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BARBARA SORDYLOWA

W PIĘĆD ZIESIĄTĄ ROCZNICĘ UCHW ALENIA D EK RETU
O BIBLIOTEKACH I O PIECE NAD ZBIORAMI BIBLIOTECZNYM I
Nawiązano do 40. rocznicy uchwalenia dekretu o bibliotekach uczczonej specjalnym
zeszytem Przeglądu Bibliotecznego. Przypomnienie wypowiedzi nestorów bibliotekarstwa
polskiego nt. walki o ustawę biblioteczną i realizację dekretu.

Dziesięć lat temu na łamach Przeglądu Bibliotecznego uczciliśmy 40-lecie
uchwalenia Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad
zbiorami bibliotecznymi, poświęcając tej rocznicy specjalny zeszyt Przeglądu.
A oto mija właśnie 50 lat od ukazania się dekretu. W ciągu tych 10 lat wiele się
wydarzyło w Polsce i w bibliotekarstwie polskim; przeżyliśmy w przyspieszo
nym tempie niemal całą epokę, transformację ustrojową, skutki gospodarki
wolnorynkowej. Biblioteki też się reformują i automatyzują. Czy w ogóle warto
wracać do „zakurzonego” dekretu? Mieliśmy później ustawę o bibliotekach
z 9 kwietnia 1968 r., bardzo dobrą w swoim czasie ustawę. Obecnie mamy
projekty nowej ustawy bibliotecznej; cóż z tego, że nienajlepsze. Może jeszcze
zdołamy przygotować taki projekt, który nas zadowoli w przyszłości.
W słowie Od Redakcji w z. 3/4 za 1986 r. Przeglądu Bibliotecznego napisano
m.in.: „Dekret ukazał się w niecały rok po zakończeniu II wojny światowej,
w najbardziej zniszczonym wojną kraju, po 25 latach oczekiwania na ustawę
biblioteczną. Już te trzy fakty skłaniają do refleksji i zadumy nad nie tak
odległym czasem, kiedy to obywatelska troska o los ciężko doświadczonej
książki polskiej i polskich bibliotek uzyskały poparcie w akcie normatywnym
najwyższej rangi — w wydanym z mocą ustawy dekrecie. D ekret zamykał
pewien okres społecznej aktywności bibliotekarzy i zaczynał okres nowy, który
cechował stopniowy proces krystalizowania się organizacyjnych więzi pomię
dzy bibliotekami różnych sieci, a także współpracy różnych typów bibliotek.
W polityce bibliotecznej nastąpił radykalny przełom; odtąd obowiązek utrzy
mywania bibliotek, które służą całemu społeczeństwu, wzięło na siebie państwo
oraz terenowe władze samorządowe. Głównym celem bibliotek stało się
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przybliżenie dorobku piśmienniczego do szerokich warstw społeczeństwa,
uspołecznienie książki, o którym nie na darmo marzył Mickiewicz pragnąc,
aby » księgi jego zbłądziły pod strzechy« .
Biblioteki walnie przyczyniły się do likwidacji analfabetyzmu, do rozwoju
oświaty i nauczania na wszystkich szczeblach. Rola ta przypadła głównie
bibliotekom publicznym, do których — jakże trafnie i nowocześnie — zaliczo
no w Dekrecie biblioteki szkolne, powszechne i naukowe. Dzisiaj — mówiąc
np. o bibliotekach naukowych — zapomina się przeważnie, że są one
w zdecydowanej większości bibliotekami publicznymi służącymi wszystkim
zainteresowanym. Przeciwstawia się nawet biblioteki naukowe bibliotekom
publicznym (...).
Mówiąc o zasługach Dekretu, nie sposób też pominąć zagadnienia opieki
nad zbiorami bibliotecznymi, które wskutek losów wojennych oraz zmian
społeczno-politycznych zostały pozbawione stałej opieki. N a porządku dzien
nym stanęły problemy zabezpieczenia księgozbiorów podworskich i stworzenia
dla nich odpowiednich warunków pomieszczenia, opracowania oraz udostęp
niania. Zdewastowane w czasie wojny, spalone przez okupanta biblioteki
znalazły w tych księgozbiorach bogate zasoby służące do odbudowy własnych
zbiorów.
D ekret miał wpływ nie tylko na kształt organizacyjny bibliotekarstwa
polskiego w Polsce Ludowej, ale także na rozwój prawa bibliotecznego, na
powstawanie szeregu aktów prawnych różnej rangi i o różnym zasięgu
terytorialnym, aktów dotyczących poszczególnych typów bibliotek oraz ogól
nokrajowej sieci bibliotecznej.
Podejmując zamiar poświęcenia osobnego podwójnego zeszytu Przeglądu
Bibliotecznego 40. rocznicy ogłoszenia Dekretu, redakcja kierowała się przede
wszystkim następującymi celami: chęcią przybliżenia Czytelnikom problematy
ki ustawodawstwa bibliotecznego w Polsce oraz poza nią, oddania atmosfery,
w jakiej się rodził Dekret oraz ukazania jego genezy” [s. 259-261].
W zeszycie specjalnym zamieściliśmy wówczas trzy zasadnicze artykuły,
a mianowicie Tadeusza Zarzębskiego: Geneza, życie i nauki dekretu, Jadwigi
Kołodziejskiej: Uwarunkowania rozwoju bibliotek i Jerzego Włodarczyka:
Prawo biblioteczne na studiach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Ponadto, aby oddać klimat działań związanych z dekretem i jego realizacją,
zwróciliśmy się do wybitnych przedstawicieli starszego pokolenia biblio
tekarzy, nestorów bibliotekarstwa polskiego z prośbą o podzielenie się z czytel
nikami Przeglądu swoimi wspomnieniami i refleksami z tego okresu. N a nasz
apel odpowiedzieli wówczas: Edward Assbury, M aria Bielawska wspólnie
z W ładysławą Pagacz, M aria G utry oraz Józef Korpała. Może warto przypom
nieć najciekawsze fragmenty tych wypowiedzi.
W zakończeniu swoich wspomnień E. Assbury napisał:
„Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dn. 17
kwietnia 1946 r. jest zasadniczym aktem prawnym w zakresie bibliotekarstwa
polskiego stwierdzającym po raz pierwszy w ustawie państwowej, że: » B ib 
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lioteki i zbiory biblioteczne (...) uznaje się za narodowe mienie kulturalne,
powołane do służenia dobru ogólnemu« .
Dekret z 1946 r. wywarł ogromny wpływ na rozwój bibliotekarstwa
polskiego i prawo biblioteczne. Zarazem umożliwiał społeczności bibliotekars
kiej jego kontynuację w postaci zajęcia się problemami szczegółowymi, jak
i wynikającymi z postępu wiedzy w tej dziedzinie w skali światowej. Wyrazem
tego jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach, która zastąpiła Dekret.
Niestety, bardzo krótko, mieliśmy Naczelną Dyrekcję Bibliotek i tylko jeden
resort, który sprawował pieczę nad całością polityki bibliotecznej i opiekę nad
wszystkim typami bibliotek. Jednak znakiem czasów, jakie obecnie przeżywa
my, jest decentralizacja zarządzania, automatyzacja procesów i komputery
kolejnych generacji” [s. 268].
A oto fragment wspomnień Marii Bielawskiej, znanej bibliotekarki sieci
bibliotek publicznych:
„Pół świadomego życia umysłowego upłynęło mi w marszu ku Dekretowi,
w pogoni za książką dla siebie i najokrutniej wydziedziczonych. Druga połowa
była realizacją Dekretu. Tam pasja, a tu jeszcze gorętsza. Tam trudne
dzieciństwo, okraszone czasem z największym nakładem zabiegów zdobytą
książką. A później. W okresie szkoły średniej tylko dla tych szczęśliwych
książka była dostępna, którzy spotykali się z nią w domu. Nie wszystkie szkoły
średnie dysponowały bibliotekami, młodzież w zakresie bardzo ograniczo
nym korzystała z bibliotek w organizacjach, różnych w różnych zaborach,
np. w zaborze austriackim — Towarzystwa Szkoły Ludowej. Dla mnie
osobiście otworzyły się podwoje Biblioteki Jagiellońskiej w latach trzydzies
tych, tj. wtedy, kiedy ja z kolei nie miałem czasu wykorzystać w pełni tego
szczęścia.
Dość długie lata byłam nauczycielką. Pamiętam siebie w kilku szkołach na
tle ubożuchych szaf z kilkudziesięcioma egzemplarzami wyżebranych wśród
znajomych książek, zwanych szumnie, pożal się Boże, bibliotekami. Dzieci
otaczały mnie ciasnym kręgiem i każdą książkę odprowadzały od moich rąk do
szczęśliwego odbiorcy. Niestety, nie starczało dla wszystkich, część dzieci
odchodziła z żalem i głodem w oczach, które zapadły głęboko w moją pamięć,
aby kiedyś odżyć w czynie.
We wspomnianych wyżej latach poszerzałam swoją pracę o działalność
w organizacjach, szczególnie młodzieżowych, zostawiając po drodze bibliote
czki, fundowane ze środków zdobywanych drogą imprez. Bywało, że taka
biblioteczka stawała się zalążkiem prawdziwej biblioteki, porządkowanej
i opracowywanej dopiero w błogosławionych latach D ekretu”.
„Zaraz po wojnie spotkałam Genowefę Dulębinę na stanowisku wizytatora
bibliotek w K uratorium OSK, która już w 1945 r., wyprzedzając uchwalenie
Dekretu, przygotowywała grunt do jego realizacji. W nawiązaniu do lat pracy
przed wojną szukała wśród nauczycieli podstawowych i średnich szkół
przyszłej kadry bibliotekarskiej w województwie krakowskim, przeszkalając
ich po uchwaleniu Dekretu na kursach w Krakowie.
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Wszyscy byliśmy pod wpływem wybitnej indywidualności kierowniczki
kursu Genowefy Dulębiny i — nawet nie przekonani dotąd — postanowiliśmy
podjąć pracę w bibliotekarstwie. Nic dziwnego. Nawet tacy luminarze w przy
szłym zawodzie, jak Józef Korpała, założyciel i długoletni dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie, naukowiec i działacz Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich oraz Czesław Kozioł, dyrektor D epartam entu Pracy
Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek w Ministerstwie K ultury i Sztuki, nie
strudzony opiekun bibliotek powszechnych i zwolennik jak najpoważniejszego
ich traktow ania, świadomie czy podświadomie ulegli jej wpływowi.
Sprawy szkolenia i organizowania bibliotek potoczyły się lawinowo.
M inisterstwo Oświaty zaplanowało przeszkolić po jednej osobie dla każdego
powiatu (...). Zostałam skierowana (...) na pierwszy kurs dla przyszłych
kierowników bibliotek powiatowych w Kórniku; rozpoczynał się on 1 lipca.
Zjechało 40 osób w wieku ok. 20-40 lat. Wymizerowani, wychudzeni, źle
ubrani, niektórzy w resztkach żołnierskich mundurów, ale z ogniem w oczach,
powołani na nowy front (...).
N a kurs w Kórniku przyjeżdżali jako wykładowcy: Bogdan Suchodolski,
Adam Łysakowski, inicjator i dyrektor Państwowego Instytutu Książki
w Łodzi, wspomniany już Józef K orpała”.
„Dnia 16 stycznia 1949 r. powołano w całym kraju biblioteki gminne,
głównie z obsadą ryczałtową do 250 zł miesięcznie” [s. 268-271].
N a inne nieco aspekty zwróciła uwagę M aria Gutry:
„Z projektem ustawy bibliotecznej zetknęłam się w r. ak. 1925/26 jako
słuchaczka Sekcji Bibliotekarskiej Studium Pracy Społeczno-Oświatowej W ol
nej Wszechnicy Polskiej. N a wykładach z bibliotekarstwa dyrektor Biblioteki
Publicznej w Warszawie F. Czerwijowski dał nam do przeczytania tekst ustawy
i uzasadniał potrzebę wprowadzenia jej w życie.
Wówczas nie doceniałam jeszcze wartości owego druku. Również nie
zdawałam sobie sprawy, że już w tym okresie praca nad upowszechnieniem
czytelnictwa szła w trzech kierunkach: opracowania ustawy bibliotecznej, walki
o jej zatwierdzenie, przygotowania kadr do jej realizacji.
Byłam jednym z pionków wśród świadomych swych celów, doświad
czonych oświatowców (...).
D odać należy, że o potrzebie ustawy trzeba było przekonywać nie tylko
władze, ale i oświatowców. N a zjeździe w Poznaniu toczyła się zażarta
dyskusja. Przedstawiciele Polskiej Macierzy Szkolnej, Towarzystwa Szkoły
Ludowej i Towarzystwa Czytelni Ludowych z ks. A. Ludwiczakiem na czele
byli przeciwni ustawie. Nie chcieli przekazać czytelnictwa w ręce państwa”.
„Zasłużoną postacią w pracach nad ustawą i w dziedzinie bibliotekar
stwa oświatowego była W. Dąbrowska, długoletnia organizatorka sieci biblio
tek Towarzystwa Bibliotek Publicznych, gorliwa bojowniczka o ustawę,
kierowniczka Poradni Bibliotecznej. Dzięki jej inicjatywie i wytrwałej pracy
wydano szereg katalogów z myślą o pomocy w zaopatrzeniu nowych placó
wek.
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N a zakończenie nasuwa się pytanie, w jaki sposób Dekret wydany w 1946 r.
przyczynił się do rozwoju bibliotek i czytelnictwa. W tym celu należy zajrzeć do
statystyki i sprawozdań, które wykażą zarówno ilościowy wzrost placówek, jak
i wzmożoną liczbę czytelników i wypożyczonych książek. Jako przykład
podam jedynie, jaki obraz przedstawiają biblioteki i czytelnictwo dziecięce: na
1.9.1939 r. było 27 placówek, na 1.1.1985 — 1018, mimo że w okresie okupacji
większość księgozbiorów uległa zniszczeniu i pracę trzeba było rozpoczynać od
nowa (...).
I jeszcze jedna sprawa: konsekwencją Dekretu był m.in. rozwój budownic
twa bibliotecznego. Duże zasługi na tym polu położył F. Sedlaczek. Powstało
wiele pięknych gmachów, zarówno w miastach wojewódzkich, jak i ówczes
nych powiatowych. W tej dziedzinie też chcę się posłużyć jednym przykładem
— Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Biblioteka mieściła
się początkowo na dużym „strychu”, po kilku latach otrzymała skromny
budynek, w chwili obecnej zajmuje wspaniały gmach, w którym poza salami
dla czytelników, pracowniami, są pomieszczenia na ekspozycje, kawiarnie
i pokoiki dla gości.
Za ten rozwój bibliotek publicznych należy się podziękowanie i wdzięcz
ność tym wszystkim, którzy opracowali i walczyli o Dekret, a także przygoto
wali świadomych i oddanych sprawie kultury pracowników” [s. 272-274].
Józef K orpała w swoich wspomnieniach napisał m.in.:
„Z zawodem bibliotekarskim zetknąłem się praktycznie przed 60 laty. Jako
student polonistyki UJ zostałem w 1926 r. wolontariuszem w Bibliotece
Jagiellońskiej. Poznałem wówczas całe grono wybitnych lub wybijających się
bibliotekarzy z dyrektorem E. Kuntzem, A. Birkenmajerem, K. Piekarskim, W.
Pociechą i J. Gryczem na czele. Wprawdzie już w 1928 r. otrzymałem stałą
zawodową pracę w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności, której dyrek
torem był Władysław Baran, ale kontaktu z Jagiellonką nie straciłem. To dyr.
W. Baran jako działacz Towarzystwa Szkoły Ludowej i Związku Bibliotekarzy
Polskich upomniał się w 1921 r. o Miejską Bibliotekę Publiczną w Krakowie
i opublikował artykuł na ten tem at w Nowej Reformie, a także w oddzielnej
odbitce. Było to w tym czasie, kiedy działacze oświatowi ze Związku
Nauczycielstwa Polskiego wraz z bibliotekarzem F. Czerwijowskim po raz
pierwszy wystąpili z postulatem uregulowania organizacji bibliotek publicz
nych za pomocą ustawy bibliotecznej. W Bibliotece PAU pracowałem nie
długo, bo jeszcze w 1929 r. zwerbowano mnie do redakcji Dziennika Pomors
kiego w Toruniu, tam nawiązałem kontakt z dyrektorem Książnicy Miejskiej
Zygmuntem Mocarskim i bibliofilami toruńskimi.
Po osiedleniu się na 7 lat (1930-1937) w Warszawie w charakterze
redaktora, a od 1935 r. kierownika Wydziału Wychowania Obywatelskiego
w Komendzie Związku Strzeleckiego miałem możność z tytułu swej funkcji
poznać wybitnych działaczy oświatowych w Z N P (K. Maj), w Instytucie
Oświaty Dorosłych, a także wejść w bliższy kontakt z Poradnią Biblioteczną,
poznać jej kierowniczkę i zarazem redaktorkę Przewodnika Literackiego
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i Naukowego W andę Dąbrowską, propagatorkę idei ustawy bibliotecznej, a na
Wolnej Wszechnicy Polskiej — prof. Helenę Radlińską, organizatorkę Studium
Pracy Społeczno-Oświatowej. Oczywiście współpracowałem z Wydziałem
Oświaty Pozaszkolnej w Ministerstwie W RiOP, gdzie — poza szefami (S.
Podwysocki, A. Konewka) — poznałem wszystkich wizytatorów, a wśród nich
Józefa Janiczka, zajmującego się sprawami samorządowych bibliotek publicz
nych.
Kiedy w 1937 r. objąłem w K uratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
kierownictwo Oddziału Oświaty Pozaszkolnej, zastałem w Oddziale G. Wróbel-Dulębinę, instruktorkę do spraw bibliotek, wychowankę Studium WWP.
Jednakże problemem organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
wysuwanym od 1903 r., zająłem się osobiście; po kilku konferencjach i zebraniu
materiału informacyjnego z innych wielkich miast prezydent M iasta polecił
wstawić do budżetu na 1940 r. kwotę 400 000 zł na budowę gmachu Biblioteki.
Byłem więc przez kilkanaście lat w okresie przedwojennym świadkiem
wielorakich poczynań środowiska bibliotekarskiego, zwłaszcza jego czołowych
przedstawicieli w Krakowie i Warszawie, zmierzających do ustawowego
rozwiązania niełatwego u nas problemu organizacji bibliotek publicznych. Były
to sprawy tym trudniejsze, że na znacznej części ziem niepodległego państwa
trzeba było organizować szkolnictwo od podstaw, przygotowywać kadry
nauczycieli, a samorząd był słaby finansowo. Społeczne organizacje oświatowe,
które miały pewien dorobek w zakresie organizacji bibliotek oświatowych, nie
chciały z tego dorobku rezygnować i hamowały postęp w tej dziedzinie.
Zarów no władze oświatowe, jak i działacze środowiska bibliotekarskiego
wybrały więc drogę stopniowego przygotowywania warunków, umożliwiają
cych realizację przyszłej ustawy (...).
Niewątpliwym sukcesem tych wieloletnich zabiegów było przezwyciężenie
opozycji ze strony działaczy organizacji społeczno-oświatowych oraz samo
rządów i nakłonienie w 1939 r. czynników decydujących do przedstawienia
Sejmowi jeszcze raz przerobionego projektu ustawy. Pierwsze czytanie tego
projektu na plenum Sejmu odbyło się 5 czerwca 1939 r., już w gorączkowej
atmosferze zagrożenia wojną. A w czasie ferii letnich projekt ustawy bibliotecz
nej był dyskutowany w Sejmowej Komisji Oświatowej. Dalszy bieg sprawy
przecięła wojna (...).
Dzisiaj, po 40 latach od zatwierdzenia Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r.
o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, wymienić trzeba tych wśród
pionierów odbudowy i organizacji bibliotekarstwa po II wojnie światowej,
którzy szczególnie zasłużyli się w walce o upowszechnianie i uspołecznienie
bibliotek. W mojej pamięci zapisali się przede wszystkim: J. Augustyniak, J.
Grycz, A. Kawecka-Gryczowa, J. Janiczek, W. Dąbrowska, E. Kuntze, A.
Łysakowski, M. Łodyński, J. Muszkowski, A. Knot, A. Birkenmajer, Cz.
Kozioł, R. Przelaskowski, J. Filipkowska-Szemplińska, S. Vrtel-Wierczyński,
H. Więckowska, F. Sedlaczek, a w najbliższym mi środowisku, tj. w Krakowie:
A. Bar, G. W róbel-Dulębina, A. Kopacz, w Bochni — M. Bielawska.
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Oczywiście, było ich znacznie więcej, bo w każdym województwie, a nawet
powiecie byli prawdziwi pionierzy odbudowy bibliotekarstwa i organizacji
nowych bibliotek.
Trwałą zdobyczą Dekretu było objęcie nim całokształtu spraw bibliotecz
nych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych, służących za
spokojeniu potrzeb czytelniczych całego społeczeństwa. Powołując do życia
ogólnokrajową sieć biblioteczną, Dekret dokonał demokratyzacji i uspołecz
nienia podstawowych sieci bibliotecznych, tj. bibliotek szkolnych, publicznych
(także związkowych) i naukowych. W ażną zdobyczą było planowane już
w Dekrecie powołanie Państwowej Rady Bibliotecznej, a także zalecenie
bibliotekom naukowym współpracy w zakresie gromadzenia zbiorów.
Dekret ma niewątpliwie historyczne znaczenie jako przełomowy akt
normatywny w dziedzinie bibliotekarstwa. Stanowi ważny etap w dziejach
polityki bibliotecznej, wyprzedzając niektórymi postanowieniami praktykę
życiową. Wywarł ogromny wpływ na rozwój bibliotekarstwa polskiego i jego
ksztatł obecny, zwłaszcza na kształt sieci bibliotek publicznych. Czasy, w jakich
powstawał Dekret, nie sprzyjały rozwiązywaniu wszystkich problemów biblio
tekarskich. Wiele spraw trudno było uregulować przepisami. Trzeba też
pamiętać, że był to akt również polityczny, który wytyczał ogólne ramy
działalności państwa i samorządu w ważnej dziedzinie kultury” [s. 274-278].
Ze wzruszeniem czytamy te wspomnienia i refleksje wypowiedziane dziesięć
lat temu przez Nestorów bibliotekarstwa polskiego, których dziś już nie ma
wśród nas. Zadziwia trafność i celność spostrzeżeń, niekiedy też aktualność,
mimo tak wielu zmian. Nie da się ukryć faktu, że Dekret dał podwaliny pod
współczesne nasze bibliotekarstwo, że korzeniami sięgał w okres międzywojen
nych zmagań o ustawę biblioteczną, że w końcu jego efektywna realizacja
zamknęła się w ciągu trzech lat, ale skutki jej są długotrwałe i dobroczynne,
w szczególności dla bibliotek powszechnych i publicznych.
O
krótkotrwałości życia Dekretu napisał w swoim artykule T. Zarzębski,
a także o naukach z niego płynących.
Jeszcze w czasie debaty sejmowej w dn. 3.07.1947 r. niepokojono się
spóźnieniami w realizacji Dekretu i podjęto następującą rezolucję: „Sejm
wzywa Rząd do przyspieszenia prac nad realizacją ustawy bibliotecznej”.
N atom iast 16.01.1949 r. nastąpiła uroczystość otwarcia 1600 bibliotek gmin
nych i 20 000 punktów bibliotecznych zorganizowanych przez Naczelną
Dyrekcję Bibliotek we wsi Pustelnik w powiecie mińsko-mazowieckim. Było to
apogeum działań NDB i osobiście J. Grycza oraz naczelnika J. Janiczka.
„W lutym 1949 r. — pisze T. Zarzębski — J. Grycz zostaje odwołany ze
stanowiska naczelnego dyrektora bibliotek, wkrótce po tym NDB musi opuścić
nacz. J. Janiczek, a w końcu tego roku rozpoczyna się likwidowanie Państ
wowego Instytutu Książki” [s. 290].
Kalendarz Dekretu [s. 294-295] informuje jeszcze o wydaniu ustawy
z 31.10.1951 r. o przekazaniu ministrowi kultury i sztuki zakresu działań
ministra oświaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych oraz
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przekształceniu Naczelnej Dyrekcji Bibliotek w Centralny Zarząd Bi
bliotek.
Po dziesięciu latach prac nad nową ustawą biblioteczną w dniu 9 kwietnia
1968 r. Sejm uchwalił ustawę o bibliotekach i uchylił dekret z dn. 17.04.1946 r.
o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.
A ponieważ historia lubi się powtarzać, obecnie znów walczymy o nową
ustawę biblioteczną, a prace — z różną intensywnością — trwają od początku
lat osiemdziesiątych. Przewlekłość tych prac, a w zasadzie sporów o koncepcję
ustawy, o jej nowoczesny kształt wcale nie musi oznaczać, że projekt
zaakceptowany w końcu przez Sejm będzie w pełni dojrzałym aktem legislacyj
nym, który w przybliżeniu odpowiadałby stanowi obecnemu oraz nowym
wyzwaniom stojącym przed polskim bibliotekarstwem. D o spraw tych zapew
ne będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
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THE 50lh ANNIVERSARY OF THE LIBRARY A N D LIBRARY COLLECTION BILL
The library and library collection bill has been signed in April 17th, 1946. The special issue of
Library Review commemorated in the 1986 the 40lh anniversary of this bill with a series of memoirs
and remarks of the prominent librarians of the older generation concerning the promotion of the
idea of library law and the first years of the library bill as the legislative basis of the Polish
librarian ship. The article contains excerpts of these texts together with some remarks on the new
library legislation currently developed.
Maszynopis wpłynął do redakcji 8 maja 1996 r.
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BIBLIOTEKA WIRTUALNA — WIZJA CZY RZECZYWISTOŚĆ
Dotychczasowy rozwój automatyzacji bibliotek. Zmiana roli biblioteki po pojawieniu się
w niej dokumentów elektronicznych. Rzeczywistość wirtualna a biblioteka wirtualna. Cechy
biblioteki wirtualnej i jej przyszłość.
UW AGI WSTĘPNE

