sty tu t B ibliotekarstw a (Z entralinstitut iiir B ibliothekswesen) pow stał w 1950 r. w Berlinie jako 'samodzielna instytucja pod
porządkow ana bezpośrednio M inisterstw u K ultury. Zakres działania In 
sty tu tu m ożna określić ogólnie jako szeroko pojętą pomoc w pracy orga
nizacyjno-technicznej i pedagogicznej publicznych bibliotek powszech
nych.
Pierw szą koniecznością okresu, w którym pow stał Instytut, było przy
gotow anie do pracy w ibibliotekach ludzi o now ym światopoglądzie, po
siadających określony zasób wiadomości i um iejętności ogólnych i za
wodowych. Tacy ludzie byli potrzebni, aby realizować zadania, które
w now ych w arunkach politycznych stanęły przed bibliotekam i w NRD.
W związku z tym In sty tu t podjął się prow adzenia szkoły bibliotekarskiej.
I to było jego najpilniejsze zadanie: kształcenie now ych k a d r bibliote
karskich. D rugim zadaniem było niesienie pomocy instrukcyjno-m eto
dycznej placówkom bibliotecznym.
P ersonel In sty tu tu w raz z personelem szkoły składał się w tym cza
sie z dw unastu osób. Byli to przew ażnie młodzi ludzie, którzy dokształ
cali się i w zajem nie w ychow yw ali w toku pracy.
W roku 1952 In sty tu t przestał prow adzić szkołę, którą przeniesiono
do Lipska, gdzie istnieje do tej pory jako Szkoła B ibliotekarska im. E ri
cha W elnerta i — tak jak inne szkoły bibliotekarskie — podlega Insty
tutow i tylko od strony fachowej (pod względem adm inistracyjnym —
M inisterstw u K ultury).
W pracy In sty tu tu w ysuw a się teraz na czoło praca instrukcyjnom etodyczna i bibliograficzna, k tó ra z roku na rok rozw ija się coraz
bardziej. Coraz bardziej także rozbudow uje się In sty tu t zatrudniający
w końcu 1956 r. już 45 osób.
W m yśl zasad przyjętych w NRD ogólne kierunki polityki toibliot-ecznej w ytycza M inisterstw o K ultury, natom iast opieka i pomoc po
ję ta stosunkow o szeroko, jeśli chodzi o dziedziny pracy bibliotecznej,
oraz jak najbardziej konkretnie i praktycznie, jeśli chodzi o m etodę,
należy do Instytutu.
Roczny p lan In sty tu tu jest ustalany wspólnie z M inisterstw em K ul
tury, a następnie zatw ierdzony przez M inisterstw o.
P rzy jrzy jm y się na czym., polega działalność Instytutu, a więc dzia
łalność jego pięciu wydziałów fachowych:
1.
W ydział Organizacji Bibliotek i Techniki Bibliotecznej. Do tzakresu pracy w ydziału należą zagadnienia dotyczące s tru k tu ry i organi
zacji bibliotek, techniki bibliotecznej, budow nictw a i urządzenia biblio
tek oraz staty sty k i bibliotecznej. O pracy w ydziału świadczą takie p u 
blikacje, jak ,,K atalog alfabetyczny w publicznych bibliotekach po
wszechnych. Cz. 1. Praw idła. Cz. 2. P rzy k ład y “ („Der alfabetische K a
talog in allgem einen offentlichen Bi'bliotheken“), którego pierwsze w y
danie ukazało się w roku 1951, a drugie popraw ione — w r. 1955; oraz
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Cz. 1. serii B iblioteka jako in stytucja kulturalna*' pt. „W ewnętrzneurządzenie m ałych i średnich bibliotek'* (,,Die B ibliothek eine K u ltu rstatte. T, 1. A nieitung fiir die raum liche G estaltung kleiner und m ittlere r Bibliotheken**). Specjalną uw agę należy zwrócić na zeszyty do pro
wadzenia sta ty sty k i w bibliotekach przew idziane na trzy lata (1954—
— 1956).
Zeszyty, które na rok 1957 m iały się ukazać w nowym, popraw io
nym w ydaniu, w ym agają prow adzenia szczegółowych, zapisów, gdyż są
dużo bardziej rozbudow ane, niż zeszyty statystyczne prow adzone w n a 
szych bibliotekach. Na podstaw ie danych statystycznych zapisanych w ze
szytach biblioteki sporządzają roczne spraw ozdania statystyczne, a na
ich podstaw ie biblioteki wyższego stopnia organizacyjnego opracow ują
spraw ozdania zbiorcze z .pow iatów i województw. W oparciu o spra
wozdania z poszczególnych w ojew ództw In sty tu t opracow uje zbiorcze
spraw ozdania statystyczne dotyczące stan u i działalności publicznych
bibliotek pow szechnych na terenie Niemieckiej R epubliki D em okra
tycznej, analizuje dane spraw ozdaw cze oraz przedstaw ia je w ujęciu
graficznym ,
2.
W ydział M etodyki obejm uje zagadnienia dotyczące różnych form
pracy z czytelnikam i dorosłymi, a także z dziećmi i młodzieżą. Należą,
tu zagadnienia odnoszące się do p racy z czytelnikiem indyw idualnym
oraz zagadnienia masowej p racy z czytelnikam i. Jeśli chodzi o zagad
nienie pierwsze, ostatnio najbardziej pasjonuje pracow ników tego w y
działu .sprawa wolnego dostępu do półek w wypożyczalniach, zalety
i w ady tej form y udostępniania księgozbioru.
D la ułatw ienia bibliotekarzom pracy nad upow szechnieniem po
stępow ej lite ra tu ry niem ieckiej opracow ano bibliografię ,,Pisarze Nie
m ieckiej Republiki D em okratycznej i ich dzieła. W ykaz bibliograficznobiograficzny** (,,Schriftsteller der D eutschen D em okratischen R epublik
und ihre W arkę. B ibliographisch-biographischer Nachweis**). W spom nieć
tu należy rów nież o interesująco pod względem m etodycznym opracow a
nych planach czytania, np. ,,Pow stanie życia na ziemi**.
W ydział p ro jek tu je zorganizow anie badań n ad czytelnictw em okre
ślonych grup czytelniczych w bibliotekach.
Chcąc przyjść z pomocą bibliotekom w organizow aniu pracy m aso
wej w ydział zbiera m ateriały z im prez przeprow adzonych przez po
szczególne biblioteki, opracow uje w ykazy tych m ateriałów i w ysyła je
do bibliotek. M ają one praw o korzystania z tych zbiorów drogą w ypo
życzeń. Lepsze opracow ania w ydaje się drukiem . W przygotow aniu jest
zbiór w ybranych 'm ateriałów , który m a być w ydany na „Dzień Książki**
w 1957 r. Poza tym p ro jek tu je się w ydanie publikacji na tem at orga
nizow ania różnych form pracy z czytelnikam i, np. ,,Jak przygotow yw ać
wieczory dla czytelników**.
Dążąc do ułatw ienia bibliotekarzom pracy z dziećmi w ydział orga
nizuje co 6 tygodni sem inaria dla pracow ników Ibibliotek dziecięcych
w ydaje ilustrow ane, bardzo ładnie w ykonane k a rty książek dla dzieci,
z których biblioteki układają katalogi w form ie allDumów. Poza tym co
1) Trzeba tu wyjaśnić, że biblioteki dla dzieci w NUD zostały w r. 195'2 w yłą
czone z sieci publicznych bibliotek powszechnych i obecnie wchodzą w skład
„Domów Pioniera”.
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roku w ydaje łącznie z M inisterstw em Oświaty zbiór m ateriałów do pracy
z Icsiążką podczas w akacji na koloniacti letnicti. Zbiorek w ydany na
rok 1956 m iał nakład 25 000 egzem plarzy. W ydział zbiera również róż
ne m ateriały, które mogą ułatw ić pracę z dziećmi, i wypożycza je biblio
tekom dziecięcym.
S praw ą czytelnictw a młodzieży w latach 14— 18 m niej się dotąd
zajm owano. O statnio zorientow ano 'się jednak, że w ym aga ono opieki
szczególnie od strony doboru książek do czytania.
Poniew aż zostało stw ierdzone, że młodzież korzysta chętnie z biblio
tek stosujących w olny dostęp do półek, w ydział dąży do zakładania ta 
kich bibliotek dla młodzieży. (Obecnie istnieje tylko jedna samodzielna
biblioteka młodzieżowa w Schw erin w M eklem burgii).
W ydział w ydaje także zalecające w ykazy bibliograficzne książek dla
młodzieży, ja k np. ostatnio w ydany pt. ,,Czytanie daje rozryw kę“