W piśmiennictwie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
coraz częściej pojawia się termin „biblioteka wirtualna”, organizowane są
liczne konferencje i seminaria poświęcone temu zagadnieniu, tworzone listy
dyskusyjne, finansowane projekty i programy badań mające na celu założenie
biblioteki wirtualnej. Przegląd artykułów i materiałów konferencyjnych oraz
opisów projektów pokazuje, że nie przez wszystkich instytucja biblioteki
wirtualnej jest jednakowo rozumiana. Brak jednoznacznej definicji lub przynaj
mniej ścisłego sprecyzowania cech, jakimi powinna charakteryzować się
biblioteka określana mianem wirtualnej powoduje, że w wielu wypadkach
termin ten jest nadużywany. Jako wyrażenia synonimiczne traktowane są takie
określenia jak „biblioteka bez ścian”, „biblioteka logiczna” lub „biblioteka
cyfrowa”. Aby lepiej zrozumieć mechanizmy prowadzące do wyłonienia się
biblioteki przyszłości, warto najpierw przyjrzeć się ewolucji automatyzacji
bibliotek oraz tendencjom w ich rozwoju widocznym w ostatnich latach.
AUTOMATYZACJA BIBLIOTEK

K om puter wkroczył do bibliotek w połowie lat sześćdziesiątych, kiedy to
Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie rozpoczęła wytwarzanie i dystrybucję
rekordów bibliograficznych w postaci maszynowej. Zachęciło to inne biblioteki
do zakupu komputera, przy czym w początkowym okresie automatyzacja
postrzegana była jako możliwość odciążenia bibliotekarzy od żmudnych,
powtarzanych przez wielu, manualnych czynności (np. sporządzania kart
katalogowych). W celu dalszego wyeliminowania czasochłonnych czynności
(jak sam wydruk i włączanie kart do katalogu) stworzono zautomatyzowane
katalogi — przekształcone w latach osiemdziesiątych w tzw. OPAC (Online
Public Access Catalog) — katalogi online dostępne publicznie — które szybko
odniosły ogromny sukces, przynosząc korzyści nie tylko bibliotekarzom, lecz
i użytkownikom. Oferują one nie tylko szybsze i sprawniej wykonywane
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dotychczasowe usługi katalogowe, ale zapewniają nowe możliwości wyszuki
wawcze, podnoszą jakość dostępu do zbiorów bibliotecznych. Katalog online
stosunkowo szybko wyparł katalog kartkowy (choć początkowo próbowano
utrzymać obie formy równolegle), szybko też wzrastała jego popularność
i poprawiała się jego jakość. Obserwować można ewolucję katalogów zauto
matyzowanych od pierwszych ubogich systemów z lat siedemdziesiątych
— zawierających tylko nazwę autora, tytuł i sygnaturę — do bardziej
zaawansowanych (przez niektórych autorów uznanych za katalogi drugiej
generacji) — wzbogacających opisy dokumentów o nowe elementy, oferujących
wyszukiwanie według słów kluczowych oraz coraz doskonalsze wyszukiwanie
rzeczowe. Prace nad doskonaleniem katalogów OPAC prowadzone były
w latach osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych, przy czym nacisk położony
był głównie na uczynienie z nich narzędzi wyszukiwawczych bardziej przyjaz
nych użytkownikowi, poszerzenie ich zasięgu chronologicznego (retrospektyw
na konwersja zbiorów), dalsze udoskonalanie wyszukiwania rzeczowego oraz
ogólną poprawę jakości, np. większą dokładność opisu, szybkość wyszukiwa
nia, zróżnicowanie formatów wyświetlania itp. W pracach tych wykorzys
tywano osiągnięcia i doświadczenia w zakresie automatycznego wyszukiwania
informacji zdobyte przez komercyjne serwisy informacyjne (tzw. bazy danych
online), typu D IA LO G lub BRS (Bibliographic Retrieval Services).
W początkach lat siedemdziesiątych nastąpił innego typu przełom w sposo
bie wykorzystania technologii komputerowych w bibliotekarstwie: OCLC
zainicjowała projekt wspólnego katalogowania, w którym jako rezultat umowy
pomiędzy pewną liczbą bibliotek stworzono podstawy pod dzielenie się przez
nie wynikami swych prac. Umożliwiło to stowarzyszonym bibliotekom szybsze
uzupełnianie własnych katalogów online poprzez mechaniczne kopiowanie
rekordów w bazie już występujących i włączanie do zbiorów po dodaniu
lokalnych elementów opisu (np. sygnatury). Zachęciło to pozostałe biblioteki
do włączenia się do tych prac i nie wymagającego dużych nakładów prowadze
nia własnych katalogów online. Korzyści i postęp w zakresie katalogów
zautomatyzowanych tworzonych w sieci były tak ogromne, iż nie dziwi fakt, że
pod koniec lat siedemdziesiątych wiele bibliotek współpracowało z tą lub inną
siecią. Stopniowo też zaczęto wykorzystywać kom putery w bibliotekach do
automatyzacji innych czynności bibliotecznych: gromadzenia, kontroli wpływu
czasopism, wypożyczeń itp., tworząc kompleksowe systemy zwane zinteg
rowanymi systemami bibliotecznymi.
W spomniana już coraz wyższa jakość katalogów typu OPAC oraz po
wstanie i rozwój sieci bibliotecznych umożliwiły dokonanie następnego kroku,
będącego w pewnym sensie połączeniem tych dwu technologii — zapewnienie
dostępu do tych katalogów spoza biblioteki. Umożliwiło to wzajemne wyko
rzystanie katalogów różnych bibliotek znajdujących się w sieci nie tylko przez
bibliotekarzy w celu kopiowania rekordów, ale i przez użytkowników do
wyszukiwania.
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W połowie lat osiemdziesiątych byliśmy świadkami innego rodzaju rewolu
cji — powstania Internetu, który dotychczasowe sieci (w tym i biblioteczne)
połączył w jedną ogólnoświatową sieć komputerową. Rewolucja ta miała
miejsce poza biblioteką, lecz biblioteki (szczególnie duże biblioteki akademic
kie) stosunkowo wcześnie dostrzegły korzyści i możliwości drzemiące w tym
narzędziu, nie tylko jako źródła informacji, ale i jako środka udostępniania
informacji o własnych zasobach. Pierwsze biblioteczne katalogi pojawiły się
w Internecie w charakterze publicznych (tj. bez konieczności posiadania ID) już
w 1985 r. (np. MELVYL w Uniwersytecie Kalifornii). N a początku 1989 r. było
już ponad 10 tego typu katalogów dostępnych w Internecie, pod koniec 1990 r.
— ponad 60 [6], a w 1993 r. już ponad 600 [10].
Internet umożliwił dostęp do katalogów innych bibliotek niż lokalna oraz
do innych źródeł informacji (komercyjnych i bezpłatnych baz danych) na całym
świecie. Nie trudno dostrzec tu korzyści i zmiany w charakterze korzystania ze
źródeł informacji (zlikwidowanie ograniczeń czasowych i geograficznych — do
stęp z każdego miejsca i w zasadzie o każdej porze, zapewnienie dostępu bez
konieczności fizycznego przychodzenia do biblioteki). Te zmiany i korzyści są
najczęściej podkreślane przez autorów publikacji z tego zakresu, nie są
natom iast dostrzegane wynikające z nowego rodzaju dostępu implikacje dla
bibliotek i poziomu jakości ich serwisów. Dzięki Internetowi użytkownik
jednej dotychczas biblioteki zaczął regularnie korzystać z katalogów online
dostarczanych przez inne biblioteki, np. już w początkowym okresie, w latach
osiemdziesiątych niektóre katalogi dostępne w Internecie zarejestrowały kilka
tysięcy przeszukiwań tygodniowo dokonywanych przez użytkowników zewnę
trznych (za pośrednictwem sieci) [6].
Dostępność wielu produktów oferujących podobne usługi i służących
zaspokojeniu podobnych potrzeb (np. katalogów dużych bibliotek) uruchomiła
mechanizmy znane z rynku innych towarów i usług: mając do wyboru wiele
baz danych użytkownik korzysta najczęściej z tej, która daje najlepsze wyniki,
która w największym stopniu zaspokaja jego potrzeby. N a rynku katalogowym
zaczęły działać zwykłe prawa konkurencji. Aby utrzymać się na tym rynku,
biblioteki musiały uatrakcyjnić swoje produkty i usługi, tj. zadbać o poprawę
jakości tworzonych katalogów. Dostępność w trybie online bibliograficznych
źródeł informacji przyczyniła się do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na
wypożyczanie międzybiblioteczne. W wielu bibliotekach działy odpowiedzialne
za tego rodzaju usługi nie były w stanie sprostać napływającym zamówieniom
[7]. Rozwiązania problemu zaczęto upatrywać w elektronicznym dostarczaniu
dokumentów (zapis elektroniczny można bez trudu powielać i przesyłać).
W spomniano już, że katalogi online bardzo szybko zyskały aprobatę
czytelników, katalogi OPAC dostępne w sieci rozległej jeszcze bardziej zyskały
na popularności. Jednakże wzrost popularności przyniósł także wzrost oczeki
wań (wymagań) ze strony użytkowników, np. pojawiły się postulaty dostar
czania pełnych tekstów dokumentów, a nie tylko ich opisów bibliograficznych,
dodawania abstraktów lub spisów treści, umożliwianie skopiowania lub
wydrukowania wyników wyszukiwania, uwzględniania innych form dokum en
tów, np. zbiorów muzealnych, nagrań wideo, obrazów.
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D O K U M E N T Y ELEKTRONICZNE

Równolegle do prac związanych z automatyzacją bibliotek prowadzone
były prace nad dalszym doskonaleniem wyszukiwania informacji we wspo
mnianych już komercyjnych serwisach informacyjnych typu online. W począt
kowym okresie korzystanie z nich wymagało odpowiedniego przygotowania
(przeszkolenia i doświadczenia), dlatego ich użytkownikiem był z reguły
specjalnie przygotowany personel (w tym bibliotekarze). Po pewnym czasie
— w celu poszerzenia kręgu użytkowników — opracowano dla tych systemów
bardziej przyjazne interfejsy umożliwiające korzystanie z nich nawet przypad
kowym klientom. Wyszukiwanie z baz danych online pojawiło się w począt
kach lat siedemdziesiątych, a już w 1976 r. ok. 80% bibliotek akademickich
w Stanach Zjednoczonych oferowało ten rodzaj usług. Początkowo oparte one
były na skomplikowanym systemie zamówień i opłat, stopniowo stały się
stałym elementem wielu służb bibliotecznych. Następny krok to umożliwienie
samodzielnego wyszukiwania użytkownikowi końcowemu i włączenie tego
rodzaju usługi do katalogu OPAC.
Innego typu innowacją była coraz częstsza zamiana charakteru grom adzo
nej i udostępnianej w tych serwisach informacji: z typowo bibliograficznych baz
danych lat sześćdziesiątych i początków siedemdziesiątych przekształcać się
one zaczęły w następnym okresie w bazy danych oferujące dodatkowo
początkowo abstrakty, a później i pełne teksty dokumentów (np. systemy
LEXIS i WESTLAW). Użytkownik mógł w ten sposób po wyszukaniu opisu
bibliograficznego interesującego go dokum entu otrzymać drogą elektroniczną
tekst tego dokumentu.
Innym zewnętrznym czynnikiem mającym wpływ na rozwój bibliotek
w kierunku biblioteki cyfrowej było powstanie w latach osiemdziesiątych
technologii dysków optycznych, która dostarczyła nowy nośnik do zapisu
i wyszukiwania informacji. Zainstalowanie CD-ROM -ów z bazami danych
w bibliotece dawało większą swobodę korzystania z nich użytkownikom
końcowym, a udostępnianie ich w sieci dało możliwość obsługi także użytkow
ników zewnętrznych.
Technologia optyczna przyczyniła się do rozpowszechnienia publikacji
elektronicznych, w tym multimedialnych, przetwarzających oprócz tekstu także
dźwięk, obraz, wideo i animację. Coraz częściej w bibliotekach zaczęły się
pojawiać dedykowane stacje (obok terminali katalogowych) przeznaczone do
odczytu dostępnych w bibliotece publikacji elektronicznych (encyklopedii,
słowników, baz danych bibliograficznych itp.). Niedogodnością przy korzys
taniu była konieczność zmiany terminala dla różnych baz danych, dlatego
czytelnicy postulowali udostępnianie wszystkich posiadanych przez bibliotekę
baz danych za pośrednictwem jednej końcówki, najlepiej poprzez OPAC.
Życzenie to nie było łatwe do spełnienia, jednak postęp technologii umożliwił
połączenie różnych publikacji elektronicznych w jednym systemie i powiązanie
ich z informacjami zawartymi w katalogu. Dalszy rozwój technologii, m.in.
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coraz tańsza i pojemniejsza pamięć, coraz szybsze procesory oraz kanały
przesyłania informacji (włókna optyczne, przekaz satelitarny), nowe techno
logie kompresji i dekompresji danych itp. sprawiły, że coraz częściej realizowa
ny jest także drugi postulat użytkowników — dostarczanie pełnych tekstów
dokumentów wraz z możliwością wyświetlenia ich na własnym komputerze
celem skopiowania lub wydrukowania. W rezultacie katalog OPAC uwzględ
nia często oprócz informacji o własnych zbiorach także zbiory innych bibliotek
i serwisów informacyjnych, oferuje dostęp do baz danych artykułów, dostar
czanie elektronicznych publikacji, służy jako wrota do zasobów innych
bibliotek oraz Internetu.
Pojawienie się publikacji elektronicznych zmienia rolę biblioteki: relatywnie
maleje znaczenie wielkości własnych zbiorów bibliotecznych, rośnie natomiast
znaczenie lepszego dostępu do ich zawartości oraz dostępu do źródeł infor
macji wytwarzanych poza biblioteką (gotowych produktów informacyjnych).
Posiadanie części zbiorów w postaci elektronicznej oznacza, że informacje
w nich zawarte użytkownik może otrzymać za pośrednictwem sieci bez
konieczności fizycznej obecności w bibliotece. Możliwość przesyłania infor
macji w postaci cyfrowej oznacza, że łatwiejsze jest dzielenie się przez biblioteki
własnymi zasobami informacyjnymi. Dogodność ta sprawia, że biblioteki coraz
większą część swego budżetu przeznaczają obecnie na zakup elektronicznych
wersji publikacji i w ramach współpracy prowadzą lepiej zorganizowaną
politykę gromadzenia, np. ankieta przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych
wykazała, że 80% badanych bibliotek rozwija usługi oferujące zdalny dostęp
do źródeł informacji kosztem zakupu tych źródeł [11].
Wyłaniająca się z tych przemian wizja biblioteki przyszłości to „biblioteka
bez ścian”, oferująca dostęp do całości wiedzy ludzkiej (wszystkich zbiorów),
a z której korzystanie jest proste i wygodne (za pośrednictwem jednego
systemu), niezależnie od ograniczeń czasowych, geograficznych i dziedzino
wych. Dokumenty w niej powiązane są siecią relacji, przechodzenie z jednej
bazy danych do drugiej niewidoczne dla użytkownika, a pełne teksty dostar
czane natychmiast na życzenie do domu, do biura lub do szkoły. Oznacza to
koniec chodzenia do biblioteki w celu zlokalizowania potrzebnych dokumen
tów, kopiowania ich lub wypożyczania i przewożenia do domu. Biblioteki
muszą zaakceptować to zjawisko i spróbować jak najszybciej określić swą rolę
w nowo powstałym środowisku elektronicznym. Czy jednak wyłaniająca się
biblioteka rzeczywiście zasługuje na miano wirtualnej?
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA

Autorem idei rzeczywistości wirtualnej (RW) był pisarz science fiction Hugo
Gernsback (1963 r.) autorem terminu — Jaron Lanier, a zastosował po raz
pierwszy w praktyce Ivan Sutherland (1968 r.). Obecnie technologia RW jest
jednym z szybciej rozwijających się działów informatyki [3, 5].
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Rzeczywistość wirtualna jest wytworem symulowanego przez kom puter
trójwymiarowego środowiska (np. kabiny pilota, powierzchni odległej planety,
molekuły, sali wykładowej, wnętrza wulkanu lub ludzkiego organizmu) w połą
czeniu z takimi atrybutam i jak dotyk, dźwięk i ruch. Określenie „wirtualna”
oznacza tu coś więcej niż tylko „pełniąca podobne funkcje” lub „symulująca
istniejące obiekty”; istotną i często podkreślaną cechą systemów RW jest fakt
całkowitego „wchłonięcia” użytkownika, który staje się aktywnym uczest
nikiem odbywającej się w czasie rzeczywistym interakcyjnej symulacji. Symula
cja tego typu możliwa jest dzięki trójwymiarowej grafice komputerowej,
animacji oraz zastosowaniu specjalnych urządzeń peryferyjnych służących
śledzeniu czynności człowieka przez kom puter (np. ruchów ciała) i odbieraniu
przez człowieka wrażeń imitujących rzeczywiste doznania. Urządzeniami
takimi mogą być sensorowe rękawice lub skafandry zaprogramowane do
odbioru dotyku, pozycji i ruchów ciała, dzięki czemu użytkownik może
przekazywać sygnały (polecenia) komputerowi swoim zachowaniem, np. przez
wskazanie palcem obiektu na ekranie, ale także odbierać pewne wrażenia, np.
rękawice mogą być tak zaprojektowane, że użytkownik wybiera i manipuluje
obiektami na ekranie czując ich ciężar, objętość i fakturę tworzywa. Innym
typem urządzeń są np. nakładane na głowę kaski-m onitory lub gogle, dzięki
którym użytkownik odbiera stereoskopowy obraz aktualizowany w czasie
rzeczywistym przez kom puter w odpowiedzi na jego reakcje, np. skinięcie
głową. Jeśli do kasku dodane są słuchawki może on odbierać oprócz
wizualnych także wrażenia słuchowe (rękawice i gogle można już obecnie
zamówić drogą pocztową).
Dotychczas technologia RW wykorzystywana była głównie do symulacji
sytuacji, w których faktyczne uczestniczenie człowieka byłoby zbyt niebezpiecz
ne lub zbyt kosztowne, np. przy symulacji lotów kosmicznych i samolotowych,
operacji chirurgicznych. Najczęstsze zastosowanie to nauczanie i szkolenie
(pilotów, chirurgów, kosmonautów, kadry wojskowej) lub badania ekspery
mentalne, ale także sztuka, architektura i rozrywka (gry komputerowe).
Korzystanie z biblioteki nie jest niebezpieczne ani kosztowne. Jak do tej
pory brak informacji o stosowaniu urządzeń sensorowych typu rękawic,
skafandrów i kasków w jakimkolwiek projekcie biblioteki wirtualnej i można
przypuszczać, że w działalności informacyjnej nie znajdą one zastosowania.
Tak więc pojęcia biblioteki wirtualnej nie można utożsamiać z ideą rzeczywis
tości wirtualnej, lecz traktow ać ten termin jako zapożyczony w celu określenia
instytucji charakteryzującej się specyficznymi cechami i rozwiązaniami nie
występującymi w tradycyjnych placówkach biblioteczno-informacyjnych.
W niektórych projektach istnieje, co prawda, element trójwymiarowej grafiki
przedstawiającej budynek biblioteki wraz z salami, katalogami, półkami
i księgozbiorem (np. The Book House) [1], należy go jednak traktow ać nie
jako istotną cechę biblioteki wirtualnej, lecz jako pewnego rodzaju metaforę
przybliżającą użytkownikowi nowe dla niego środowisko elektroniczne po
przez wizerunek znany mu z dotychczasowych doświadczeń (analogicznie do
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rysunku szufladek i kart katalogowych — łącznie z otworami na dole karty
— w niektórych pierwowzorach katalogów zautomatyzowanych). Stosowanie
metafory jest częstym zabiegiem w dużych systemach komputerowych o złożo
nej strukturze w celu ułatwienia użytkownikowi orientacji i nawigacji w bazie
danych, przybliżenia nieznanej mu, obcej i trudnej do uchwycenia struktury
poprzez reprezentowanie jej za pomocą modelu znanego mu z życia codzien
nego: podróży, biblioteki, książek, wędrówki itp. (np. nazywanie poszczegól
nych dokumentów w bazie danych książkami, a poszczególnych części — roz
działami). Przy wizualnej metaforze biblioteki użytkownik może mieć wrażenie
wejścia do budynku, wędrowania po salach, korzystania z katalogu, wer
towania książek na półkach, wybierania ich za pomocą odpowiedniego
urządzenia oraz przeglądania lub czytania. W rzeczywistości poszczególne
obrazy mogą równie dobrze być zastąpione symbolicznymi nazwami (słowami
lub liczbami) i być może — wraz z większym oswojeniem się człowieka ze
środowiskiem elektronicznym — metafory tego typu staną się zbędne lub
zastąpione innymi, bardziej efektywnymi (podobnie jak zniknęły rysunki
szufladek i kart w katalogach OPAC).
Cech biblioteki wirtualnej należy więc szukać nie w urządzeniach RW czy
trójwymiarowej grafice, lecz w różnej od dotychczasowej organizacji pracy
i sposobów korzystania przez użytkowników. Trudno jednak całkowicie
wykluczyć pojawienie się technologii RW w bibliotece przyszłości, podobnie
jak trudno byłoby bibliotekarzom początku tego wieku wyobrazić sobie
obecny stan bibliotekarstwa.
CECHY BIBLIOTEKI WIRTUALNEJ

Koncepcja biblioteki wirtualnej opiera się na trzech wyraźnych elementach:
biblioteki elektronicznej, sieci telekomunikacyjnej oraz odpowiedniego interfej
su użytkownika. Niektórzy autorzy niesłusznie utożsamiają bibliotekę wirtual
ną z biblioteką elektroniczną lub cyfrową. Co prawda biblioteka elektroniczna
jest niezbędnym warunkiem zaistnienia biblioteki wirtualnej, ale nie jest z nią
tożsama. Biblioteka elektroniczna to biblioteka zautomatyzowana, posiadająca
katalog OPAC, ewentualnie moduły wypożyczenia, gromadzenia i kontroli
wpływu czasopism. Może, choć nie musi, być podłączona do sieci. Biblioteka
określana mianem cyfrowej (digital library) wymaga już pośrednictwa sieci
telekomunikacyjnej oraz zbiorów w postaci maszynowej, bardzo często realizu
je usługi elektronicznego dostarczania dokumentów, w tym i multimedialnych.
W bibliotece wirtualnej — oprócz zdalnego dostępu do zawartości zbiorów
i usług bibliotecznych — niezbędny jest jeszcze element bezproblemowego
korzystania z zewnętrznych serwisów i źródeł informacji (w tym i komercyj
nych) za pośrednictwem jednego systemu, np. katalogu OPAC funkcjonujące
go jako wrota do innych bibliotek i baz danych. M ożna powiedzieć, że
wypożyczanie międzybiblioteczne i dostęp online do zewnętrznych baz danych
już od dziesięcioleci rozszerzyły liczbę źródeł oferowanych w bibliotece
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lokalnej. Usługi te nie były jednak realizowane w czasie rzeczywistym
i wymagały pośrednictwa bibliotekarza. W bibliotece wirtualnej korzystanie
z zewnętrznych serwisów i otrzymywanie pełnych tekstów jest niemalże
natychmiastowe, a pośrednictwo bibliotekarza, przynajmniej fizyczne, jest
wyeliminowane. Użytkownik samodzielnie prowadzi poszukiwania, jest jakby
przeniesiony do środowiska bibliotecznego, choć w rzeczywistości dalej przeby
wa w miejscu pracy, w szkole lub w domu. W scenariuszu tym użytkownik np.
najpierw przeszukuje katalog lokalny, a jeśli nie znajduje w nim potrzebnych
mu informacji, przełącza się na „katalog centralny” i tam powtarza proces
wyszukiwania, przy czym przełączenie odbywa się na zasadzie wciśnięcia
odpowiedniego klawisza funkcyjnego lub wybrania jednej z opcji menu. Aby
uzyskać taki stopień integracji w świecie, w którym działają różne systemy
biblioteczne, różne języki informacyjno-wyszukiwawcze, różny sprzęt i różne
systemy operacyjne, konieczne jest wypracowanie standardów i protokołów
ułatwiających komunikację i wymianę informacji (typu SGML, Z39.50, ISO
8879, T C P/IP, ILL czy Search and Retrieve) [10].
Niemniej istotne jest równoległe prowadzenie prac nad dalszym rozwojem
interfejsu, który już w systemach wcześniejszej generacji uznany został za
element w dużym stopniu decydujący o efektywności systemu i jego ocenie
przez użytkowników. W bibliotece wirtualnej bardziej przyjazny i inteligentny
interfejs niezbędny jest co najmniej z dwóch powodów:
— w celu wyeliminowania pośrednictwa bibliotekarza — o ile w systemach
tradycyjnych i lokalnych systemach zautomatyzowanych użytkownik mógł
zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza (jako instruktora, konsultanta lub
pomocnika), o tyle w bibliotece wirtualnej skazany jest na samego siebie;
osamotnienie to wynika z samej istoty zdalnego korzystania z systemu
i jedynym sposobem zminimalizowania jego negatywnych skutków jest za
stąpienie bibliotekarza-pośrednika „bibliotekarzem wirtualnym” w postaci
rozbudowanego, inteligentnego interfejsu (np. systemu ekspertowego);
— w celu umożliwienia nawigacji w wielu różnych bazach danych — już
w systemach lokalnych użytkownik miał często trudności w sprawnym
wyszukiwaniu, jednak wraz z rozszerzeniem zakresu i liczby źródeł i usług
informacyjnych trudności te zostały zwielokrotnione; odnajdywanie drogi
w gąszczu oferowanych przez system źródeł (różniących się strukturą i środ
kami wyszukiwawczymi), rozszyfrowanie nie tylko zakresu i jakości tych
źródeł, lecz także rosnących powiązań między nimi (np. baz danych biblio
graficznych z katalogami, indeksów z tezaurusami, baz danych cytowań ze
zbiorami biblioteki) wymaga znacznie większej pomocy obejmującej nie tylko
wspomaganie przy wyszukiwaniu, ale i przy tworzeniu i przeformułowywaniu
instrukcji wyszukiwawczych, interpretowaniu wyników, ocenie źródeł i rezul
tatów, selekcjonowaniu, kopiowaniu i drukowaniu.
Rozwój i innowacje w zakresie interfejsów użytkownika są chyba najbar
dziej widocznym aspektem prac nad biblioteką wirtualną. Przykładem może
być program „Gateway to Inform ation” w Systemie Bibliotek Uniwersyteckich
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Stanu Ohio działający jako front-end do katalogów bibliotek, licznych baz
danych na CD-ROM -ach oferowanych w sieci, wybranych źródeł pełnotekstowych, jak encyklopedie, słowniki itp. [12]. Interfejs ten zaprojektowany jest
tak, aby umożliwić indywidualnym użytkownikom samodzielne prowadzenie
wyszukiwań, wspomagać ich w określeniu swoich potrzeb informacyjnych,
sformułowaniu zapytania, ustaleniu i rozwijaniu strategii wyszukiwawczej,
wyszukiwaniu, ocenie i wyselekcjonowaniu materiałów zaspokajających te
potrzeby. Dzięki dodaniu krytycznej informacji o różnych źródłach, ogólnych
i specjalistycznych, umożliwia identyfikację tych materiałów, które mogą być
w jak największym stopniu relewantne. Ten rodzaj zindywidualizowanej
pomocy bardziej przypomina usługi informacyjne w tradycyjnej bibliotece,
stanowi jakby substytut wykwalifikowanego pracownika informacji, a z drugiej
strony jest niezbędnym elementem w bibliotece o charakterze samoobsługowej.
Prace nad doskonaleniem interfejsów nie ograniczają się do zapewnienia
coraz sprawniejszego wspomagania użytkownika, lecz także dostosowania
systemu w coraz większym stopniu do zindywidualizowanych potrzeb odbior
ców. Przykładem takiego typu interfejsu może być system PLAO w Bibliotece
Narodowej w Paryżu [10], który aspekt zindywidualizowania usług realizuje
poprzez przydzielenie czytelnikowi (obecnie tylko zarejestrowanym pracow
nikom naukowym) stacji o pojemności jednego gigabajta pamięci (na zasadzie
tzw. biblioteki osobistej). System komputerowy Biblioteki stacją tą zarządza
i zabezpiecza, o jej zawartości decyduje jednak tylko czytelnik. Przed przyj
ściem do Biblioteki użytkownik telefonuje, aby zarezerwować stanowisko
w PLAO. Po przyjściu do biblioteki prosi system o wywołanie (uaktualnienie)
swojej osobistej biblioteki na komputerze, z którego korzysta, przy czym
zawartość jej zgodna będzie z postacią, w jakiej została zapisana przy ostatniej
sesji danego użytkownika. Użytkownik może budować swoją bibliotekę
osobistą na podstawie zbiorów Biblioteki Narodowej lub dokumentów spro
wadzonych z innych serwisów informacyjnych, do których Biblioteka ma
dostęp za pośrednictwem sieci. Poprzez cały zespół helpów i filtrów PLAO
wspomaga użytkownika w nawigacji po sieci, w analizowaniu otrzymanych
dokumentów i kontroli wyników wyszukiwania. PLAO posiada także wiele
środków programowych ułatwiających kopiowanie tekstów, dzielenie ich
i łączenie z innymi, dodawanie do nich własnych uwag itp. Część zbiorów
z biblioteki osobistej użytkownik może przegrać na dyskietkę i zabrać do
domu lub przesłać łączami telekomunikacyjnymi na własny komputer.
Innym przykładem może być „Biblioteca Informatica”, w której w celu
usprawnienia obsługi użytkowników zaprojektowano pod koniec 1990 r.
system HyperLib przy użyciu programu hipertekstowego HyperCard [4].
W rzeczywistości HyperLib jest graficznym interfejsem użytkownika wykorzys
tującym metaforę biblioteki. Nowatorskim elementem jest w nim zapewnienie
użytkownikowi „elektronicznego notesu” (odpowiednika biblioteki osobistej
z PLAO), w którym może zgromadzić swą własną bibiografię, zbiory doku
mentów, teksty itp. Dokumenty w HyperLib posiadają trzy typy danych: kartę
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katalogow ą z opisem, obraz okładki oraz spis treści w formacie ASCI I. D ane
te użytkownik może skopiować do swego notatnika i zabrać ze sobą lub
zostawić na swoim koncie do następnej sesji. Obecnie konta tego typu
posiadają uprzywilejowani użytkownicy (kadra naukowa i dydaktyczna wy
działu), przy czym zawartość notatników może być na życzenie udostępniana
także innym, np. studentom.
PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEKI WIRTUALNEJ