(„Lesen m acht Spass“), w roku 1947 p rojektuje się w ydaw anie co kw ar
tał zestaw ień bibliograficznych o różnej tem atyce.
3.
W ydział Uzupełniania Księgozbiorów. Do jego zadań należy oce
na bieżącej produkcji wydaw niczej z punktu widzenia potrzeb biblio
tek i związane z tym w ydaw anie co tydzień czasopisma inform acyjnego
o w ydaw nictw ach zakw alifikow anych do bibliotek ,,Zapowiedzi w ydaw 
nicze d la bibliotek ogólnokształcących" (,,V orankundigungsdienst fiir die
A llgem einbildenden Bibliotheken"). Na każdą pozycję zamieszczoną
w w ym ienionym czasopiśmie składa się opis bibliograficzny, krótka
notatka inform ująca o treści książki, sym bol klasyfikacji przyjętej
w bibliotekach, oznaczenia bibliotek, dla k tórych książka się nadaje, ce
na i term in ukazania się książki. Dla w ydziału p racuje około 100 lekto
rów, którzy opracow ują notatki inform acyjne o m ających się ukazać
książkach. Inform ator dostarczany jest do publicznych bibliotek po
wszechnych, które na podstaw ie inform acji w nim podanych zam aw iają
książki w najbliższej księgarni.
W ydział w spółpracuje z placów ką handlow ą zajm ującą się dostar
czaniem książek do bibliotek (Leipziger K om m issions-und G rosbuchhandel — A bteilung Bibliotheken) oraz z redakcją czasopisma „Buchbesprechung“ („Omówienia książek"), które w r. 1957 zostało połączone z cza
sopismem „D er B ibliothekar“, organem Instytutu.
Poza inform atorem wydział w ydaje m niej lub więcej obszerne biblio
grafie zalecające, jak np. „Jan R. Becher
poeta narodu i pokoju".
(,,Johannes R. Becher, D ichter der N ation und des F riedens“); s. 16,
„H enryk Heine. Życie i dzieła“, (,,H enryk Heine, Leben und W erk“),
s. 15, ,,B ibliografia niem ieckiego ruchu robotniczego. W ybór publikacji
w ydanych na terenie NRD od 1945 r.“ (,,Bibliographie zur Geschichte
der deutschen A rbeiterbew egung. Eine A usw ahl der seit 1945 im Gebiet
der DDR erschienen V eroffentlichungen“), s. 94; ,,A m eryka Południow a
bez rom antyzm u. W ybór z litera tu ry A m eryki Łacińskiej („Siidam erika
ohne R om antik,Ein A usw ahlverzeichnis lateinam erikanischer L itera
tur"), s. 32.
W ram ach w ydziału opracow yw ana jest bibliografia artykułów za
mieszczonych w czasopismach a dotyczących zagadnień literackich. Bi1 Współczesny poeta niemiecki, obecny Minister Kultury.
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bliografia ukazuje się co pół roku pt. „A rtykuły o literatu rze" (Beitrage zur L ite ratu rk u n d e “).
Do zakresu działania tego w ydziału należy również koordynow anie
prac bibliograficznych podejm ow anych przez publiczne biblioteki pow 
szechne. Na podstaw ie rocznych planów prac bibliograficznych przy
słanych przez poszczególne biblioteki w ydział zestaw ia całościowy plan,
który następnie jest dyskutow any i ustalany na konferencji kierow ni
ków działów wypożyczeń i propagandy lite ra tu ry w bibliotekach w oje
w ódzkich i(Bezirksbibliotheken). W przypadku tem atów trudnych do opra
cowania, a niezbędnych dla działalności bibliotek powszechnych, w y
dział w porozum ieniu z S ekretariatem Stanu do Spraw Szkolnictw a
Wyższego prosi o pomoc biblioteki naukowe.
U stalony plan prac bibliograficznych ogłasza Bię drukiem .
4. W ydział Kształcenia i Dokształcania opracow uje plany szkolenia
i dokształcania oraz program y kursów i egzam inów dla pom ocników bi
bliotecznych i bibliotekarzy ^
K ursy dla pracow ników bibliotecznych odbyw ają się w szkołach
(ośrodkach szkoleniowych).
P rzy w ydziale p racu je 6 komisji. Jedna składająca się z dyrektorów
szkół bibliotekarskich, bibliotekarzy z bibliotek wojewódzkich i pracow 
ników In sty tu tu zajm uje się spraw am i szkolenia od strony bardziej ogól
nej, a więc zasadniczych treści i m etod szkolenia, zakresu egzam inów itp.
Pięć pozostałych kom isji składających się z wykładowców szkół oraz
pracow ników In sty tu tu opracow uje program y szkolenia.
P lany i program y szkolenia opracow ane w ram ach wydziału są na
stępnie zatw ierdzane przez M inisterstw o K ultury.
5. W ydział Teorii i Badań grom adzi i opracow uje m ateriały doty
czące historii bibliotek, zbiera doświadczenia bibliotek zagranicznych po
przez kontakty z bibliotekam i narodowymi,, ze stow arzyszeniam i biblio
tekarzy, z instytutam i m etodycznym i w innych krajach, przede w szyst
kim w krajach dem okracji ludow ej. Między innym i otrzym uje dużo cza
sopism bibliotekarskich. Bardziej interesujące m ateriały tłum aczone są
na język niem iecki przez ok. 30 tłum aczy. W ykaz przetłum aczonych prac
ogłaszany jest drukiem („Nachweis der U bersetzungen zum B ibliotheksw esen“). Na jego podstaw ie biblioteki m ogą w ybierać interesujące dla
nich m ateriały i wypożyczać je. Na podstaw ie tych m ateriałów wydział
opracow uje publikacje om aw iające praktyczne osiągnięcia oraz teore
tyczne problem y bibliotekarskie.
W ram ach w ydziału prow adzone jest archiw um litera tu ry dotyczącej
bibliotekarstw a powszechnego obejm ujące publikacje w ydaw ane w NRD
i NRF oraz m ateriały otrzym yw ane ze w spom nianych wyżej instytucji
2:agranicznych. We w rześniu 1956 liczyło ono 2 000 tomów.
Liczba publikacji w ydaw anych przez w szystkie w ydziały In sty tu tu
dochodzi do 30—50 rocznie. Są one na ogół opracow yw ane przez osoby
lub instytucje w spółpracujące z Instytutem , to znaczy przez biblioteki,
bibliotekarzy, naukowców. In sty tu t spełnia w stosunku do nich rolę or
ganizatora i w ydaw cy naukowego. N akładcą jest insty tu cja wydaw nicza
> W ]NrRD są dwie kategorie pracowników zatrudnionych w publicznych biblio
tekach powszechnych; pomocnicy biblioteczni, którzy zajmują się pracami tech
nicznymi i bibliotekarze, do których należy praca pedagogiczna z czytelnikami.
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„Veb Y erlag fu r B u c h - u n d B ibliotheksw esen“ w Lipsku. D obra orga
nizacja i wysoki poziom techniczny przem ysłu poligraficznego i pa
pierniczego w NRD spraw iają, że w szystkie publikacje są 'b. sta ra n n ie
wydane, a ich szata zew nętrzna jest estetyczna. P ublikacje o większej
objętości otrzym ują trw ałą oprawę.
In sty tu t organizuje 4 razy w ciągu roku konferencje z kierow nikam i
biblioteik wojewódzkich, a 2—3 razy w ciągu roku z odpowiedzialnym i
pracow nikam i tych bibliotek. Zależnie od tem atu konferencji biorą
w nich udział pracow nicy odpowiednich specjalizacji.
O rganem in sty tu tu jest — ja k już wspom niano — czasopismo „D er
B ibliothekar“, którego zespół redakcyjny nie należy jed n a k do zespołu
pracow ników Instytutu.
D yrektorem In sty tu tu jest G otthard Riickl, jego zastępcą — Erich
Siek — kierow nik W ydziału K ształcenia i Dokształcania.
J a k widzim y na podstaw ie przedstaw ionej tu dość zresztą szkicowo
działalności Insty tu tu , zadanie sw oje opieki nad bibliotekam i i ja k n a j
większej dla nich pomocy spełnia on w sposób rzetelny.
K ontynuow anie już częściowo zapoczątkow anej w spółpracy z In sty tu 
tem może b. korzystnie w płynąć na rozwój stosow anych w Polsce m e
tod i form p racy instrukcyjno-m etodycznej i bibliograficznej.
Jadwiga Czarnecka
IRENA GAWINKOWA
Warszawa