Przedstawiona wizja biblioteki wirtualnej wykracza poza obecną rzeczywis
tość, stanowi raczej ideał, do którego możemy dążyć. Nie ulega jednak
wątpliwości, że biblioteka wirtualna zaistnieje (obok już powstających szkół
i uniwersytetów wirtualnych), choć może nie nastąpi to w najbliższych latach.
Technologiczne podstawy do realizacji biblioteki wirtualnej właśnie już ist
nieją, istnieje też coraz więcej pełnotekstowych baz danych (publikacji elektro
nicznych), powstały pierwsze pakiety oprogramowania biblioteki wirtualnej na
CD-ROM -ach. Wydaje się, że główne przeszkody w zrealizowaniu idei
biblioteki wirtualnej nie są natury technologicznej, lecz organizacyjnej i społe
cznej (np. regulacje prawne związane z elektroniczną dystrybucją danych).
To co osiągnęliśmy obecnie to biblioteka w mniejszym lub większym
stopniu wspomagana komputerem. Tendencja uczynienia jej biblioteką wir
tualną będzie jednak stała. Przekształcenie bibliotek w instytucje wirtualne nie
będzie natychmiastowe, będzie mieć charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny;
praw dopodobnie początkowo będzie to proces powolny, który z czasem
ulegnie przyspieszeniu. Rozwój technologiczny następuje z reguły w trzech
etapach [9]:
— nowa technologia przyjmowania jest bezkrytycznie (po linii najmniej
szego oporu);
— technologia wykorzystywana jest do optymalizacji poprzedniej (etap ten
może być długi);
— odkryte są nowe rozwiązania i zastosowania (często przez połączenie
z już istniejącymi lub ich modyfikację).
Obecnie rozwój biblioteki wirtualnej znajduje się na pierwszym etapie;
w najbliższych latach można oczekiwać poprawy i udoskonalenia wprowadzo
nych rozwiązań, odkrywania nowych możliwości, wypracowywania nowych
oraz dostosowywania starych form i metod do nowych technologii, rozwijania
nowych kierunków i zastosowań.
O
zaistnieniu biblioteki wirtualnej, bez względu na wyrażany przez nie
których autorów sceptycyzm i obawy, przesądzą jej zalety, takie jak:
— uniwersalna dostępność (dostęp do biblioteki wirtualnej zapewniony
jest z dowolnego miejsca i o dowolnej porze przy użyciu kom putera osobistego
lub nawet przenośnego, tj. niezależnie od lokalizacji źródeł informacji i użyt
kownika);
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— integracja wyszukiwania z elektronicznym dostarczaniem dokumentów;
— wielkość i różnorodność źródeł informacji dostępnych za pośrednict
wem sieci;
— organizacja wielu źródeł informacji w system postrzegany przez użyt
kownika jako jeden;
— podniesienie jakości usług, związane m.in. z szybkością przekazu
elektronicznego oraz zaletami dokumentów elektronicznych: stosowanie tech
nologii multimedialnej, sprawniejszych środków wyszukiwawczych, systemów
hipertekstowych, możliwość wyświetlania tej samej informacji na wiele sposo
bów i w różnej postaci (zgodnie z życzeniem użytkownika) itp.;
— podniesienie efektywności pracy biblioteki poprzez wyeliminowanie
wielu czynności oraz ułatwienie wykonywania innych, np. wypożyczanie
międzybiblioteczne nie różni się w zasadzie od udostępniania na miejscu; jest to
rezultat m.in. cech dokumentów elektronicznych, nie cierpiących na ogranicze
nia typowe dla ich papierowych poprzedników (mogą być w dowolnej liczbie
uwielokrotnione, nie wymagają konserwacji i porządkowania fizycznego,
zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą itp.). Innym aspektem jest
zmniejszenie kosztów niektórych usług, np. już teraz koszt przechowywania na
nośniku maszynowym jest w wielu krajach niższy niż koszt powierzchni
magazynowej i związanej z nią obsługi, a różnica ta ulega szybkiemu
pogłębieniu.
Nasuwa się tu pytanie, czy biblioteka tradycyjna (fizyczna) przetrwa te
zmiany, przynajmniej jako archiwum dokumentów oryginalnych i materiałów
nie nadających się do digitalizacji, czy też zostanie całkowicie zastąpiona
biblioteką logiczną. Historia rozwoju środków i metod komunikacji (czyli form
zapisu i przekazu informacji) pokazuje, że nowe technologie bardzo rzadko
całkowicie zastępują (wypierają) stare, ale są na nie niejako „nałożone” [2].
W miarę pojawiania się nowych środków dotychczasowe nie zanikają, lecz
przekazawszy część swoich funkcji nowo powstałym, rozpoczynają nowe życie
0 ograniczonym zasięgu oddziaływania, wypełniając bardziej wyspecjalizowane
zadania. Funkcje, które stare media zatrzymują to te, które wypełniane były
przez nie w sposób zadowalający, natomiast te funkcje, które mogą być
zaspokajane lepiej (sprawniej, taniej, szybciej) przez nowo powstałe technologie
1 instytucje są im odbierane. Najczęściej jednak nowo tworzone systemy
komunikacyjne nie służą zastąpieniu starych, a raczej poszerzeniu całego pola
komunikacji społecznej, wchodząc na nowe obszary dotychczas nie wykorzys
tywane, oferując nową jakość, uzupełniają i wzbogacają istniejące kanały
informacyjne, stwarzają możliwości dotychczas nieosiągalne. Tak więc wpro
wadzenie nowych form komunikowania nie eliminuje żadnej z form tradycyj
nych, ale jest w stosunku do zastanego systemu komunikowania komplemen
tarne, umożliwiając jednocześnie większą specjalizację funkcji dotychczaso
wych środków przekazu oraz ujęcie w zorganizowany strumień większej liczby
informacji i usprawnienie jej dystrybucji. Nie mamy tu do czynienia z zamianą
jednego sposobu komunikowania się na drugi, lecz z ich koegzystencją.
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Biblioteka fizyczna nie zaniknie. Technologia kom puterowa jest wciąż jeszcze
bardzo kosztowna i kłopotliwa w stosowaniu (odczyt wymaga zawsze dostępu
do komputera). Nie wydaje się też, aby ekran m onitora mógł konkurować
z książką, jeśli chodzi o wygodę i przyjemność czytania. Przy obecnej jakości
wyświetlania nie można oczekiwać od użytkowników czytania długich tekstów
literackich i naukowych na ekranie. Być może ulegnie to zmianie, ale obecnie
książka elektroniczna używana jest głównie do szybkiego zlokalizowania
konkretnej informacji. Tak więc biblioteki z książkami drukowanymi i półkami
mają przed sobą długi żywot. Biblioteka wirtualna przeznaczona będzie dla
ograniczonego kręgu odbiorców w środowisku, który ma wyjątkowe potrzeby
informacyjne. Jesteśmy więc w okresie, który dla bibliotek jest wyjątkowo
trudny: z jednej strony próba zachowania tego, co stanowiło dotychczas ich
główny zakres usług, z drugiej rozpoznanie i przyjmowanie nowych środków
przekazu i technologii.
Od bibliotekarzy zależy, czy włączą się aktywnie w prace nad adaptacją
i doskonaleniem nowych technologii, czy pozostawią je specjalistom z innych
dziedzin. H istoria automatyzacji bibliotek przedstawiona na początku niniej
szego artykułu napawa optymizmem, wskazuje bowiem, że środowisko biblio
tekarskie, nawet jeśli nie zawsze z entuzjazmem, przejmuje sukcesywnie nowe
technologie do podnoszenia jakości swych usług. Należy przy tym uświadomić
sobie, że biblioteka wirtualna to nie tylko komputeryzacja na coraz większą
skalę tradycyjnej biblioteki. Biblioteka wirtualna oznacza zmianę funkcji
i organizacji biblioteki, uwzględnianie nowych typów źródeł informacji i form
jej prezentacji, wypracowanie nowej polityki gromadzenia i współpracy,
nowych metod przechowywania i konserwacji zbiorów, nowego podejścia do
katalogowania i interakcji z użytkownikiem — jednym słowem zmian natury
organizacyjnej, ekonomicznej i intelektualnej. Biblioteka wirtualna przynosi ze
sobą wiele nowatorskich rozwiązań i cech, ale także wiele nowych problemów,
np. nawigacji po zbiorach o niespotykanych dotychczas rozmiarach, elektro
nicznego wypożyczania i zakupu, ochrony praw autorskich i interesów
wydawców. W rozważaniach na tem at biblioteki wirtualnej zapomina się
często, że biblioteka to nie tylko zbiór książek i czasopism. Biblioteka oprócz
kom ponentu fizycznego (lokal, sprzęt, zbiory) posiada także kom ponent
intelektualny (polityka gromadzenia, systemy opracowania dokumentów, me
tody wspomagania użytkownika) oraz komponent ludzki, zarządzający kom 
ponentem fizycznym i intelektualnym (bibliotekarze, pracownicy informacji).
Należy więc dążyć do rozwoju infrastruktury nie tylko w płaszczyźnie fizycznej
i technologicznej, ale i intelektualnej.
Biblioteka jest instytucją, w której informacje są nie tylko przechowywane
lecz i wytwarzane (katalogi, kartoteki, bibliografie). M ateriały wpływające do
biblioteki poddawane są w niej pewnego rodzaju obróbce (scalane, selekc
jonowane, opracowywane) i zyskują — określając to w kategoriach ekonomi
cznych — pewną wartość dodaną, której efektem jest nowa jakość źródeł
informacji. Biblioteki wirtualnej nie można traktow ać jako elektronicznego
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odpowiednika biblioteki tradycyjnej. Zastąpienie papieru nośnikiem elektro
nicznym, zmiana sposobu udostępniania itp. prowadzą do różnic natury
organizacyjnej i do zmiany samej istoty biblioteki. Choć wiele dotychczaso
wych czynności bibliotecznych będzie posiadać swoje odpowiedniki w biblio
tece wirtualnej, to będą one wykonywane w zupełnie inny sposób. Przykładem
może być wspomniane wyeliminowanie konserwacji, porządkowania i zabez
pieczenia zbiorów drukowanych. W rzeczywistości mamy tu do czynienia nie
z wyeliminowaniem tych prac, lecz zastąpieniem ich innymi, wykonywanymi
przez adm inistratora systemu komputerowego, jak utrzymywanie baz danych,
tworzenie kopii bezpieczeństwa, okresowa reorganizacja zbioru, aktualizacja,
zabezpieczenie przed wirusami i nielegalnym kopiowaniem itp.
Obecnie w świadomości użytkowników biblioteka postrzegana jest raczej
jako obiekt fizyczny, a nie zjawisko społeczne czy intelektualne. Biblioteka
wirtualna zaczyna być w większym stopniu traktow ana jako obiekt logiczny
(jakim zresztą zawsze była), ulega przekształceniu w instytucję przypominającą
system zarządzania wiedzą.
Idea połączenia wielu bibliotek lub baz danych w jedną globalną bibliotekę
elektroniczną, do której wszyscy będą podłączeni, kierowała wielu wizjonerami
(Vannevar Bush, Ted Nelson, Douglas Engelbart). Bardziej jednak praw
dopodobny wydaje się scenariusz istnienia wielu niezależnych bibliotek połą
czonych w sieci, z których niektóre posiadać będą unikatowe zbiory, a wiele
posiadać będzie pokrywające się częściowo zasoby (tak jak obecnie). Być może
zwiększy się rola regionalnych ośrodków zasobów elektronicznych odpowie
dzialnych za duże fragmenty całego systemu, ale w zasadzie dalej będzie to
system hybrydowy, na który składać się będą indywidualne serwisy i źródła
informacji. Model taki reprezentuje np. projekt OhioLink [8], w którym każda
współpracująca biblioteka ma swój własny kom puter obsługujący lokalny
katalog, system gromadzenia, kontroli czasopism, udostępniania oraz bazę
danych czytelników, a jednocześnie podłączona jest do wspólnego centralnego
komputera. Użytkownicy korzystają przede wszystkim z katalogów lokalnej
biblioteki, lecz w prosty sposób mogą przejść do katalogu centralnego
i prowadzić poszukiwania w całym systemie, mogą zażądać dostarczenia
(przesłania) wyszukanych dokumentów lub informacji z innych bibliotek, mogą
przełączyć się na komercyjne bazy danych lub Internet itp., mając przy tym
poczucie korzystania przez cały czas z lokalnego katalogu. Każdy system
lokalny zapewnia bowiem dostęp do własnych zbiorów i usług, będąc
jednocześnie elementem całkowicie zintegrowanego systemu centralnego.
Wizje przyszłości wysuwane na początku wprowadzania nowych techno
logii rzadko spełniają się idealnie i są realizowane w sposób przez nas
zaplanowany. Przy rewolucyjnych przemianach mamy skłonność z jednej
strony do przeceniania nowych technologii (zbyt duże oczekiwania i nadzieje),
a z drugiej do niedoceniania ich wpływu na przyszły rozwój i funkcjonowanie
dotychczasowych instytucji. Biblioteka wirtualna przyniesie ze sobą prawodopodobnie wiele nowych usług, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, np.
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połączenia z telewizją kablową, z nauczaniem lub podróżami wirtualnymi,
z zakupem elektronicznym.
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EW A C H M IELEW SK A -G O R C ZY C A

VIRTUAL LIBRARY — FICTION OR REALITY
The library automation started in sixties with the creation and distribution of bibliographic
records on magnetic tapes and continued to develop with the creation of automated catalogs
converted then from the printed form to online public access. Further developments were focused
on making OPAC both more user friendly and more flexible with elaborate index searches. The
next decade was marked with the first automated central catalogs of library networks and
beginnings o f the automation of acquisitions, circulation and interlibrary loans. The rapid growth
of the Internet opened the catalogs and other information sources for access from virtually
anywhere in the world. Simultaneously, electronic documents emerged changing the role of
libraries with the new functions of online access to the documents over the netwoork without the
need of visting thw library building itself.
The “virtual library” differs substantially from the ordinary library both with the internal
procedures and usage patterns. It seems that the libraries will evolve gradually into virtual ones.
The main functions of the virtual libraries will be:
— allowing users to access information sources — both local and remote — anytime and from
anywhere with the help o f a personal computer and information netwoork;
— integrate bibliographic search with full-text document delivery;
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— access to a wide variety of networked information sources;
— better service quality with fast electronic transmission of information and new features of
electronic documents (hypertext access, multimedia etc.);
— more efficient and less costly services.
The traditional library will continue to serve wide population of users with the virtual library
targeted at the narrower group of users with specific information needs.
Maszynopis wpłynął do redakcji 18 kwietnia 1996 r.
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WYKORZYSTANIE TECH N IK I INFORM ATYCZNEJ
W POLSKICH BIBLIOTEKACH NAUKOW YCH
Wyniki przeprowadzonej w 1995 r. ankiety dotyczącej stanu automatyzacji bibliotek:
uniwersyteckich, innych uczelni, publicznych, specjalnych.
WSTĘP

Artykuł ma na celu przedstawienie zakresu i sposobu wykorzystania
techniki informatycznej w polskich bibliotekach naukowych. Intencją autorów
nie była dogłębna analiza procesu komputeryzacji, ale raczej sporządzenie
raportu opatrzonego tylko niezbędnym komentarzem. Raport ten ma scharak
teryzować stan informatyzacji bibliotek w stopniu wystarczającym, by posłużyć
do oceny obecnych możliwości polskich bibliotek naukowych w zakresie
udostępniania informacji naukowej, a także określenia najbardziej praw
dopodobnych kierunków ich rozwoju w najbliższych latach. Dzięki temu
opracowanie to okaże się być może również pomocne przy wyborze posunięć
modyfikujących ów rozwój tak, aby przebiegał on w kierunku najbardziej
przez użytkowników pożądanym.
Opracowanie zawiera dane dotyczące 125 bibliotek zebrane w 1995 r.
drogą ankiety pocztowej. Ankiety zostały wysłane do 179 bibliotek. Odesłano
125 wypełnionych kwestionariuszy. Taki wysoki procent odpowiedzi za
wdzięczają autorzy przede wszystkim autorytetowi Polskiej Fundacji U po
wszechniania Nauki, pod której patronatem badania przeprowadzono. Z dru
giej strony świadczy to również o dużym poczuciu odpowiedzialności ze strony
bibliotekarzy, a szczególnie kierownictwa bibliotek. Serdecznie dziękując
w tym miejscu wszystkim, którzy mimo nawału pracy i — jak nam wiadomo
— również innych ankiet, odesłali wypełniony kwestionariusz, chcemy po
informować, że opracowane wyniki ankiet już na jesieni 1995 r. zostały
udostępnione PFU N . Jesteśmy przekonani, że wyniki te okażą się szczególnie
pomocne w przeprowadzeniu istotnych zmian krajowego systemu informacji
naukowej, którego najważniejszym i najsilniejszym ogniwem jest biblioteka
naukowa.
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ZAŁOŻENIA BADAŃ ANKIETOW YCH

Kwestionariusz wspomnianej ankiety zawierał m.in. kilka punktów, które
bezpośrednio lub pośrednio dotyczyły sposobów i zakresu wykorzystania
techniki informatycznej. Pod uwagę wzięto:
— bazy i sposób udostępniania baz na nośnikach maszynowych (liczba
stanowisk udostępniania, godziny udostępniania, odpłatność, liczba udostęp
nień w ciągu roku, koszty zakupu wspomnianych baz);
— charakterystykę sieci komputerowej w bibliotece, sposób jej wykorzys
tania i liczbę etatów z nią związanych;
— inwestycje w zakresie informatyzacji realizowane obecnie i zamierzone
w najbliższej przyszłości;
— miejsce problemów związanych z komputeryzacją wśród głównych
problemów bibliotek;
— miejsce komputeryzacji wśród wskazanych przez bibliotekarzy sposo
bów rozwiązywania problemów polskich bibliotek naukowych.
Biblioteki podzielono na 5 grup: biblioteki uniwersyteckie, biblioteki
uczelni zawodowych (medycznych, ekonomicznych, muzycznych, politechnik,
sztuk plastycznych), biblioteki specjalne (instytutów naukowych, głównie
PAN), inne biblioteki centralne, biblioteki publiczne o statusie naukowym.
BIBLIOTEKI UNIW ERSYTECKIE