BIBLIOTEKI W DANII
T erytorium D anii o pow ierzchni 42 900 km^ zam ieszkuje 4 488 tysię
cy mieszkańców. Poza jedynym w ielkim m iastem Kopenhagą (1 m ilion
mieszkańców) do w iększych należą A arhus z 116 tys., Odense z 100 ty&.
i A alborg z 80 tys. ludności. P raw ie połowa ludności to m ieszkańcy wsi.
A dm inistracyjnie kraj dzieli się na okręgi a te n a gm iny, nazyw ane
tu parafiam i, z zaludnieniem od 40 — 4 000 ludności.

Sieć bibliotek publicznych
W 1955 r. było w D anii 1 330 bibliotek pow szechnych (w czym 1 230
bibliotek wiejskich) oraz około 200 bibliotek dla dzieci i kilkaset szkol
nych.
Łączny zasób książek bibliotek powszechnych wynosił na 1.IV. 1955 r.
7 628 870 tomów:
W roku spraw ozdaw czym 1954— 1955 biblioteki powszechne obsłużyły
936 562 czytelników — udostępniając 22 868 032 tomy.
U staw a biblioteczna określająca organizację bibliotek i podstaw y ich
egzystencji obowiązuje w D anii od r. 1920. O statniej nowelizacji usta
w y dokonał parlam en t w r. 1950.
N aczelną władzą dla bibliotek powszechnych jest Inspektorat Biblio
teczny przy M inisterstw ie Oświaty. Na czele Inspektoratu stoi dyrek to r
bibliotek. Ponadto przy tym że M inisterstw ie istnieje rada biblioteczna
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0 kom petencjach rozstrzygania najw ażniejszych spraw bibliotecznych —
zbiera się ona przynajm niej 2 razy do roku.
Zakres działalności Inspektoratu Bibliotecznego jest bardzo szeroki —
poza ogólnym kierow nictw em siecią biblioteczną, w jego ręku leży przy
gotow anie k ad r bibl.; -prowadzi on szkołę bibliotekarską, opracow uje
wszelkiego rodzaju pomoce, jak podręczniki bibliotekarskie, zestaw y bi
bliograficzne itp.
Utw orzone przy Inspektoracie w r. 1936 biuro inform acyjne dyspo
nuje centralnym katalogiem lite ra tu ry zagranicznej, posiadanej przez
naukow e i technicz,ne biblioteki w 'kraju.
W każdym z istniejących 33 okręgów najw iększa biblioteka m iejska
pełni funkcję biblioteki centralnej dla danego okręgu i obowiązana jest
służyć pomocą fachow ą bibliotekom w iejskim , otrzym ując na ten cel
z budżetu państw ow ego specjalne subsydia — niektóre tylko w ydatki
częściowo pokryw ają sam orządy. Biblioteki okręgowe przydzielają jDibliotekom w iejskim niew ielkie liczbowo (od kilkudziesięciu do stu i więcej
wol.) kom plety ruchom e, w ym ieniane co kw artał. K om plety te nie są
dobierane przez bibliotekę okręgową, lecz przez bibliotekarzy w iejskich
z książek przysłanych bibliobusem do ośrodka wiejskiego. Każda biblio
teka okręgow a posiada bibliobus, a dla obsługi terenów położonych na
w ysepkach odpowiednio przysposobione łodzie.
B iblioteki gm inne przew ażnie mieszczą się w budynkach szkolnych
1 są obsługiw ane przez nauczycieli. Księgozbiory najm niejszych placó
w ek liczą 600—700 tomów a najw iększych 10— 12 tys.
P rzy każdej bibliotece w iejskiej istnieje 5— 6 osobowa rada bibliotecz
na odpow iedzialna za działalność oraz stronę finansowo-gospodarczą da
nej biblioteki.
Duńskie