Kwestionariusze odesłało 8 bibliotek uniwersyteckich (wysłano do 11).
Wszystkie one udostępniają źródła na nośnikach maszynowych. Łącznie
w badanych bibliotekach uniwersyteckich dostępne są lokalnie 44 bazy. Do
wymienianych najczęściej należą: EconLit (3), Przewodnik Bibliograficzny (4),
Humanities Index (3), Library Literature (2), E R IC (3), Sociofile (4), Choice
Reviews (2), Art Index (2), Life Sciences Collection (2), Philosopher’s Index (2),
CD M A R C N A M E S (3), CD M A R C Bibliographic (3), CD M A R C Subject (3),
Springer Complete Catalogue 1842-1994 (2), Polska Bibliografia Prawnicza (2).
Przeważają bazy o charakterze bibliograficznym. Bazy faktograficzne
stanowią ok. 20% liczby wszystkich baz. Nie m a wśród nich prawie w ogóle
pozycji typu monografia czy czasopismo na nośniku elektronicznym.
Bazy udostępniane są w 4 bibliotekach poprzez sieć (średnio podłączonych
jest 9 stanowisk, jedna biblioteka podała, że dysponuje 20 stanowiskami
sieciowymi do udostępniania CD) i na stanowiskach samodzielnych. Pozostałe
biblioteki dysponują stanowiskami samodzielnymi (przeważnie 2-3 stanowis
ka). Stanowiska są dostępne dla czytelników średnio 47 godzin tygodniowo od
poniedziałku do piątku (jedna biblioteka udostępnia wspomniane stanowiska
również w soboty). Dostęp jest w większości bezpłatny, tylko jedna biblioteka
pobiera opłaty od czytelników spoza uczelni macierzystej w wysokości 6 zł 55 gr
za godzinę wyszukiwania i 37 gr za stronę wydruku A4.
N a źródła na nośnikach maszynowych biblioteki wydawały od 20 min
(starych) rocznie do 338 min zł (starych). Jedna biblioteka wydawała średnio
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177,5 min zł (starych). Rejestrowano od 40 do 14 000 udostępnień w jednej
bibliotece (średnio 2232 rocznie). Wszystkie biblioteki dysponowały sieciami
lokalnymi (jedna nie posiadała własnej i korzystała z sieci uczelnianej)
i dostępem do Internetu. Średnia wielkość użytkowanej przez bibliotekę sieci to
ok. 70 stanowisk (najmniejsza 15, największa 100). Jedna biblioteka podaje, że
wykorzystuje pakiet CDS/ISIS do katalogowania zbiorów, jedna oprog
ramowanie biblioteczne BIBL i jedna oprogramowanie SOWA od 1993 r.
(110 000 rekordów — 55 000 pozycji w katalogu komputerowym), 2 — oprog
ramowanie VTLS.
Jeśli chodzi o realizowane w 1995 r. inwestycje z zakresu informatyki, to
tylko jedna biblioteka nie robiła w tym zakresie nic. Pozostałe kupowały sprzęt
(3 biblioteki), instalowały sieć zasilającą dla komputerów (1), remontowały
pomieszczenie dla serwera (1), łączyły światłowodem budynek biblioteki
z innymi (1), przyłączały do istniejącej sieci filie biblioteczne (1). Jednocześnie
rozbudowywano moduł gromadzenia i udostępniania (1 biblioteka) oraz
własny sieciowy wielodostępny zintegrowany system informatyczny (1) i we
wnętrzną sieć komputerową (1).
W zamierzeniach inwestycyjnych tylko jedna biblioteka nie uwzględniła
komputeryzacji. Jedna zamierza doprowadzić do udostępniania CD-ROM
w sieci, jedna planuje zakup nowego serwera dla sieci lokalnej oraz serwera do
połączenia z siecią uczelnianą i Internetem, aby udostępniać swoje bazy danych
na zewnątrz, jedna planuje ukończenie komputeryzacji wypożyczalni, jedna
planuje podłączenie do sieci światłowodowej kilkunastu bibliotek zakładowych
(ok. 30% istniejących), jedna planuje rozszerzenie sieci komputerowej, 2 — dal
szy rozwój komputeryzacji.
Dwie biblioteki uznały za swoje najtrudniejsze problemy wprowadzanie
komputeryzacji, jedna — flnalizację procesu komputeryzacji, jedna — sprawne
przeprowadzenie komputeryzacji. Wśród największych trudności wymieniono
brak pieniędzy na komputeryzację (3), m.in. na zakup dużego serwera
umożliwiającego udostępnienie zbiorów na zewnątrz, na zakup wystarczającej
ilości sprzętu komputerowego i odpowiednich dlań mebli. Jedna biblioteka
wspomina o małej elastyczności kadry w odniesieniu do komputeryzacji.
Komputeryzację bibliotek w ramach sieci uznano za trzeci co do ważności
sposób rozwiązania problemów polskich bibliotek naukowych. Na pierwszym
miejscu znalazły się kwestie rozbudowy lokalowej bibliotek, na drugim
— uposażenia bibliotekarzy i na trzecim — komputeryzacja, nieznacznie
wyprzedzając zmiany struktur organizacyjnych.
BIBLIOTEKI UCZELNI ZAWODOWYCH

Ankietę odesłało: 12 bibliotek politechnik (wysłano do 14), 9 wyższych
szkół pedagogicznych (wysłano do 10), 8 akademii medycznych (wysłano do
10), 6 akademii muzycznych (wysłano do 8), 6 akademii rolniczych (wysłano do
8), 5 akademii wychowania fizycznego (wysłano do 6), 2 akademii ekonomicz
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nych (wysłano do 5) i jedna państwowej wyższej szkoły sztuk plastycznych.
Ankiety nie odesłały 2 biblioteki wyższych szkół morskich.
W śród wymienionych 42 biblioteki udostępniają bazy na nośnikach maszy
nowych (7 bibliotek ich nie posiada). Łącznie w zbiorach rozpatrywanych tu
bibliotek znajduje się 90 baz. Przeciętnie jedna biblioteka dysponuje 6 bazami
(24 biblioteki posiadają od 1 do 5 baz, największa liczba baz gromadzonych
w jednej bibliotece wynosi 23). Najczęściej są to: Medline (9), Compendex Plus
(7), CITIS (3), SCI (4), IN SPEC (6), ISSN Compact (2), Springer Complete
Catalogue (2), Elseviere Science Publ. (2), Environment Abstracts (4), ICO N D A
(6), Sport Discus (2), BIBLIO (3), SYM PO (2), Toxline (2), SIGŻ (2),
Agro-Librex (2), ESPACE-ACCESS (2), Polska Bibliografia Lekarska (4),
Przewodnik Bibliograficzny (8), Current Contents Engineering, Computing
& Technology (3), AGRO (2), AGRICOLA (3), FSTA (2), ASFA (2), AGRIS (5),
CAB (3), SPO LIT (3), Excerpta Medica (3), Ulrich’s Plus (6), Agroline (2),
ESPACE PRECES (2).
Biblioteki wydają średnio ok. 243 min zł (starych) rocznie na zakup źródeł
na nośnikach maszynowych. Udostępniają je w większości bezpłatnie. Dziesięć
bibliotek pobiera opłaty, w tym 3 tylko dla czytelników spoza uczelni
macierzystej. Opłaty są zróżnicowane. Jedna biblioteka pobiera 2 zł za
korzystanie z bazy + 10 gr za stronę wydruku i 1 zł za 100 rekordów
przenoszonych na dyskietkę. D ruga pobiera 4 zł za 30 min. pracy (użytkownicy
z uczelni macierzystej mają 50% zniżki); dodatkowo za wydruk rekordu
pobiera się 5 gr, za wydruk strony 7 gr i za przeniesienie opisu na dyskietkę
2 gr. Kolejna biblioteka pobiera 10 zł za tem at wyszukiwania i 10 gr za
wyszukany rekord. W innej bibliotece dostęp do bazy danych kosztuje 5 zł i 10 gr
za każdy wyszukany i zapisany rekord. Jeszcze inna biblioteka każe płacić 1 zł
za 30 min. wyszukiwania i 15 gr za wydruk strony (użytkownicy obcy płacą
odpowiednio 5 zł i 3 gr).
Sieci komputerowej nie posiada 15 bibliotek (tj. ok. 30%). Dysponujące nią
użytkują średnio 20 stanowisk sieciowych. Do Internetu ma dostęp 10
bibliotek, 7 bibliotek posiada oprogramowanie SOWA, 3 — SOB, 2 — APIS,
2 — UNIKA T, 2 — OPUS, 3 — LECH, 1 — MAK, 1 — VTLS, 1 — TIN LIB
i 1 — ALEPH.
Inwestycje związane z komputeryzacją w ogóle podejmowało 7 bibliotek
w 1995 r., 10 rozbudowywało sieć komputerową, 3 budowały sieć, 2 zakładały
okablowanie. Inne podawały jako bieżące inwestycje dotyczące informatyzacji:
zakup serwera, zakup oprogram ow ania APIS, wymianę sprzętu, wprowadzenie
oprogram ow ania TIN LIB, zwiększenie liczby terminali dla użytkownika,
rozszerzenie dostępu do UNIX-a, uruchomienie dostępu do STN, autom atyza
cję wypożyczalni, komputeryzację filii i bibliotek wydziałowych, wejście do
Internetu i budowę bazy danych.
Za główne zamierzenia w zakresie inwestycji w 1996 r. uznano: rozwój
kom puteryzacji (10 bibliotek), rozbudowę sieci (7), zakup sprzętu (11) — w tym
m.in. rozbudowę pamięci serwera, zakup wieży CD-ROM . Pozostałe zamierze
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nia to udostępnianie CD w sieci, wymiana okablowania na Ethernet, wymiana
oprogramowania (2), zakup nowych modułów oprogramowania UNIKAT,
budowa sieci (3), podłączenie do sieci miejskiej (3), zakup oprogramowania
Dynix Horizon, utworzenie pracowni multimedialnej, uruchomienie modułu
udostępniania i OPAC, budowa katalogu (2).
Jako główne trudności wskazywano: brak finansów na komputeryzację (11
bibliotek), brak informatyka na etacie (4), brak funduszy na etaty związane
z komputeryzacją (1), za mało sprzętu (4), zbyt małe środki na zakup obcych
baz danych (2). Pisano też, że wdrażanie systemu komputerowego opóźnia
dotarcie książki do czytelnika, problemem jest restrukturyzacja związana
z komputeryzacją, są kłopoty z zatrudnieniem administratora sieci bibliotecz
nej. Dalej jako główne trudności wymieniano: rozbudowę katalogu kom
puterowego, brak podłączenia do Internetu, słabe komputery, awarie sprzętu
i brak słownika do tworzenia komputerowej bazy danych.

BIBLIOTEKI PUBLICZNE O STATUSIE NAUKOW YM

Ankietę odesłało 11 bibliotek publicznych (wysłano do 13). Wśród nich
5 nie dysponuje źródłami na nośnikach maszynowych. Pozostałe udostępniają
razem 26 baz. Najczęściej jest to Przewodnik Bibliograficzny kupowany przez
wszystkie biblioteki udostępniające zasoby na nośnikach maszynowych. Dwu
krotnie wymieniono Temidę i trzykrotnie bazę Lex.
Wszystkie tytuły udostępniane są bezpłatnie, oprócz bazy Wer Liefer Was
(4 zł za godz.) i jednej własnej bazy bibliograficznej (5 gr za wyszukany rekord
i 5 gr za jego wydruk).
Tylko 5 bibliotek podało, że dysponuje siecią komputerową (przeciętnie ok.
10 stanowisk, największa sieć ma 25 stanowisk, najmniejsza 4). Wszystkie
stanowiska służą m.in. do udostępniania katalogów.
W 1995 r. 3 biblioteki realizowały inwestycje w zakresie szeroko pojętej
komputeryzacji, jedna kupowała sprzęt, jedna zakładała okablowanie, jedna
budowała sieć (5 stanowisk) i jedna rozbudowywała komputerową bazę
danych.
N a 1996 r. biblioteki planowały kontynuację komputeryzacji (2), zakup
sprzętu (1), budowę sieci komputerowej (1), rozbudowę sieci do 25 stanowisk
(1), rozpoczęcie komputeryzacji (2).
Za największe swoje trudności biblioteki uznały m.in. brak środków na
komputeryzację (4), kłopoty z budową sieci komputerowej (1), brak infor
m atyka z powodu niskich płac (1) i problemy z komputeryzacją w ogóle (1).
Kieronictwo bibliotek publicznych uznało komputeryzację bibliotek w ra
mach sieci bibliotecznej za najważniejszy sposób rozwiązywania problemów
polskich bibliotek naukowych. Dalej znalazły się zwiększenie zakupu źródeł
i rozbudowa bazy lokalowej.
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BIBLIOTEKI SPECJALNE

Zaliczono do nich przede wszystkim biblioteki instytutów PAN. Otrzym a
no wypełnione ankiety z 53 bibliotek (wysłano do 75). Prawie połowa ich (25)
dysponuje źródłami na nośnikach maszynowych. Pozostałe 28 bibliotek
w zasadzie nie dysponuje żadnym sprzętem informatycznym.
W śród baz w postaci elektronicznej 15 stanowiły bazy danych kupowane,
a 7 bazy tworzone we własnym zakresie (w tym 2 katalogi biblioteczne).
Najczęściej kupowano Current Contents Agriculture, Biology and Environ
mental Sciences (6 bibliotek), Medline (5), Current Contents Life Sciences (5),
Current Contents Physical, Chemical and Earth Sciences (4), K atalog Sprin
gera (3), ASFA (2), Life Science Collections (2). Poza tym trzykrotnie
wymieniono Current Contents, nie podając dokładnego tytułu. Poszczególne
biblioteki wydają średnio na zakup źródeł na nośnikach elektronicznych 62
min zł (starych) rocznie. Najmniejsza suma jaką podano wynosiła 15 min zł
(starych), największa — 200 min zł (starych).
Wszystkie te bazy udostępniane są bezpłatnie w godzinach pracy bibliotek
od poniedziałku do piątku. Średnio w jednej bibliotece rejestruje się ok. 450
udostępnień tego rodzaju źródeł rocznie. Ponieważ znaczna część bibliotek nie
prowadzi statystyki udostępnień, liczba ta może być nawet o połowę wyższa.
Niemniej kilka bibliotek podało, że w 1994 r. korzystano z tych źródeł ok. 20
razy. Z drugiej strony były biblioteki, które w tym czasie rejestrowały ok. 1500
udostępnień.
Wśród ankietowanych bibliotek 31 nie posiada sieci komputerowej. Pozos
tałe dysponują sieciami lokalnymi, ale tylko 2 mają dostęp do Internetu.
Z oprogram owania MAK korzystały 3 biblioteki, 2 — z CDS/ISIS, po
1 — z LEND IS i D ata Trek; 5 bibliotek nie podało nazwy stosowanego
oprogramowania.
W 1995 r. prowadzono prace związane z komputeryzacją w 5 bibliotekach,
prace takie planowano (3), rozbudowano sięć kom puterową (1), zakupiono
kom puter (1), budowano sieć lokalną (1), tworzono katalog komputerowy (1).
Aż 31 bibliotek nie realizowało żadnych inwestycji.
Jako zamierzenia na 1996 r. podawano komputeryzację (7 bibliotek),
rozwój i modernizację sieci (2), zakup sprzętu komputerowego (3), utworzenie
bazy danych o publikacjach pracowników (1). Prawie połowa, bo 25 bibliotek
ankietowanych placówek zaliczonych do tej grupy nie przewidywała na 1996 r.
żadnych inwestycji.
Za najtrudniejsze problemy do rozwiązania uznano m.in. brak pieniędzy na
komputeryzację (2 biblioteki), komputeryzację jako taką (2), wznowienie
komputeryzacji, wybór oprogram ow ania komputerowego dla biblioteki, retrokonwersję katalogu i brak pracownika do obsługi komputera.
Za najefektywniejszy sposób rozwiązywania problemów polskich bibliotek
uznano komputeryzację w ram ach sieci, w drugiej kolejności wymieniono
zwiększenie zakupu źródeł.
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IN N E BIBLIOTEKI CENTRALNE

Otrzymano ankiety z 5 bibliotek centralnych nie należących do bibliotek
uczelnianych, publicznych ani bibliotek PAN. Wszystkie one udostępniają
źródła na nośnikach maszynowych. Łącznie wykazują 33 bazy. Powtarza się
tylko Przewodnik Bibliograficzny (2 razy). Wspomniane bazy udostępniane są
bezpłatnie. Tylko jedna biblioteka pobiera opłaty w wysokości 5 zł za dostęp
do bazy i 10 gr za wyszukaną pozycję.
Zaledwie 2 biblioteki mają sieć komputerową. Jedna biblioteka w 1995 r.
uruchomiła stanowiska komputerowe w oddziale informacji oraz przy udos
tępnianiu, jedna kupowała sprzęt, jedna zakupiła system biblioteczny, prowa
dziła szkolenie personelu i okablowywała budynek. Jedna nie prowadziła
żadnych inwestycji. W 1996 r. jedna biblioteka zamierzała kupić zintegrowany
system biblioteczny, druga zamierzała przeprowadzić konwersję istniejących
baz danych według nowego oprogramowania, a jedna nie planowała żadnych
inwestycji.
Bibliotekarze tych bibliotek centralnych uznali komputeryzację w ramach
sieci bibliotecznej za najefektywniejszy sposób rozwiązywania problemów
polskiego bibliotekarstwa, na drugim miejscu wymieniono komputeryzację
pojedynczych bibliotek, a na trzecim konieczność zmiany struktur organizacyj
nych.
WNIOSKI

Oczywiście przedstawione tutaj liczby nie będą już aktualne w momencie
ich publikacji. Niemniej wskazują one kierunek i tempo zachodzących zmian.
Pozwalają też dokonać pewnych porównań z sytuacją bibliotek w innych
krajach.
Sądzimy, że sytuację należy oceniać w kilku aspektach. Pierwszy to
rzeczywisty stan komputeryzacji, drugi to stan infrastruktury informatycznej
i trzeci — możliwości dostępu do obcych baz danych, zarówno zdalnie, jak
i lokalnie wykorzystywanych.
Ogólnie można uznać, że biblioteki uczelni wyższych są już w trakcie
komputeryzacji bądź rozpoczną ją w najbliższym czasie. M owa tu o dużych
zintegrowanych systemach bibliotecznych1. Wszystko wskazuje na to, że
biblioteki te w 1. 1998-1999 będą w większości miały za sobą etap wprowadze
nia komputeryzacji. Nadal jednak będą stały przed problemem retrokonwersji
katalogów. Korzyści płynące z komputeryzacji będą raczej odczuwane jeszcze
w niewielkim stopniu. Komputeryzacja prawdopodobnie ułatwi pracę przecią
żonych wypożyczalni. Ale efekty w działach opracowania i gromadzenia będą
1
W Wielkiej Brytanii na początku 1995 r. 64% wszystkich bibliotek było skomputeryzowanych. W śród bibliotek
uniwersyteckich procent ten wynosił 86, a wśród publicznych 62. Biblioteki określane jak o biblioteki jednostek nauko
wo-badawczych (research bodies) były skomputeryzowane w 83% (J. L e e : Automation in U K libraries, .lib r a r y Technology News"
1995 nr 16 s. 2-3). — Z przeprowadzonego sondażu wynika, że 36% polskich bibliotek naukowych dysponowało przynajmniej
pojedynczymi modułami oprogram ow ań komputerowych.
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jeszcze znikome. Zmienić taki stan rzeczy może jedynie tworzenie dużych sieci
bibliotecznych, nastawionych na szeroko pojętą współpracę. W sieciach tych
wiodącą rolę powinny odegrać Biblioteka Narodow a i biblioteki centralne,
jako placówki przejmujące na siebie główny ciężar opracowywania zbiorów
i koordynacji gromadzenia zasobów informacyjnych w skali całego kraju.
Istniejąca infrastruktura informatyczna w bibliotekach — znaczny postęp
w rozbudowie sieci komputerowych — stwarza realne możliwości budowy
takiego systemu. Przeszkodą są oczywiście problemy natury organizacyjnej
i po części finansowej.
Znacznie gorzej sytuacja wygląda w małych bibliotekach specjalnych, które
w większości nie dysponują żadnym sprzętem komputerowym, nie mają
dostępu do sieci rozległych i z powodu braku pieniędzy w najbliższych latach
praw dopodobnie nie poczynią istotnych postępów w zakresie komputeryzacji.
Trzeba tu zresztą powiedzieć, że komputeryzacja tych placówek — pomijając
wygodę stosowania kom putera jako urządzenia biurowego — nie przyniesie
tak dużych korzyści jak w bibliotekach uczelnianych. Pomijamy tu przypadki,
kiedy biblioteka dysponuje tak rzadkimi zbiorami, że informacje o nich
powinny znaleźć się w ogólnokrajowej sieci komputerowej. Należy raczej dążyć
do tego, aby biblioteki specjalne jak najszybciej uzyskały dostęp do ogólno
krajowej sieci komputerowej i tym samym do polskich i zagranicznych
zasobów informacyjnych.
D rugą sprawą jest problem dostępu do obcych baz danych. W zasadzie
wszystkie biblioteki uczelni wyższych oraz połowa bibliotek specjalnych
i publicznych dostęp taki posiada2. Niestety, możliwość dostępu do baz
komercyjnych w trybie online w bibliotekach polskich prawie nie jest wykorzy
stywana. Z możliwości takiej korzysta tylko kilka bibliotek3.
Podsum owując należy stwierdzić, że choć biblioteki polskie (dotyczy to
przynajmniej bibliotek uczelni wyższych) są pod względem technicznym dość
dobrze przygotowane do komputeryzacji, to poważny niepokój budzi brak
program u jej wprowadzania. Technika informatyczna w bibliotekach to nie
tylko zintegrowane systemy biblioteczne. To także zasoby informacji na
nośnikach elektronicznych, to współpraca bibliotek w zakresie gromadzenia
i opracowywania zbiorów, wypożyczeń międzybibliotecznych i dostarczania
dokumentów. Optym alne łączenie wszystkich tych elementów wymaga dogłęb
nych studiów i analiz. Czasy — kiedy już sama obecność kom putera
w bibliotece postrzegana była jako coś niezmiernie postępowego — należą już
do przeszłości.

2 Dla porów nania w Wielkiej Brytanii na początku 1995 r. czytnikami C D -RO M dysponowało 75% bibliotek uniwersytec
kich, 41% publicznych i 77% bibliotek jednostek naukowo-badawczych (Tamie, s. 3).
3 W Anglii dostępem takim dysponuje 85% bibliotek uniwersyteckich, 25% publicznych i 92% bibliotek naukowych
(Thmie, s. 3).
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COMPUTERS IN POLISH SCIENTIFIC LIBRARIES
The paper contains an estimation of the library automation advancement, the quality of the
computer infrastructure and the use of computer media in Polish scientific libraries on the basis of
a questionnaire. The university libraries are generally more advanced in their efforts for
automation and access to computer media. Special libraries serving the research institute are much
less advanced in this field due to lack of adequate funding: half of them did not start preparation
for introducing automated systems and did not introduce computer media in their collections and
services. The authors stress that there exists no unified program of library automation for scientific
libraries.
Maszynopis wpłynął do redakcji 1 kwietnia 1996 r.
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M ETODYKA OPRACOW ANIA ZASAD GROM ADZENIA ZBIORÓW
W BIBLIOTEKACH STANÓW ZJEDNOCZONYCH
(Czy warto skorzystać z amerykańskich podpowiedzi?)
Konieczność ustalenia przez bibliotekę wytycznych gromadzenia zbiorów. Instrukcje ALA
mające ułatwić bibliotekarzom formułowanie zasad gromadzenia. Przykłady wykorzystania
tych instrukcji w trzech bibliotekach uniwersyteckich.
UWAGI WSTĘPNE

Nawet najlepsze zasady polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych nie
uwolnią w sposób automatyczny bibliotekarza od trudu podejmowania decyzji
dotyczących wyboru poszczególnych pozycji do zakupu bądź selekcji. Niemniej
dobrze przemyślane i jasno sformułowane zasady mogą znacznie ułatwić
wykonywanie całego szeregu czynności, pomagając w rozstrzyganiu wielu
spornych kwestii z zakresu gromadzenia.
Opracowanie zasad gromadzenia w formie odpowiedniego dokumentu jest
zawsze dla pojedynczej biblioteki ogromnym wysiłkiem. Biblioteki amerykańs
kie mają ułatwioną sytuację, m.in. dzięki specjalnie przeznaczonym na ten cel
grantom. Wysiłek niezbędny dla realizacji tego zadania w przypadku bibliotek
polskich zdaje się być jeszcze większy, i to nie tylko z powodu kłopotów
finansowych, ale z braku wypracowanych metod postępowania w tym zakresie.
Dlatego też celowe wydaje się przybliżenie polskim bibliotekarzom rozwiązań
stosowanych powszechnie przez specjalistów amerykańskich, którzy wypraco
wali i skodyfikowali wiele procedur, a także opublikowali odpowiednie
dokumenty.
Interesujący nas tu szczególnie dokument nazywany jest w literaturze
amerykańskiej: „Written collection policy statements”, „Collection policy
statements”, „Collection development policy statement”, „Collection develop
ment policies”, „Book selection policies”, „Acquisition policy statements”. N a
użytek niniejszego opracowania przyjęto wyrażenie „zasady gromadzenia
zbiorów”, w skrócie „zasady gromadzenia” lub „zasady” — zawsze z myślą
o ich formie pisem nejl.

1
A rtykuł jest częścią pracy powstałej w 1994 r. w Podyplomowym Studium Bibliotek Naukowych IBIN UW pod kierunkiem
d ra hab. Andrzeja Mężyńskiego.
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CHARAKTERYSTYKA ZAGADNIENIA

W literaturze amerykańskiej napisano już o wielu aspektach gromadzenia
materiałów bibliotecznych. Znaczna część tych publikacji dotyczy właśnie
zagadnień związanych z opracowaniem zasad gromadzenia zbiorów.
Trwająca od lat w środowisku bibliotekarzy amerykańskich dyskusja, czy
i w jaki sposób należy zapisywać zasady gromadzenia, koncentruje się wokół
kilku kluczowych kwestii. N a plan pierwszy wysuwają się problemy ter
minologiczne. Udało się, jak się wydaje, wypracować ogólną definicję, podaną
w Guide to review o f library collection: „Zasady gromadzenia są spisanym
dokumentem, przedstawiającym zakres i charakter istniejącego zbioru oraz
plany jego rozwoju, związane z celami instytucji nadrzędnej; winny one
akcentować zarówno atuty zbioru, jak i ukazywać poczynania bibliotekarzy,
mające na celu pozyskanie materiałów bibliotecznych” 2. Jednocześnie sam
termin „zasady gromadzenia zbiorów” zastępowany jest różnymi synonimami:
polityka doboru (selection policies), polityka gromadzenia (acquisition poli
cies), czy polityka rozwoju zbiorów (collection development policies). W ostat
nich latach, w związku z pojawieniem się tendencji do szerokiego spojrzenia na
sprawy gromadzenia, uznającego, iż na kształt zbiorów — oprócz procesów
związanych z doborem materiałów — mają także wpływ inne czynniki
(zabezpieczanie, konserwacja, selekcja), uprawnione stało się użycie ostatniego
z wyżej wymienionych, szerokiego terminu: polityka rozwoju zbiorów 3.
Początki prac nad określeniem i spisaniem zasad gromadzenia sięgają lat
pięćdziesiątych i osadzone są w realiach politycznych epoki maccartyzmu.
Występujące wówczas zjawisko zewnętrznej ingerencji w zawartość księgo
zbiorów zmusiło bibliotekarzy do wypracowania taktyki obronnej — spisania
zasad gromadzenia dla udowodnienia, że biblioteka musi zbierać także
„zakazane” książki. W latach sześćdziesiątych cenzura polityczna została
zastąpiona cenzurą społeczną; konieczność stosowania mechanizmu obron
nego nadal więc była aktualna. Z początkiem kolejnej dekady zasady zaczęły
grać rolę instrumentu, który pozwalał na sprawdzenie, czy zbiory służą
wszystkim użytkownikom biblioteki. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych
pojawiły się wreszcie pierwsze ekonomiczne uzasadnienia dla tworzenia takich
dokumentów; ciągłe zmniejszanie funduszy przeznaczonych na zbiory zmusiło
biblioteki do racjonalnego ich wykorzystywania, w czym zasady miały wydat
nie pom óc4.
Wkrótce dostrzeżono szereg innych powodów — poza politycznymi
i ekonomicznymi — dla których, jak udowadniają autorzy licznych publikacji,
opracowanie zasad było działaniem pożytecznym. Wśród pozytywnych efek
tów takiej operacji wymienia się: wyznaczenie priorytetów w gromadzeniu
2 W. Whole: The whole library handbook. Chicago 1991 s. 222.
1
T. W. LconhardL Ockham's razor and collection development. W: Collection development in college libraries. Ed. by J.
Schneider Hill, W. E. Hannaford jr and R. H. Epp. Chicago 1991 s. 38. — Collection management in academic libraries. Ed. C
Jenkins and M. Morley. Aldershot 1991 s. XV-XVII.
4
Library acquisition policies and procedures. Ed. by E Futas. Phoenix 1977 s. XII. — R. K. Gardner: Library collections, their
origin, selection and development. New York 1981 s. 222-223.
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według kryteriów treściowych, a także określenie liczby egzemplarzy i rodza
jów gromadzonych dokumentów; utrzymanie profilu zbiorów niezależnie od
zmian na stanowiskach bibliotekarzy odpowiedzialnych za ich rozwój; pomoc
w realizacji najważniejszego zadania stojącego przed biblioteką, tj. w za
spokojeniu potrzeb użytkowników; ułatwienie wyboru materiałów zarówno do
gromadzenia i selekcji, jak i do katalogowania oraz zabezpieczania; infor
mowanie użytkowników o charakterze zbiorów; zobowiązanie bibliotekarzy do
myślenia o krótko- i długofalowych celach biblioteki; eliminowanie wpływu
subiektywnych upodobań bibliotekarzy5.
Powyższe szczegółowe zadania można sprowadzić do trzech najczęściej
wymienianych funkcji zasad: pomocniczej w planowaniu budżetu, informacyj
nej — wewnętrznej (między oddziałami biblioteki) i zewnętrznej (biblioteka
— użytkownicy, biblioteka — inne biblioteki) — oraz szkoleniowej6.
Idea spisania zasad ma nie tylko zwolenników, ale także przeciwników.
Pogląd Y. Fenga, iż w bibliotekach o nie ustalonych zasadach gromadzenia
zbiorów, przy doborze materiałów pracownicy kierują się jedynie bieżącymi
trendami i własnymi upodobaniam i7, został mocno skrytykowany przez
Horacka, utrzymującego, że posługiwanie się spisanymi zasadami prowadzi do
zastąpienia wyobraźni bibliotekarza wyłącznie rutynowymi czynnościami8.
Inni przeciwnicy zasad twierdzą, iż kreują one byty idealne, absolutnie nie
odpowiadające rzeczywistości. Według nich, zmiany w technikach przekazu
(powstawanie nowych typów dokumentów bibliotecznych, np. materiałów
audiowizualnych, programów komputerowych, baz danych), a przede wszyst
kim w potrzebach użytkowników biblioteki, wynikające z kierunków badaw
czych, następują szybciej niż poprawki wprowadzone do zasad gromadzenia
zbiorów; zbiurokratyzowana procedura, nie nadążając za tempem zmian,
w praktyce hamuje rozwój zbiorów bibliotecznych9. Zwolennicy zasad kontrargumentują z kolei, że aby wyeliminować np. to ostatnie niebezpieczeństwo,
należy w miarę często nowelizować zatwierdzone zasady. Większość cyto
wanych już autorów podkreśla, iż dokument taki nie spełni swej roli, jeżeli
będzie postrzegany jako akt jednorazowy, a więc monolityczny i nieelastycz
n y 10. Odnotować też należy, iż w literaturze mówi się również o innej
możliwości — przyjęcia skróconej wersji zasad, przedstawiającej tylko w ogól
nym zarysie politykę gromadzenia; wówczas ich stała aktualizacja nie jest
konieczna n.
Przedstawiając i omawiając zasady, autorzy najczęściej powołują się na
instrukcje Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarskiego (American Lib
rary Association — ALA). Przyjmuje się w nich, że poszczególne elementy
5 Tamże, s. 222-224. — M. Pankakc: From book selection to collection management. „Advances in Librarianship" 1984 Vol. 13
s. 191-193. — R. M. Mag rill, D. J. Hickey: Acquisitions management and collection development in libraries. Chicago 1984 s. 24-28.
6 G. E. G orm an, B. R. Howes: Collection development fo r libraries. London 1989 s. 5-7, 22.
7 Tamże, ł 18.
I Tamże, ł 5.
9 Tamże, s. 25.
10 Tamże, s. 20, XXIII.
II D. Law: The organization o f collection management in academic libraries. W: Collection management... (por. przyp. 3), &. 7.
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skodyfikowanych zasad powinny odpowiadać na trzy pytania: dlaczego, co,
j a k 12. Odpowiedź na pytanie „dlaczego?” wymaga dowołania się do zadań
zbiorów, służących określonemu środowisku czy instytucji. Pytanie „co?”
wymaga odpowiedzi, jakie materiały biblioteczne mają wejść do zbiorów
i kto jest odpowiedzialny za ich dobór. Kwestia ,jak?” wymaga opisania
metod, jakim i posługują sę bibliotekarze w celu pozyskania odpowiednich
materiałów.
Praktyczne wskazówki, dotyczące organizacji prac nad konstruowaniem
tego rodzaju dokumentu bibliotekarze amerykańscy znajdują w wielu pub
likacjach 13. Najważniejsza wskazówka — twierdzą zgodnie różni autorzy — to
ta, aby zasad nie ustalali wyłącznie sami bibliotekarze. W pracach nad ich
przygotowaniem powinni brać udział przedstawiciele wszystkich grup użyt
kowników danej biblioteki, nawet jeśli zasady będą jedynie pochodną innych
nadrzędnych dokumentów, np. statutu uczelni. Sugeruje się, aby prace nad
zasadami gromadzenia w poszczególnych bibliotekach rozpoczynać od utwo
rzenia komitetu koordynującego całość poczynań, składającego się z przed
stawicieli użytkowników i bibliotekarzy bezpośrednio nie odpowiadających za
grom adzenieł4.
Zaleca się, aby prace nad przygotowaniem zasad składały się z na
stępujących etapów:
1. Ustalenie terminologii;
2. Przyjęcie schematu klasyfikacji;
3. Sporządzenie formularza służącego do analizy zawartości księgozbioru,
przeznaczonego dla bibliotekarzy odpowiedzialnych za gromadzenie
materiałów z poszczególnych dziedzin;
4. Wstępne sformułowanie zasad:
a) przygotowanie części ogólnej na podstawie istniejących już ma
teriałów o bibliotece i instytucji macierzystej,
b) zgromadzenie szczegółowej wiedzy o użytkownikach biblioteki,
c) zaznajomienie się z procedurami pozyskiwania materiałów,
d) porównanie dokumentu z zasadami innych bibliotek,
e) analiza materiału dotyczącego zawartości księgozbioru, sporządzo
nego przez bibliotekarzy;
5. Analiza projektu zasad przeprowadzona przez komitet koordynacyjny
i sporządzenie ich ostatecznej wersji;
6. Szerokie rozpowszechnienie zasad — dopuszczalna jest nawet sprzedaż
dokum entu w jego ostatecznej postaci;
7. Nowelizacja zasad z częstotliwością roczną lub dwuletnią.