Biuro

Bibliograficzne

Ogrom ne znaczenie dla pracy bibliotek m a D uńskie Biuro Bibliogra
ficzne istniejące od r. 1939. N astaw ione wyłącznie na biblioteki publicz
ne od r. 1954 rozszerzyło swą działalność na użytek w szystkich biblio
tek. B iuro bibliograficzne w ykonuje następujące prace;
C entralnie kataloguje i klasyfikuje wychodzące w D anii książki; opra
cowuje drukow ane k arty katalogowe.
O pracow uje bibliografię narodową, rejestru jąc bieżącą produkcję w y
dawniczą i w ydając jej spisy tygodniowe, miesięczne, roczne i pięcio
letnie.
Snorządza typow e katalogi dla w iejskich i m iejskich bibliotek, pod
legające kontroli co trzy lata, 'katalogi d la dzieci i młodzieży, zestawy
bibliograficzne na poszczególne tem aty, inform atory dla czytelników
o korzystaniu z bibliotek publicznych, poradniki dla bibliotekarzy itp.
W ydaje m iesięcznik zaw ierający w ybrane arty k u ły z czasopism bie
żących, oraz ogłasza roczny w ykaz zaw artości’czasopism.
D okonuje centralnego zakupu książek dla bibliotek. Poza tym zaopa
tru je biblioteki we wszelkiego rodzaju form ularze i d ruki biblioteczne.
Biblioteki

naukowe

i specjalne

Ogólny sta n zbiorów w r. 1954 w ynosił 4884 tys. wolum inów. Najpo
ważniejszą biblioteką D anii jest Biblioteka K rólew ska w Kopenhadze
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pełniąca rolę biblioteki narodow ej, założona około 1660 r., a w 1793 udo
stępniona publiczności. B iblioteka grom adzi i orzechow uje całość piś
m iennictw a D anii oraz druki tyczące Danii w ydane zagranicą. O trzym uje
pełny egzem plarz obowiązkowy.
Księgozbiór Biblioteki K rólew skiej liczy około 1 200 tys. tomów. Bi
blioteka jposiada ok. 5 tys. in'kunalbułów, Doważny zbiór n u t i grafiki,
około 50 tys. rękopisów, w śród których wiele stary ch skandynaw skich
oraz w schodnich (mongolskie, tybetańskie i indyjskie), otrzym uje ca
5 600 tytułów w ydaw nictw periodycznych.
Biblioteka posiada następujące oddziały: oddz. duński (oprócz druków
duńskich także lite ra tu ra Norwegii, Islandii i Szlezw ik-Holsztynu; oddz.
zagraniczny; oddz. rękopisów; oddz. grafiki i 'kartografii; oddz. m uzyko
logii (ca 250 tys. jednostek); oddz. wschodni (30 tys. książek i rękopisów
w językach wschodnich).
W r. 1954 B iblioteka K rólew ska udostępniła na m iejscu 432 140 tys.
tom ów i wypożyczania poza bibliotekę 46 830 t. Z biblioteki korzystać mo
że każdy obyw atel, który ukończył 14 la t życia. Sala czytelniana m a
100 miejsc. Księgozbiór podręczny liczy ok. 10 tys. tomów.
P rzy Bibliotece K rólew skiej istnieje od r. 1945 D uński In sty tu t W y
m iany M iędzynarodow ej będący w 'kontakcie z zagranicznym i uniw er
sytetam i, tow arzystw am i naukow ym i i innym i instytucjam i charakteru
naukowego. W szelka w ym iana odbywa się tylko poprzez Instytut. W pły
wy otrzym ane tą drogą In sty tu t rozprowadza bibliotekom w edług spe
cjalności. In sty tu t prow adzi bardzo szeroką działalność wydawniczą,
a m ianowicie w ydaje: 1) bibliografię książek i artykułów obcojęzycznych
opublikow anych w Danii (rocznik) 2) coroczny katalog lite ra tu ry zagra
nicznej nabytej przez w szystkie duńskie biblioteki naukowe. 3) wykazy
roczne duńskich w ydaw nictw urzędowych, 4) drukow any katalog litera
tu ry duńskiej obejm ujący druki z lat 1452— 1830 w ydaw ano w okresie
1877— 1902. W r. 1948 wydano suplem ent doprowadzony do 1840 r.
5) Obszerną bibliografię tajnych druków okupacyjnych z lat 1940— 1945
wydano w 1954 r.
Biblioteka K rólew ska ściśle w spółpracuje z kopenhaską biblioteką
uniw ersytecką. Od 1926 r. obie biblioteki podzieliły się zakupem książek
zagranicznych. Biblioteka K rólew ska nabyw a w ydaw nictw a z zakresu
nauk hum anistycznych, a uniw ersytecka m atem atyczno-przyrodnicze
i medyczne.
Biblioteka

Uniwersytecka

w Kopenhadze

N ajstarszą i drugą co do wielkości jest biblioteka U niw ersytetu Ko
penhaskiego założona w 1482 r. (spalona w 1728 r. i na nowo odbudowa
na). Specjalizuje się ona w naukach m atem atyczno-przyrodniczych i m e
dycznych. O trzym uje egzem plarz obowiązkowy w edług w łasnych zapo
trzebow ań bezpośrednio z w ydaw nictw . Już w drugiej połowie X IX w.
pełniła ona funkcję publicznej biblioteki państw ow ej, udostępniając swe
zbiory .„wszystkim szukającym wiedzy
W r. 1938 podzielono ją na dwa działy. Pierw szy, który pozostał
w stary m gmachu, posiada 297 .tys. tomów z zakresu nauk hum anistycz
nych oraz pełny zlDiór duńskich czasopism liczący 31 400 tomów. Większą
część rękopisów w okresie podziału prze'kazano Bibliotece K rólew skiej,
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zostaw iając sobie m. in. sta re rękopisy norw esko-islandskie i perskie oraz
zbiór korespondencji. W now ym gm achu bibliotecznym znajduje się
księgozbiór liczący 317 tys. wol. i 340 tys. dy sertacji z zakresu przyro
doznawstw a, m atem atyki i m edycyny, stanow iący centralną bibliotekę
z tych dziedzin nauki. Tu w ydaje się „prace z historii n a u k przyrodni
czych i m edycznych”.
P aństw ow a Biblioteka w A arhus (założona w 1902 r.) zasługuje na
specjalną uwagę. N astaw iona na szeroki k rąg czytelników, grom adzi
księgozbiór typu uniw ersalnego. O trzym uje pełny egzem plarz obowiąz
kowy. Od r. 1937 pełni funkcję rów nież biblioteki miejscowego un iw er
sytetu. S tosuje szeroko w ypożyczanie lite ra tu ry naukow ej bibliotekom
publicznym w ram ach wypożyczania m iędzybibliotecznego. W razie nie
posiadania żądanej pozycji k ieru je rew ers do biu ra inform acyjnego do
dalszego poszukiw ania.
Biblioteki

techniczne

i specjalne

W dużej m ierze ześrodkow ały się one w Kopenhadze. Do znaczniej
szych należą:
Techniczna Biblioteka D anii posiadająca 100 tysięczny księgozbiór
i 1 767 tytułów bieżących czasopism — stanow i ona centralną bibliote
kę n auk stosow anych (z w yłączeniem m edycyny i gospodarstw a w iej
skiego). Biblioteka K rólew skiej Wyższej Szkoły W eterynarii i Gospodar
stw a W iejskiego. Biblioteka U rzędu Statystycznego. Państw ow a B ibliote
ka Pedagogiczna. Biblioteka K rólew skiej Akadem ii S ztuk Pięknych.
Kształcenie

kadr

dla

bibliotek

powszechnych

Jednoroczna szkoła bibliotekarska prow adzona przez In spektorat Bi
blioteczny istnieje od 1918 r. Od kandydata w ym aga się: ukończonej
szkoły średniej, trzyletniej p rak ty k i w konkretnej przez inspektorat w y
znaczonej bibliotece powszechnej i egzam inu wstępnego. Dla osób posia
dających wyższe w ykształcenie p rak ty k a może być skrócona do 1 roku.
O statnio żąda się dopełniającego egzam inu z języka angielskiego i nie
mieckiego. W iek kandydata nie może przekraczać 33 lat.
P ra k ty k a polega n a zapoznaniu się z podstaw ow ym i pracam i biblio
tecznym i, jak: bezpośrednia obsługa czytelnika (technika w ypożyczania
do czytania na m iejscu i do domu), katalogow anie, klasyfikacja, spraw o
zdawczość, poznanie lite ra tu ry — n a teorię zostawia się najm niej 2 go
dziny tygodniowo.
E gzam inatoram i są dw ie osoby z inspektoratu, a w ocenie bierze
udział również przedstaw iciel biblioteki, w której kandydat odbyw ał
praktykę. Program szkoły przew iduje następujące przedm ioty: historia
lite ra tu ry duńskiej i powszechnej, um iejętność korzystania z podręczni
ków, bibliografia, klasyfikacja i katalogow anie książek, praw odaw stw o
biblioteczne, zarządzanie biblioteką, budow nictw o biblioteczne i urządze
nie bibliotek, historia i organizacja bibliotek duńskich i zagranicznych,
praca kółek sam okształceniow ych, biblioteki dziecięce i sz'kolne, historia
książki i praca wydaw nicza, zaznajom ienie się ze zbioram i specjalnym i
i w ydaw nictw am i artystycznym i, opraw a książek. Obow iązuje również
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studiow anie lite ra tu ry bibliotekoznawczej w językach angielskim , fra n 
cuskim i niem ieckim .
B ibliotekarze duńscy ustosunkow ani są krytycznie do powyższego pro
gram u szkolenia, uw ażają, że należy przedłużyć k u rs s 2?koły do dwóch
lat kosztem skrócenia p ra k ty k i o 1 rok.
Dla bibliotekarzy bibliotek w iejskich inspektorat organizuje corocz
nie 2 tygodniow e kursy w bibliotekach okręgowych.
D la bibliotekarzy bibliotek dziecięcych co drugi rok organizuje się
dw um iesięczne kursy. Uczestnikam i kursów m ogą być tylko ci pracow 
nicy, którzy ukończyli państw ow ą szkołę bibliotekarską i posiadają 2-letni staż w bibliotekach dziecięcych po ukończeniu w spom nianej szkoły.
W roku 1956 wniesiono do p arlam entu dezyderat o powołanie do ży
cia szkoły 'bibliotekarskiej, przygotow ującej pracow ników dla bibliotek
powszechnych, naukow ych i specjalnych.
Stowarzyszenie