12 G. E. G orm an, B. R. Howcs (por. przyp. 6), s. 28.
15 Tamże. s. 95-111.
14 Tamże, s. 85-93.
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PRZEPISY AMERYKAŃSKICH STOWARZYSZEŃ BIBLIOTEKARSKICH

W większości opracowywanych obecnie w bibliotekach amerykańskich
zasad gromadzenia, charakterystyka zbiorów przeprowadzana jest według
reguł metodycznych znanych pod nazwą Conspectus15.
Prace nad tymi regułami rozpoczęto w 1974 r. Z inicjatywy stowarzyszo
nych w Grupie Bibliotek Naukowych (Research Library Group — RLG)
czterech bibliotek — uniwersytetów: Columbia, Harvarda i Yale oraz Biblio
teki Publicznej w Nowym Jorku — zorganizowano sympozjum, którego celem
było porównanie polityki gromadzenia, a w dalszej perspektywie znalezienie
dróg współpracy w tym zakresie16. W 1978 r. do grupy inicjatywnej dołączyło
pięć kolejnych bibliotek: Biblioteka Kongresu oraz biblioteki uniwersytetów:
Cornell, Chicago, Princeton i Stanforda. Postanowiono dokonać podziału
zadań w zakresie gromadzenia w skali kraju, gdyż — jak podkreślał w swych
wystąpieniach J. Finzi z Biblioteki Kongresu — żadna książnica nie może sobie
obecnie pozwolić na zbieranie całej światowej produkcji wydawniczej17. Aby
osiągnąć zamierzony cel, biblioteki musiały przede wszystkim przedstawić
dokładną charakterystykę swoich księgozbiorów. Temu właśnie zadaniu miał
służyć Conspectus i taką również nazwę przyjęto dla tworzonej bazy danych
dostępnej online.
Conspectus ustala metodę opisu stopnia kompletności gromadzenia, przy
czym metoda ta pozwala na wskazanie zarówno stopnia kompletności ist
niejącego zbioru, jak i bieżącego gromadzenia (aktualnych starań o pozyskanie
materiałów), a także pożądanego stopnia kompletności zbioru (tzn. takiego,
który w pełni zaspokajałby potrzeby użytkowników). Opracowany pierwotnie
jako instrument oszacowania już istniejących zbiorów danej biblioteki, następ
nie — po dodaniu wskaźnika pożądanego stopnia kompletności zbioru
— Conspectus stał się podstawą konstrukcji zasad w wielu bibliotekach.
Postępując zgodnie z zaleceniami Conspectusa, zbiory poszczególnych
bibliotek charakteryzuje się według reprezentowanych w nich dziedzin wiedzy.
Dziedzinom przyporządkowuje się symbole klasyfikacji (Biblioteki Kongresu
lub Dewey’a). W kilkustopniowej skali (podanej niżej) określa się, ile i jakie
typy dokumentów gromadzi się w obrębie danej dziedziny (stopień kom pletno
ści). Kolejne stopnie kompletności — od minimalnego, poprzez naukowy, aż
do pełnego — obejmują dokumenty o coraz szerszym zasięgu formalno-wydawniczym i językowym.
Charakterystykę zbiorów za pomocą omawianej tu metody stosuje obecnie
wiele bibliotek amerykańskich, również nie zrzeszonych w RLG. N a szczeblu
ponadstanowym widoczna jest ekspansja programu The N orth American
Collection Inventory Project, dążącego do opracowania i połączenia online
wykazu dziedzin reprezentowanych we wszystkich bibliotekach naukowych
13 The RLG Conspectus on-line: user’s manual. Stanford 1982.
16 A. W. Ferguson, J. G rant, J. S. Rutslcin: The RLG conspectus: its uses and benefits. „College and Research Libraries" 1988
Vol. 49 nr 3 s. 198.
17 Tamie, s. 198.
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Stanów Zjednoczonych i Kanady, opartego na założeniach Conspectusa RLG.
N a szczeblach regionalnych, głównie dla potrzeb bibliotek specjalnych i mniej
szych bibliotek akademickich, przyjęto zmodyfikowaną wersję Conspectusa
o nazwie Pacific Northwest Conspectus (PN W )18. Conspectus RLG zaleca
podział wiedzy według dziedzin, PN W — według działów, kategorii i dziedzin.
W PN W możliwa jest konwersja klasyfikacji Biblioteki Kongresu na klasyfika
cję Dewey’a.
Kolejną sugestią Consceptusa jest opracowanie zasad w formie tabeli, co
ułatwia uzyskanie wyczerpujących i czytelnych informacji o charakterystycz
nych cechach zbiorów. Poszczególne kolumny tabeli winny zawierać n a
stępujące dane:
1. Symbol klasyfikacji (Biblioteki Kongresu lub innej);
2. Nazwa dziedziny;
3. Stopień kompletności (level of collecting intensity):
— stopień kompletności istniejącego zbioru (existing collecting intensity),
— stopień kompletności bieżącego gromadzenia (current collectin inten
sity),
— pożądany stopień kompletności zbioru (desired collecting intensity);
4. Symbol zasięgu językowego gromadzonych dokumentów.
W celu określenia stopnia kompletności Conspectus przewiduje stosowanie
następujących kodów cyfrowych:
0 — Biblioteka nie gromadzi materiałów z danej dziedziny;
1 — Stopień minimalny (minimal level) — dziedzina reprezentowana jest
wybiórczo przez podstawowe prace; zbiór jest regularnie przeglądany,
a starsze wydania, nie zawierające bieżących informacji, są usuwane;
la — Dokum entów nie gromadzi się systematycznie,
lb — Dokumentów nie gromadzi się systematycznie, ale istnieje jądro
zbioru (podstawowi autorzy — podstawowe prace);
2 — Stopień podstawowy (basic information level) — zbiór zawiera dokum en
ty o charakterze podstawowym, służące jedynie do zaprezentowania
danej dziedziny i wskazania możliwości dostępu do informacji o niej
(słowniki, encyklopedie, bibliografie, kilka ważniejszych tytułów czaso
pism); zbiór jest regularnie przeglądany i aktualizowany;
2a — Stopień podstawowy wstępny — zbiór gromadzony dla potrzeb
studentów kursów wstępnych oraz innych użytkowników, szuka
jących bardzo ogólnych informacji,
2b — Stopień podstawowy zaawansowany — podstawowe informatory
dotyczące danej dziedziny reprezentowane są w zbiorze szerzej
i głębiej niż w przypadku stopnia podstawowego wstępnego;
3 — Stopień szkoleniowy (study or instructional level) — zbiór zawiera
szeroki przegląd prac podstawowych, znaczący wybór prac retrospek
tywnych, wszystkie prace ważnych autorów, w wyborze — mniej
znaczących, a także reprezentatywny zbiór czasopism;
11 Qualitative collection analysis: the conspectus methodology. W ashington 1989 s. 3.
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3a — Stopień szkoleniowy wstępny — zbiór wystarczający do prowa
dzenia samodzielnych prac zarówno przez użytkowników biblio
tek publicznych, jak i studentów kursów niższych,
3b — Stopień szkoleniowy zaawansowany — zbiór przystosowany
do potrzeb studentów zdobywających tytuł magistra;
4 — Stopień naukowo-badawczy (research level) — zbiór zawiera większość
publikowanych materiałów z dziedziny, koniecznych do prowadzenia
samodzielnych badań naukowych; oferuje szeroki wybór wydawnictw
zwartych i ciągłych, również w językach obcych;
5 -— Stopień pełny (comprehensive level) — biblioteka stara się gromadzić
wszystkie znaczące tytuły w każdej dostępnej postaci i w różnych
językach; stopień ten obejmuje także zbiory specjalne.
Do oznaczania zasięgu językowego zbiorów Conspectus zaleca następujące
kody literowe: E — przeważa język angielski; F — zbiory zawierają materiały
w niektórych językach obcych; W — szeroki wybór języków obcych; Y — m a
teriały w jednym języku obcym.
Założenia Conspectusa zostały wykorzystane przez ALA przy opracowy
waniu instrukcji, mających ułatwiać konstruowanie zasad. Pierwszą, której
autoram i byli Shelia Dowd, Thomas Shoughnessy i Hans Weber, wydano
w 1979 r . ,9. U podstaw tego przedsięwzięcia — jak czytamy we wstępie — legło
założenie, iż zasady gromadzenia zbiorów w różnych bibliotekach powinny być
skonstruowane według jednolitego wzorca, tak aby były porównywalne między
sobą. Spełnienie tego warunku umożliwi jednocześnie realizację nadrzędnego
celu, jaki przyświeca podjęciu prac nad zasadami, tzn. wypracowanie pro
gramów specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych. Porównywalność
zasad stała się możliwa przede wszystkim dzięki przyjęciu precyzyjnej ter
minologii oraz wspólnej dla wszystkich książnic metody badania stopnia
kompletności gromadzenia. Celem instrukcji było więc stworzenie uniwersal
nego języka porozumiewania się oraz ustalenie istotnych elementów struktury
zasad. Rozwój współpracy w zakresie specjalizacji zbiorów, a także coraz
bardziej odczuwane restrykcje budżetowe stały się dla bibliotek impulsem do
przeprowadzania dokładnych analiz istniejących już zbiorów oraz ich pożąda
nej zawartości w przyszłości. Instrukcja proponująca odpowiednie procedury
miała służyć pomocą bibliotekarzom odpowiedzialnym za tego typu analizy.
Dokum ent stworzony przez ALA zakłada, że spisane zasady gromadzenia
zbiorów są w codziennej praktyce absolutnie niezbędnym instrumentem,
pozwalającym bibliotekarzom na racjonalne dysponowanie funduszami prze
znaczonymi na uzupełnienie księgozbioru w zgodzie z jego przeznaczeniem
i potrzebami użytkowników, a także informującym pracowników bibliotek
oraz ich użytkowników o profilu zbiorów, o ich mocnych i słabych stronach.
Omawiana instrukcja zawiera kody oznaczające zasięg językowy zbiorów
oraz służące do określania stopnia kompletności gromadzenia, które można
zastosować zarówno do scharakteryzowania istniejących już zbiorów, jak
" R. K. Gardner: Library c o lle c tio n s (por. przyp. 4), s. 271-278.
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i bieżących zasad gromadzenia. Sześciostopniowa skala stopnia kompletności
w zasadzie pokrywa się ze skalą Conspectusa. W obu przypadkach na
oznaczenie dziedziny nie reprezentowanej w zbiorze posłużono się kodem „0”.
W pozostałych przypadkach cyfrowe oznaczenia Conspectusa zastąpiono
oznaczeniami literowymi (A — stopień pełny, B — stopień naukowo-badaw
czy, C — stopień szkoleniowy, D — stopień podstawowy, E — stopień
minimalny). Natom iast w stosunku do kodów zasięgu językowego propozycja
ALA jest znacznie bogatsza niż ustalenia Conspectusa: F — szeroki wybór
języków, G — język angielski, H — języki romańskie, J — języki germańskie,
K — języki słowiańskie, L — języki orientalne, M — języki azjatyckie,
N — języki afrykańskie, P — inne.
Po prezentacji kodów instrukcja zaznajamia użytkowników z regułami,
zgodnie z którymi należy kształtować zasady. Winny one:
— odzwierciedlać aktualne potrzeby użytkowników biblioteki (obowiązkiem
bibliotekarzy jest poznanie tych potrzeb, a następnie ustalenie priorytetów
w zakresie pozyskiwania materiałów, służących zaspokajaniu tych potrzeb);
— być regularnie przeglądane i nowelizowane, tak aby każda zmiana
potrzeb czytelników znalazła swoje odbicie w zmianie zasad;
— pozostawać w korelacji z zasadami innych bibliotek regionu.
W końcowej części instrukcji ALA scharakteryzowano dokładnie po
szczególne elementy struktury zasad, które powinny składać się z następują
cych części: ogólnej, szczegółowej oraz indeksów.
Część ogólna zasad powinna zawierać: charakterystykę środowiska użyt
kowników biblioteki, określenie profilu zbioru, informację o usługach świad
czonych przez bibliotekę, podstawowe wytyczne w zakresie polityki gromadze
nia (rodzaje gromadzonych materiałów bibliotecznych, ich zasięg językowy,
dopuszczalna wieloegzemplarzowość), omówienie umów o współpracy z in
nymi bibliotekami.
Konstrukcja części szczegółowej zasad może opierać się na podziale całego
zbioru na reprezentowane w nim dziedziny i przyporządkowaniu im klasyfika
cji używanej przez bibliotekę. Możliwe są też inne podziały, np. według
programów akademickich czy też według klasyfikacji Biblioteki Kongresu lub
Dewey’a. K ażdą reprezentowaną dziedzinę analizuje się według podanych
przez instrukcję kryteriów, przy czym stopień szczegółowości analizy ustalają
sami bibliotekarze. Nie wszystkie elementy określone przez instrukcję muszą
ostatecznie znaleźć się w dokumencie sporządzonym przez bibliotekę. Nie jest
również konieczne zbyt szczegółowe zagłębianie się w klasyfikację. Pewne
minimum, wspólne dla wszystkich bibliotek i potrzebne do przeprowadzania
badań porównawczych, musi jednak być wyraźnie określone (w instrukcji
określono je jako 500 grup tematycznych). Spośród różnych kryteriów szczegó
łowej analizy zawartości zbiorów należy uwzględniać — oprócz stopnia
kompletności gromadzenia i zasięgu językowego — typy gromadzonych
materiałów, ich zasięg chronologiczny i geograficzny, a także lokalizację zbioru
oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za dobór materiałów.

M ETODYKA OPRACOW ANIA ZASAD G RO M A DZENIA ZBIORÓW

151

W niektórych bibliotekach polityka gromadzenia zbiorów specjalnych
— takich jak mikroformy, rękopisy, mapy, materiały audiowizualne, programy
komputerowe — podlega innym niż generalne regułom. W takich przypadkach
instrukcja proponuje wzbogacenie zasad o wytyczne dotyczące gromadzenia
tego typu dokumentów.
W celu zapewnienia wszechstronnego dostępu do informacji zawartych
w zasadach należy je wyposażyć w dokładne indeksy, np. według działów
wiedzy, programów akademickich, lokalizacji zbioru.
Instrukcja ALA z 1979 r. dała asumpt środowisku bibliotekarzy amerykań
skich do wieloletnich dyskusji nad zagadnieniami związanymi z polityką
gromadzenia. W 1984 r. utworzono podkomisję ALA (Subcommittee on
Guidelines for Collection Development of the Collection M anagement and
Development Committee), której powierzono zadanie nowelizacji tej instrukcji
W toku prac podkomisja podtrzymała założenia zawarte we wstępnej części
dokumentu z 1979 r., zwróciła natomiast uwagę na zmiany, jakie zaszły
w metodzie opisu zbiorów bibliotecznych. Opracowanie i uzgadnianie nowej
instrukcji trwało cztery lata, a jej ostateczna wersja została przedstawiona na
zimowej sesji ALA w 1988 r., zaś rok później ukazała się drukiem 20.
Podobnie jak dokument z 1979 r., tak i ten składa się z części ogólnej,
opisującej podstawowe założenia, których należy przestrzegać przy opracowy
waniu zasad, oraz z części charakteryzującej poszczególne elementy struktury
zasad. Tak jak i poprzednia, nowa instrukcja ma pomóc bibliotekarzom
odpowiedzialnym za rozwój i zarządzanie zbiorami w sformułowaniu i spisaniu
zasad gromadzenia. Oprócz znanych już funkcji zasad — informacyjnej
i pomocniczej w planowaniu budżetu — w dokumencie z 1989 r. położono
nacisk na ich funkcję szkoleniową, podkreślając, iż zasady winny być trak
towane jako codzienne narzędzie pracy. Podtrzymano też postulat stosowania
znormalizowanej terminologii oraz jednolitej metody pomiaru stopnia kom 
pletności gromadzenia w celu ułatwienia porównania zbiorów różnych biblio
tek. Znacznie natomiast rozbudowano ustęp uzasadniający potrzebę spisania
zasad. Zwrócono w nim uwagę na fakt, że w proces rozwoju zbiorów oprócz
oddziałów gromadzenia w dużym stopniu angażują się i inne oddziały
biblioteki. W procesie tym niebagatelną rolę odgrywają również czynniki
zewnętrzne, takie jak np. ograniczenia budżetowe, zmniejszające możliwości
zakupów, i to w warunkach stałego wzrostu światowej produkcji wydawniczej.
W tej sytuacji spisanie zasad gromadzenia, określających zarówno wewnętrzne,
jak i zewnętrzne powiązania, jest najważniejszym zadaniem stojącym przed
bibliotekami.
Instrukcja przeznaczona jest dla bibliotek różnych typów, toteż nie
wszystkie jej elementy muszą być wykorzystywane przez biblioteki w jed
nakowym stopniu. Szczególnie zaleca się opracowywanie zasad o zasięgu
lokalnym, które uwzględniałyby warunki istniejące w danym regionie oraz
pożądany zakres współpracy bibliotek.
20 Guide fo r written collection policy statements. B. Bryant ed. Chicago 1989.
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Wskazówki określające zadania spisanych zasad gromadzenia zbiorów
rozrosły się znacznie w stosunku do poprzedniego dokumentu ALA. W nowym
ujęciu zasady mają stać się narzędziem pracy, które opisuje w uporządkowany
sposób pracę oddziału gromadzenia, ułatwiając tym samym odpowiedzialne
kształtowanie zasobu, dostarcza podstawowych informacji bibliotekarzom
odpowiedzialnym za nowe działy wiedzy, przyspiesza i poprawia kontakty
między bibliotekami, dokumentując już istniejące oraz wyznaczając nowe
obszary ich współpracy, określa priorytety w zakresie prac związanych
z katalogowaniem, retrospektywną konwersją oraz konserwacją zbiorów.
Zgodnie z instrukcją, zasady można ująć w różny sposób: w formie tabeli,
w formie opisowej, bądź też w formie łączącej układ tabelaryczny z opisem
słownym, przy czym dla użytkowników biblioteki szczególnie przydatna jest
forma opisowa.
W dalszej części instrukcji omówiono elementy struktury zasad. Przewi
dziano możliwość rozbudowy części ogólnej zasad o prezentację historii
księgozbioru. Dokładniej też niż w 1979 r. sprecyzowano kryteria, które należy
wziąć pod uwagę przy ustalaniu ogólnych wytycznych polityki gromadzenia.
Zgodnie z tymi kryteriami, w zasadach należy wyraźnie określić politykę
biblioteki w odniesieniu do 18 wymienionych w instrukcji rodzajów dokum en
tów, publikacji autorów lokalnych, dubletów, wydawnictw urzędowych, tłum a
czeń, a także źródła wpływu materiałów bibliotecznych.
Jeżeli chodzi o zawartość części szczegółowej zasad, instrukcja zaleca
prezentację zbiorów przy użyciu metody Conspectusa, polecając obie jego
wersje (RLG i PNW). Biblioteki, które zdecydują się na skonstruowanie swoich
zasad nie w formie tabelarycznej, przewidzianej w Conspectusie, lecz według
dziedzin i programów akademickich, powinny zamieścić opis programu
akademickiego, charakterystykę środowiska użytkowników, omówienie reali
zowanych umów o współpracy międzybibliotecznej (ze szczególnym uwzględ
nieniem współpracy regionalnej), a także rezultaty szczegółowej analizy zbio
rów, przeprowadzonej według kryteriów podanych w instrukcji z 1979 r.
Podobnie jak poprzednia, instrukcja z 1989 r. zaleca ponadto umieszczenie
w zasadach wytycznych dotyczących gromadzenia zbiorów specjalnych oraz
wyposażenie tego dokumentu w odpowiednie indeksy.
TRZY WARIANTY ZASAD GROM ADZENIA ZBIORÓW