Bibliotekarzy

Duńskich

Istniejące od r. 1919 Stow arzyszenie Bibliote^karzy D uńskich w yka
zuje dużą działalność w rozw oju bibliotekarstw a przez szukanie nowych
form pracy z czytelnikiem , zakładanie now ych placówek, organizow a
nie kursów szkoleniowych, konferencji itp. Stow arzyszenie w ydaje
czasopismo „Św iat K siążki” i „Rocznik Biblioteczny'*, w którym ogłasza
się spraw ozdania z działalności sekcji stow arzyszenia i pracy bibliotek
oraz a rty k u ły fachowe. Stow arzyszenie posiada pięć sekcji, 2 których
trzy zajm ują się problem am i pracy bibliotek w szystkich typów, a dwie
spraw am i kadr.
W każdym okręgu istnieje Koło Stow arzyszenia.
Na podstawie a rtykułu T. Juniewa
„Biblioteki D anii“ — Bihliotekar 1956
nr 12 s. 35— 39

opracowała
Irena Gawinkowa

P R Z E G L Ą D P IŚ M IE N N IC T W A
SPRAWY BIBLIOTEK, KSIĄŻKI I CZYTEIiNICTWA W PRASIE
Z dziejów bibliotek publicznych — Rok ju bileuszow y B iblioteki Publicznej
m. W arszawy. — Jeszcze o „prohibitach" i Tm,ebezpieczeństwach, które czyhają
na biblioteki powszechne — C zy powstaTią w ypożyczalnie ,X>omu Książki?“ —
W trosce o biblioteki szkolne i książkę dla dzieci — Ośrodek badania czyteln ic
tw a dzieci i m łodzieży — O książkach, planach w ydaw niczych, „Przyjaciółce", ka
talogach w ydaw n ictw i P olskim T ow arzystw ie W ydaw ców Książek.
Bodaj najbardziej zaniedbaną dziedziną bibliotekoznawstwa jest historia bi
bliotek powszechnych w Polsce. Z tego też względu na baczną uwagą zasługują
rzadkie i nieliczne w okresie powojennym artykuły i publikacje, które ułatwiają
lepsze rozumienie postępowych tradycji bibliotekarstwa publicznego. Uwaga taka
należy się artykułowi dyrektora Muzeum regionalnego w Cieszynie L u d w i k a
B r o ż k a : „Biblioteka Kraszewskiego w Cieszynie” (Przemiany, nr 6). Niemało
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w nim interesujących wiadomości o księgozbiorach Muzeum, „Czytelni Ludowej”,
założonej
już w r. 1861 a przede wszystkim o samej bibliotece Kraszewskiego,
która nie wiadomo już dzisiaj jaką koleją losów znalazła się w Orłowej a póź
niej w Cieszynie. Dobrze się stało, że w 70 rocznicę śmierci w ielkiego pisarza
przypomniano nam także Kraszewskiego jako miłośnika i zbieracza książek, któ
ry pozostawił po so'bie około 10 000 książek, ale nie notował ani nie zakreślał
w nich niczego.
Ważnym wydarzeniem w dziejach bibliotek publicznych jest otwarcie Roku
jubileuszowego Biblioteki Publicznej m. sl;. Warszawy, które nastąpiło 20 lutego
z okazji 50-lecia Biblioteki. Prasa podała do wiadomości ramowy program obchodu
jubileuszu, vide str. 68—72’,
Sprawa „prohibitów” nie przestaje być tematem artykułów i rozmów z biblio
tekarzami. Sztandar Młodych (nr 3i3<) zamieścił wywiad z dyrektorem Biblioteki
Publicznej m. Warszawy W a n d ą R e k o w ą pt. „Książki zakazane” wróciły na
półki”. Słusznie zwróciła ona uwagę na ważną rolę służby informacyjnej i po
radnictwa teraz, kiedy „prohibita” wróciły na półki biblioteczne. U łatwienie do
boru właściwej literatury, zwłaszcza naukowej, przede wszystkim młodym czy
telnikom, jest niesłychanie ważnym zagadnieniem pracy z czytelnikiem.
Nowa polityka wydawnicza i zapowiedziana zwyżka cen książek stawiają trud
ne problemy przed bibliotekami. Słusznie przewiduje Zd z . H i e r o w s k i w art.
„Nowy problem” (Pajtiorama, nr 8>, że „zwiększą się obowiązki i zadania, wzrośnie
rola w ielkiej sieci bibliotek publicznych, które dotychczas też spełniały rolę nie
małą, ale na pewno daleką od tej, jaką spełniać powinny”. W związku z tym do
maga się Hierowski, by w bibliotekach zrobić m iejsce na nowe, bardziej atrak
cyjne książki i usprawnić system zaopatrywania ich w nowości.
W swym zwięzłym artykule porusza Hierowski również zagadnienia czytelnic
twa. W nowej sytuacji — zdaniem jego — wyłania się niebezpieczeństwo spłyce
nia czytelnictwa wskutek pojawienia się w większej ilości książek lekkich „uwalnających od potrzeby myślenia, pociągających tylko fabułą i sytuacją, wypranych
z poważniejszej problematyki”. Dotyczy to przede wszystkim młodzieży i mniej
przygotowanych czytelników. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego ■
— razem
z Hierowskim — że „na wydawnictwa, na „Dom Książki”, a przede wszystkim
chyba na biblioteki spada obowiązek umiejętnej i mądrej propagandy książki na
prawdę wartościowej, która wzbogaca serce i umysł, kształtuje świadomość czło
wieka”. Przy tej sposobności wysuwa Hierowski inicjatywę, by ... „Dom Książki”,
obok swoich księgarń, otworzył wszędzie, gdzie się tylko da, własne wypożyczalnie
książek, oparte oczywiście na płatnym abonamencie — jako uzupełnienie i ...kon
kurencję dla sieci bibliotek publicznych.
Uprzedzając tę inicjatywę Ministerstwo Finansów wysłało do Centralnego Za
rządu Bibliotek projekt wprowadzenia opłat za korzystanie z bibliotek publicz
nych. Projekt ten uzasadnia m inisterstwo podwyżką cen książek i niemożnością
podwyższenia kredytów na cele biblioteczne. Dziennik Polski (nr 30) podaje, vże
projekt wprowadzenia opłat za korzystanie z bibliotek spotkał się z gorącym
i jednomyślnym 'sprzeciwem środowiska bibliotekarskiego i Centralnego Zarządu
Bibliotek. Zdaniem bibliotekarzy przyczyniłoby się to do zahamowania rozwoju
czytelnictwa w naszym kraju.
C-^nlralne zaopatrywanie bibliotek' powszechnych tak często krytykowano, że
ost-^tecznie zostało ono zlikwidowane. Teraz biblioteki będą ponosiły odpowiedzial
ność za kształtowanie struktury zbiorów. Pozostało ono nadal w sieci bibliotek
szkolnych. Rezultaty są nieraz zdumiewające. Pisze o tym księgarz J. K s i ę s k i
w art. „Bibliotekarskie paradoksy” (Trybuna Ludu, nr 36), Zwraca on uwagę, że

94

„kiedy przegląda się spis książek zakupionych centralnie, uderza od razu, że brak
w nim pozycji najciekawszych. Czasami trafiają się książki atrakcyjne, ale zu
pełnie w yjątkowo”. Z tego wysnuwa wniosek, że centralne zaopatrzenie bibliotek
szkolnych nie zdało egzaminu.
W związku z tym zagadnieniem informujemy, że wiosną ub. roku powstał przy
Związku Nauczycielstwa Polskiego Ośrodek Badania Czytelnictwa Dzieci i Mło
dzieży. O pracach i projektach tego Ośrodka pisze kierownik Ośrodka L. Preisowa w art. „W trosce o książkę dla dzieci” '(Głos Nauczycielski, nr 6). Ośrodek
zamierza zajmować się losami książek wydawanych dla dzieci, ich służbą społecz
ną. A więc funkcjonowaniem instytucji kształtujących stosunek dziecka do książ
ki, oceną samych książek i badaniem, kim jest współczesny czytelnik-dziecko
w Polsce.
Założenia nowej polityki wydawniczej, konfrontowane z praktykami „Domu
Książki” w zakresie typowania wysokości nakładów, budzą poważne zastrzeżenia
zwłaszcza wśród pisarzy, którzy obawiają się naturalnej śmierci poezji, eseju
czy tzw. „książek trudnych”. Życie Literackie w art. red. „Książka, kultura, po
lityka” (nr 6) omawiając ten problem .słusznie akcentuje, że „dziś nie możemy
się zgodzić na osłabienie nurtu czytelniczego. Upaństwowienie wszystkich w y 
dawnictw w Polsce nie było tylko zabiegiem administracyjnym — państwo wzięło
na siebie wówczas o b o w i ą z k i mecenasa kultury, literatury i nauki. Dobrze
jest, gdy mecenas przestaje zbytnio się wtrącać w pracę swojego artysty, ale prze
staje być mecenasem jeśli utrudnia mu publikację pracy. Żyjemy w sytuacji,
w której mecenat państwowy posiada wszelkie cechy wyłączności — ponosić więc
musi pełną i wyłączną odpowiedzialność”. Innej drogi nie ma.
Reorganizacja pracy naszych wydawnictw powinna doprowadzić stopniowo do
usunięcia w ielu absurdów na rynku wydawniczym. Jednym z nich było aż do
ostatniego roku wydawanie książek nikomu nie potrzebnych. Pisze o tym S. D u r 
s k i w art. „Meble, które udają książki” (Glos Pracy, nr 3®, wyd. B.), wskazując
jako przykład gruby tom pt. Kultura Polski Ludowej, wydany przez wyd. „Sztu
ka”. „Tom bardzo staranny, jeśli chodzi o stronę edytorską, nie przedstawia jed
nak prawie żadnych wartości propagandowych, popularnych czy rozrywkowych
ani tym bardziej naukowych. Co gorzej, zdjęcia wybrane są w ten sposób, że
przedstawiają te cechy naszej kultury, które okazały się albo złudne, albo wręcz
fałszyw e”. Zbiera natomiast pochwały „Rocznik Literacki”. Glos Księgarza domaga
się wydania „Rocznika” literatury emigracyjnej. Będzie z tym — pisze „Głos
Księgarza” — w iele kłopotu, to jasne. Ale przecież najważniejsze zjawiska lite
ratury emigracyjnej nie umykały nigdy naszej uwadze — i chociażby te zjawiska
powinny być w „Rocznikach” omówione. Sądzimy, że to słuszne życzenie Ubędzie
rozważone przez redakcję „Rocznika”.
Interesujące rozważania na temat czytelnictwa prasy snuje prof. J. C h ał a s i ń s k i w art. „Nauka, technika, kultura” (Przegląd Kulturalny, 7) poświę
cając więcej uwagi roli społecznej masowego tygodnika dla kobiet, tj. .„Przy
jaciółki”, mającej — jak wiadomo — ponad dwa m iliony odbiorczyń. Znakomity
socjolog wskazuje na przykładach, jak interesującym zjawiskiem masowej kultury
Polski współczesnej jest czytelniczka „Przyjaciółki”. Nie tylko czytelniczka, lecz
także jej autorytety. Chałasiński szuka źródła poczytności „Przyjaciółki” i zauwa
ża, iż „pismo, które utrzymuje szerokie kontakty bezpośrednie ze swoimi czytel
niczkami, jest organem jakiegoś zbiorowego samouctwa życia kobiet zwłaszcza
młodych i zwłaszcza z tych miast i miasteczek i wsi, których kulturalne życie
nie było przedmiotem zainteresowania ani socjologii, ani psychologii, ani peda
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gogiki społecznej, nie było przedmiotem zainteresowania intelektualnych ośrod
ków w stolicy i poza nią. „Przyjaciółka” wyręcza je w skomplikowanym zadaniu
jakiegoś (gdyż trudno określić jakiego) sterowania życiem kulturalnym olbrzy
miej masy kobiet, a przez nie dzieci, młodzieży, rodzin polskich, przyczyniając siQ
do jakiegoś urabiania społecznej i kulturalnej roli kobiety w naszym kraju”. Arty
kuł ten trzeiba przeczytać.
W tym samym numerze Przeglądu Kulturalnego J. W i 1 1 1 i n pisze o kata
logu książek francuskich, w którym reklamuje swoje książki prze-szło 1'50 w y
dawców. Zgadzamy się z autorem tego artykułu (Nad „księgą podarunków”), że
w Polęće ukazało się w iele katalogów, lecz „nie wzbudzały one <zachwytu ani
autorów, ani księgarzy, ani czytelników. Podobnie autorzy, księgarze i czytelnicy
bez specjalnego entuzjazmu przyjmowali fakty zapowiadania i propagowania ksią
żek za pomocą katalogów, druków ulotnych, anonsów itp.”. Ale czy tak być po
winno?
Sądzimy, że coś się zmieni także w formach propagandy książki. Lektura ka
talogu — jak na to wskazuje Wittlin — może mieć w sobie coś z wielkiej przy
gody. 'Chodzi nam o takie katalogi! Może jaką inicjatywę w tej także dziedzinie
wykaże reaktywowane Polskie Towarzystwo Wydawców Książek o którym piszo
w Głosie Księgarza (nr 5) A d a m O s t r o w s k i .
J. Kor.

Z ŻYCIA SBP
Z DZIAŁAiLNOŚCI OKRĘGÓW
Łódź miasto: Okręg rozwija przede wszystkim działalność referatową. Odbyło się
10 konferencji naukowych. W ubiegłym raku zak 0ńcz 0'n0 kurs bibliotskarski rozpo
częty jeszczis w r. 1955. Współdziałano z punktem konsultacyjnym kursu korespon
dencyjnego. W Łodzi 'bardzo dobrze działa Fundusz Zapomogowy SBP.
Łódź w ojew ództw o: Praca na ogół słaba, głów nie z powodu trudności powiązania
z terenem. Zorganizowano wycieczkę do bibliotek krakowskich.
O lsztyn: Z 8 Oddziałów najlepiej działają trzy, reszta czeka na inicjatywę Zarzą
du Okręgu. Okręg pracuje b. dobrze, utrzymuje kontakty zarówno z Woj. Radą Na
rodową, Komitetem Woj. PZPR, jak i miejscową prasą. Przed Ogólnokrajowym Zja
zdem Bibliotekarzy wydano dwustronicową wkładkę do „Głosu Olsztyńskiego” po
święconą sprawom bibliotekarstwa. Działają 3 sekcje: organizacyjna, propagandy
i współzawodnictwa oraz szkoleniowa. Sekcja propagandy zainicjowała omawianie
przez m iejscowy radiowęzeł spraw bibliotecznych, w prasie miejscowej umieszcza się
wzmianki o bibliotekach. Propagujie' się także akcję wsipółzawodnictwa, dzięki której
księgozbiory woj. olsztyńskiego zostały dobrze opracowane. Sekcja szkolenia w spół
pracuje w przygotowaniu „olimpiady bibliotekarskiej". Nawiązano kontakt z biblio
tekarzami z Kaliningradu.
Poznań: Działalność Zarządu ogranicza się głównie do organizowania zebrań refe
ratowych. Czynny jest punkt konsultacyjny. Okręg liczy 6 Oddziałów, które pracują
słabo.
Rzeszów: Istnieje 15 Oddziaiłów, działają ona słabo. Zarząd Okręgu współpracuje
ściśle z Biblioteką Wojewódzką. Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Krako
wa dla bibliotektarzy gromadzkich.
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Szczecin: Stowarzyszenie urządziło dw a spotikania dyskusyjno-towarzyskie, na
których zapoznano kolegów z działalnością Stowarzyszenia 1 z możliwościami szer
szej pracy naukowej w bibliotekarstwie. W przygotowaniu jest Biuletyn Informacyj
ny — pierwszy num er poświęcony będzie sprawom bibliotek powszechnych.
W arszawa m iasto: Zarząd Okręgu prowadzi b. intensywną działalność dyskusyjną
na najbardziej żyw otne tem aty bibliotekarskie, bierze czynny udział w e wszystkich
przejawach życia kulturalnego stolicy. Duże ożywiienie przejawiło się szczególnie
w okresie przygotowywania w niosków na Zjazd i przed wyborami. Zarząd Okręgu
w łączył się aktywnie do prac związanych z jubileuszem Biblioteki Publicznej m. st.
Warszawy.
W arszawa w ojew ództw o: Działalność Oddziałów w liczbie 13 — słaba. Najżywiej
dzdała sekcja szkoleniowa, która współdziałała z Wydziałem Kultury w zorganizowa
niu dwu kursów dla kierowników bibliotek gromadzkich.
W rocław: Działalność Stowarzyszenia na terenie Wrocławia i Województwa wro
cławskiego jest bardzo słaba. Ważnym wydarzeniem na terenie Wrocławia było zor
ganizowanie „Dnia Biblioteikarza“ przy czynnym współudziale Zarządu Okręgu Sto
warzyszenia.
Z. S.
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R ektorat Politechniki Łódzkiej ogłasza konkurs na stanow isko dy
rektora Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej.
O ferty należy składać do Działu K adr Politechniki Łódzkiej, Łódź
ul. Ż w irki 36, do dnia 1 m aja b r załączając następujące dokum enty:
1. Odpis św iadectw a obyw atelstw a polskiego.
2. Odpis dyplom u ukończenia studiów wyższych.
3. Odpis dokum entów stw ierdzających posiadanie stopni naukowych.
4. Odpis dokum entów stw ierdzających posiadanie ty tu łu naukowego.
5. Zaświadczenie z pracy bibliotekarskiej w okresie 6 lat na sam o
dzielnym stanow isku.
6. W ykaz opublikow anych prac oraz przebieg działalności naukowej.
7. Podanie i życiorys.
W arunki płacy przew idziane są zgodnie z uchw ałą P rezydium Rządu,
zaw artą w D zienniku U staw N r 20 z dn. 18.VI.1956 r. poz. 99.

Cena 3.59 t i

Z dniem' 1 stycznia 1957 r. zostały zm ienione ceny czasopism w y
daw anych przez SBP, a m ianowicie;
PORAD NIK BIBLIOTEKARZA — 36 zł rocznie, cena n ru poje
dynczego 3 zł,
BIBLIOTEKARZ — 42 zł rocznie, cena n ru pojedynczego 3,50 zł,
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY — 48 zł rocznie, cena num eru
pojedynczego 12 zł.
Zgłoszenia na pren u m eratę p rzy jm u je A dm inistracja W ydaw 
nictw Stow arzyszenia B ibliotekarzy Polskicłi, W arszawa, Koszyko
wa 26, konto PK O — 1-9-120056 lub N B P-Y II O/M 1531-9-1383.

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, Koszykowa 26
Warszawska Drukarnia Naukowa. Zam. 65. Pap. druk. sat. kl. V, 60 g BI. Nakład
5000 egz. Obj. 2 ark. druk. Druk ukończono w kwietniu 1957 r.