W rozdziale tym przedstawimy trzy różne sposoby zastosowania instrukcji
ALA, na przykładzie opublikowanych w 1. 1978-1981 zasad gromadzenia
zbiorów, opracowanych przez biblioteki Uniwersytetu Kansas (U K )21, Uniwer
sytetu Kalifornijskiego w Berkeley (U C)22 i Uniwersytetu Stanforda (US)23.
11 Collection development policy fo r the University o f Kansas Libraries. Ed. by T. Shcldoa Lawrence 1978.
12 Collection development policy statement. The General Library University of California. Preliminary ed. P repar by D. Koenig
and S. Dowd. Berkeley 1980.
23 Collection development policy statement. Stanford University Libraries. Ed. E. Gricder. Stanford 1981.
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Każdy z tych dokumentów liczy ponad 200 stron. Zasady wydane przez
U K mają strukturę trójczłonową: wstęp, część szczegółową (analizę zbioru)
oraz indeksy. Dokumenty UC i US są bardziej rozbudowane; każdy z nich
zawiera ponadto rozdział omawiający ogólne założenia polityki gromadzenia
oraz załączniki. Biblioteki UK i US prezentując swoje zbiory, użyły formy
narracyjnej, natomiast bibioteka UC przedstawiła analizę zbiorów w formie
tabelarycznej.
We wstępach, o różnej zresztą objętości, dobitnie zaakcentowano cele,
które przyświecały podjęciu prac nad zasadami. Najważniejsze z nich to:
stworzenie planu rozwoju zbiorów, skorelowanie tego rozwoju z programami
dydaktycznymi i badawczymi uniwersytetu, charakterystyka zbiorów przy
użyciu ujednoliconej terminologii, określenie mocnych i słabych stron zbiorów,
wyznaczenie obszarów szczególnej odpowiedzialności w zakresie gromadzenia,
przełożenie potrzeb użytkowników biblioteki na wytyczne dotyczące doboru
materiałów. Zasady — co szczególnie podkreśliła biblioteka US — będące
swoistą umową między bibliotekarzami i pracownikami naukowymi (użytkow
nikami), są rodzajem sita, przez które przesiewa się roczną produkcję wydaw
niczą. Po takiej operacji pozostają tytuły najbardziej bibliotece potrzebne,
a zarazem mieszczące się w wyznaczonym jej limicie budżetowym.
Oprócz przedstawienia celów zasad, biblioteka US określiła też krąg ich
adresatów. Są nimi: pracownicy naukowi, studenci, specjaliści dziedzinowi,
oddziały biblioteki i jednostki organizacyjne uniwersytetu, specjaliści dziedzi
nowi i kierownictwo innych bibliotek, przede wszystkim współpracujących,
a także inne osoby.
Autorzy zasad gromadzenia biblioteki UC podkreślają we wstępie, że
podjęcie decyzji o przystąpieniu do opracowania zasad nie było łatwe, mimo iż
potrzeby takie występowały od dawna. Decydującym impulsem okazał się
program współpracy z US oraz grant fundacji Mellona. To właśnie dzięki
pomocy ze strony tej Fundacji rozpoczęto systematyczną pracę nad okreś
leniem stopnia kompletności istniejącego księgozbioru.
Pierwsza wersja zasad biblioteki US została opracowana w 1970 r. Uznana
za wręcz klasyczną, stała się ona podstawą do tworzenia podobnych dokumen
tów w wielu bibliotekach naukowych Stanów Zjednoczonych. Zmiany, które
zaszły od 1970 r., zmusiły bibliotekę US do stworzenia nowej wersji zasad; jej
opracowanie w 1980 r. było możliwe — podobnie jak w UC — dzięki wsparciu
Fundacji Mellona.
Ogólne założenia polityki gromadzenia odzwierciedlające zarówno w doku
mencie UC, jak i US rzeczywiste potrzeby społeczności akademickich, profile
obydwu uniwersytetów oraz ich preferencje badawcze, powstały w wyniku
współdziałania bibliotek z pracownikami naukowymi. Według nich każda
zmiana w programach akademickich powinna pociągać za sobą modyfikację
zasad, dlatego też należy zapewnić stały przepływ informacji między użytkow
nikami a książnicami. Wstęp do zasad US przynosi odpowiedź na pytanie, jaką
bibliotekę można nazwać dobrą. Według autorów jest to przede wszystkim
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taka biblioteka, która potrafi sprostać właściwemu doborowi materiałów,
zgodnie z potrzebami użytkowników, natom iast spełnienie tego warunku
w ogromnym stopniu zależy od kwalifikacji specjalistów dziedzinowych, tj.
tych bibliotekarzy, którzy kształtują zawartość księgozbioru w określonym
zakresie. Dlatego pożądane jest, aby łączyli oni przygotowanie naukowe
— najlepiej w kilku specjalnościach — z wykształceniem bibliotekarskim.
W zasadach US położono szczególny nacisk na potrzebę utrzymywania ścisłej
współpracy między bibliotekarzami i pracownikami naukowymi, prze
widując nawet, iż ci ostatni mogą mieć wpływ na obsadzenie stanowisk
bibliotecznych.
Biblioteki UC i US zgodnie zwracają uwagę na konieczność stałej
nowelizacji zasad, odpowiednio do zmieniających się potrzeb użytkowników.
Uzupełnienia w poszczególnych segmentach mogą być wprowadzane na
bieżąco, natom iast przeprowadzanie generalnych przeglądów, angażujących
komisje biblioteczne do spraw gromadzenia, zaplanowano w UC w odstępach
pięcioletnich, a w US — trzyletnich.
Wymieniając cechy charakterystyczne zbioru i rodzaje gromadzonych
materiałów bibliotecznych, autorzy zasad UC podkreślają, iż księgozbiór tej
biblioteki został zbudowany przede wszystkim z myślą o zaspokojeniu potrzeb
społeczności akademickiej. Ranga programów badawczych macierzystej ucze
lni spowodowała, że biblioteka UC zgromadziła bardzo cenne zbiory, w tym
wyjątkowo duży zbiór wydawnictw ciągłych, a dzięki szerokiemu zakresowi
tematycznemu badań tylko nieliczne dziedziny nie są reprezentowane w jej
zbiorach (m.in. medycyna i teologia). W ogólnych założeniach polityki groma
dzenia US zaakcentowano natomiast, iż biblioteka ta gromadzi zarówno
materiały wydawane obecnie, jak i opublikowane w przeszłości, uzupełniając
braki szczególnie w tych dziedzinach, które zostały jej przydzielone przez RLG
w ramach programu specjalizacji zbiorów. W obu bibliotekach dokumenty
biblioteczne kwalifikowane są do zbiorów przez specjalistów dziedzinowych.
Typują oni również wydawnictwa urzędowe. Stare druki, rękopisy i dokum en
ty kartograficzne zbiera się jedynie w takim zakresie, w jakim wymagają tego
programy akademickie.
Założenia polityki gromadzenia nie wolne są niekiedy od szczegółów. Tak
na przykład dowiadujemy się, że w US zdecydowanie preferuje się materiały
w twardych okładkach, a mikroformy kupuje się jedynie wtedy, kiedy nie
można zakupić materiałów w postaci oryginalnej, natom iast ze względu na
lepszy papier pożądany jest zakup reprintów, nie zaś oryginałów. Dzięki
umowom z wydawcami i dystrybutorami US otrzymuje podstawowe tytuły
w języku angielskim ze wszytkich dziedzin (approval plans for current
publications). Wydawnictwa w językach obcych wpływają zarówno drogą
kupna, jak i wymiany, na podstawie odpowiednich umów z bibliotekami
innych krajów. W UC podręczniki zbiera się tylko wtedy, gdy są one związane
z aktualnie realizowanymi programami dydaktycznymi. Nie gromadzi się
nadbitek, zaś odbitki kserograficzne jedynie wtedy, kiedy oryginał nie jest
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dostępny. Z zasady nie zbiera się tłumaczeń, chyba że są one wzbogacone
0 komentarze. Biblioteka UC dąży do zgromadzenia kompletu dysertacji
powstałych w macierzystej uczelni (często w 2 egzemplarzach), natom iast
dysertacje pochodzące z innych uniwersytetów — otrzymywane z reguły
w ramach wymiany — podlegają ostrej selekcji. Dopuszczalny jest także zakup
dysertacji, ale jedynie na konkretne zamówienie. Prace o charakterze popular
nym kupowane są wyłącznie na konkretne zamówienie.
W bibliotece US jedynymi dopuszczalnymi materiałami wieloegzemplarzowymi są: podręczniki, wydawnictwa najczęściej poszukiwane przez czytel
ników, które otrzymały nagrody literackie oraz te, które pracownicy naukowi
uznali za niezwykle potrzebne do realizacji programów dydaktycznych. W do
kumencie biblioteki UC zasady gromadzenia wydawnictw wieloegzemplarzowych nie zostały sformułowane, gdyż na ówczesnym etapie prac zakładano, że
wieloegzemplarzowość jest dopuszczalna jedynie w księgozbiorze przeznaczo
nym dla studentów niższych kursów.
Część wstępna zasad US kończy się omówieniem zakresu obowiązków
specjalistów dziedzinowych. Bibliotekarze ci są ekspertami znającymi rynek
wydawniczy określonego obszaru geograficznego (w przypadku literatury
obcej), bądź określonej dziedziny (w przypadku literatury krajowej). Ich
obowiązkiem jest śledzenie wszystkich nowości wydawniczych z zakresu lub
zasięgu swojego działania. Są także odpowiedzialni za realizację krajowych
1 międzynarodowych umów dotyczących wymiany i pozyskiwania materiałów.
W części szczegółowej zasad wszystkie trzy biblioteki przedstawiły analizę
stopnia kompletności gromadzenia. W zasadach UK i US dotyczy ona jedynie
bieżącego gromadzenia (w dokumencie US w kilku przypadkach zamieszczono
także charakterystykę istniejącego zbioru). Biblioteka UC zaprezentowała
zarówno stopień kompletności istniejącego zbioru, jak i pożądany stopień jego
kompletności, pominęła natomiast w zasadach dane dotyczące kompletności
bieżącego gromadzenia, gdyż wydłużony cykl wydawniczy znacznie je zdezak
tualizował.
Szczegółową część zasad gromadzenia UK ułożono według specjalizacji
poszczególnych bibliotekarzy, odpowiedzialnych za dobór materiałów bibliotecz
nych. Układ zasad US odpowiada podziałowi na dyscypliny oraz programy
realizowane przez macierzystą uczelnię. Dziedziny reprezentowane w zbiorach UC
podano w tabeli skonstruowanej zgodnie z zaleceniami Conspectusa.
We wszystkich trzech bibliotekach podstawą części szczegółowej zasad były
konspekty, opracowane przez specjalistów dziedzinowych, którzy opisali
rzeczywisty zakres swojego działania. W UC każdy specjalista dziedzinowy
wypełnił formularz, w którym podano ok. 700 działów klasyfikacji Biblioteki
Kongresu. Obowiązkiem wypełniającego było wskazanie wszystkich dziedzin,
które choćby w najmniejszym stopniu są przedmiotem jego zainteresowania.
Mógł on również rozszerzyć klasyfikację, tak aby wydobyć wszystkie niuanse
w obszarach jego odpowiedzialności. W wyniku tej operacji liczba działów
wzrosła do ok. 1200.
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Bibliotekarze wszystkich trzech bibliotek byli zobowiązani podać na
stępujące dane: stopień kompletności gromadzenia, zasięg językowy zbioru,
jego lokalizacja, zasięg chronologiczny i geograficzny gromadzonych m ateria
łów, rodzaje umów z innymi bibliotekami regionu w zakresie specjalizacji
zbiorów. Konspekty przygotowane w bibliotekach US i U K wzbogacono
0 następujące dane: opis dziedziny (ewentualnie programu akademickiego),
nazwisko odpowiedzialnego za dobór materiałów, rodzaje gromadzonych
dokumentów, przeznaczenie zbioru (charakterystykę użytkowników), oraz
wyliczenie jego mocnych i słabych stron. W bibliotece US położono nacisk na
dokładniejsze niż w pierwszej wersji zasad tej biblioteki opisy programów
akademickich, pominięto natomiast programy interdyscyplinarne, po
nieważ w praktyce ich potrzeby uwzględniają zasady gromadzenia stoso
wane w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin. Materiały dotyczące po
szczególnych dziedzin zostały przygotowane w postaci oddzielnych wkładek
1 dzięki temu drobne poprawki nie powodują konieczności zmiany całego
dokum entu US.
Stopień kompletności zbiorów wszystkie biblioteki określiły za pomocą
kodów, przy czym biblioteka US zastosowała kody literowe, wprowadzone
przez instrukcję ALA z 1979 r., UK także literowe, ale opracowane przez
bibliotekę, a w dokumencie UC przyjęto kody cyfrowe, odpowiadające
znaczeniowo literowym kodom z instrukcji ALA (1 — stopień pełny, 5 — sto
pień minimalny).
Biblioteka UC zastosowała własne kody dla oznaczenia zasięgu języko
wego zbiorów, zaś pozostałe dwie biblioteki użyły w tym celu formy opisowej.
Biblioteki US i UC umieściły w swoich dokumentach osobne rozdziały
(załączniki), przedstawiające zasady polityki gromadzenia czasopism, zbiorów
specjalnych oraz wydawnictw informacyjnych, a także zawierające wytyczne
dla bibliotek współpracujących w ramach sieci uniwersyteckiej.
Wszystkie omawiane dokumenty zaopatrzone są w indeksy, umożliwiające
odszukanie potrzebnych danych według innych kryteriów niż układ części
szczegółowej. I tak — w dokumencie UK jest to indeks dziedzin reprezen
towanych w zbiorach, US — indeks wydziałów uczelni, natom iast US
zakończył zasady informacjami o numerach telefonów bibliotekarzy odpowie
dzialnych za poszczególne dziedziny.
W polskich bibliotekach rozpowszechnione jest na ogół mniemanie, iż przy
obecnych kłopotach finansowych zasady byłyby dokumentem fikcyjnym, gdyż
trudnym do praktycznej realizacji. Całkowicie zapomina się, iż właśnie te
„idealne” w swych założeniach zasady mogą być instrumentem służącym
zarówno do bardziej racjonalnego wykorzystania posiadanych funduszy, jak
i do rozmów ze zwierzchnikami w celu ewentualnego pozyskania dodatkowych
pieniędzy. W niniejszym artykule wielokrotnie wskazywano, iż zasady grom a
dzenia zbiorów mogą pełnić wiele innych pożytecznych funkcji, których
w polskim bibliotekarstwie z reguły nie dostrzega się. W arto np. przypomnieć
o możliwości wykorzystania dokumentu w kontaktach zewnętrznych. Użyt
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kownik ma prawo wiedzieć, jaki jest profil (zakres) gromadzenia oraz jakie
rodzaje dokumentów są uwzględnione, słowem — czego może spodziewać się
po bibliotece. Odpowiedź na te i podobne kwestie może znaleźć właśnie
w zasadach, które jako jedne z pierwszych dokumentów trafiających do rąk
użytkownika pełnią rolę swoistej wizytówki biblioteki.

EWA GRALA

METHODS OF DEVELOPMENT OF COLLECTION BUILDING POLICIES
IN THE US LIBRARIES
American libraries adopt formal, written policy statements in collection building. Both the
scope, types, and numbers of copies of the documents to be acquired are regulated by these policies
making the collection development independent of subjective decisions and consistent over the
time. Such policy statements are also valuable information about collection profiles for the users,
both actual and prospective. In principle, representatives of all groups of users shall participate in
collection development policy preparation.
The Research Library Group has published a set of rules, known as Conspectus uniformizing
terminology and describing methods of evaluation of the degree of collection completeness (both
acutal and desired). The American Library Association developed on the basis of the Conspectus
a manual (published in 1979 with an extended version in 1988) facilitating formulation of local
collection building policy statements. Systematic use of this manual improves consistency of policy
statements in various libraries and allows to develop interlibrary programs for collection
specialization. The policies adopted by the libraries of the University of Kansas, University of
California (Berkeley) and the Stanford University are presented as examples.
Maszynopis wpłynął do redakcji 17 maja 1996 r.
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D O STĘPN O ŚĆ ŹRÓDEŁ INFORM ACJI BIZNESOWEJ
W BIBLIOTEKACH
Wyniki przeprowadzonych przez Instytut INTE w 1995 r. badań dostępności informacji
biznesowej w wojewódzkich bibliotekach publicznych: zbiorów dokumentów z zakresu
biznesu, dostępu do biznesowych baz danych, liczby użytkowników, znajomości rynku
informacyjnego, możliwości rozwoju usług dla przedsiębiorstw, odpłatności za usługi.
WSTĘP

Jednym ze środków służących do przyspieszenia i ułatwienia rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce jest informacja niezbędna obecnym i potencjalnym
przedsiębiorcom. Jak wykazały badania potrzeb informacyjnych małych i śred
nich firm, przedsiębiorcy poszukują informacji w takich celach, jak [2]:
— zapoznanie się z prawno-ekonomicznymi warunkami zakładania i funk
cjonowania przedsiębiorstw (przepisami prawa gospodarczego, m.in. finan
sowymi, podatkowymi, celnymi itp.),
— kształcenie się w zakresie podstaw mikroekonomii, finansów, księgowo
ści, zarządzania firmą i innych dziedzin,
— rozpoznanie krajowego i światowego rynku z punktów widzenia popytu
na różne towary i ich podaży, normalizacji, osiągnięć technicznych (m.in.
patentów), konkurencji krajowych i obcych firm, warunków finansowych,
celnych itp.,
— poszukiwanie partnerów gospodarczych, kooperantów, placówek hand
lu hurtowego i detalicznego, doradców, firm transportowych i innych.
Informacje takie zawarte są w różnych źródłach, które określiliśmy mianem
źródeł informacji biznesowej [4]. Są to przede wszystkim:
— katalogi firm i produktów, krajowe i obce,
— książki teleadresowe i informatory,
— podręczniki, poradniki,
— dokumenty prawne (przepisy i publikacje),
— normy i wydawnictwa normalizacyjne,
— opisy i literatura patentowa,
— bazy danych ekonomicznych, legislacyjnych, o firmach i ich ofertach,
normach, patentach itp.
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— czasopisma ekonomiczne, biznesowe, handlowe, techniczne lub bran
żowe,
— ulotki reklamowe, ogłoszenia,
— targi i wystawy handlowe.
Badanie dostępności źródeł informacji biznesowej przeprowadzone w 1995 r.
przez Instytut IN T E w wybranych bibliotekach miało na celu stwierdzenie,
w jakim zakresie biblioteki te obecnie mogą pomóc przedsiębiorcom po
szukującym informacji.
Polskie środowisko bibliotekarzy interesuje się żywo doświadczeniami
zagranicznych bibliotek w zakresie obsługi informacyjnej biznesu. Wyraziło się
to w zorganizowaniu w 1. 1994-1995 kilku konferencji — z udziałem specjalis
tów zagranicznych — na których omawiano m.in. te zagadnienia. W toku
obrad podano wiele przykładów dotyczących istotnej roli bibliotek publicz
nych i uczelnianych w obsłudze przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych, Danii, a także zaprezentowano osiągnięcia naszych bibliotek
naukowych na tym polu [1, 5].
Podczas gdy biblioteki angielskie i amerykańskie mają już wieloletnie
tradycje jako partnerki biznesu, polskie placówki nie są jeszcze znane w kołach
przedsiębiorców. Jednak niektóre z uczelnianych bibliotek, np. Biblioteka
Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, Biblioteka Główna Akademii Ekonomi
cznej w Krakowie oraz Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
posiadają już bogate zbiory nowej literatury ekonomicznej, finansowej z dzie
dzin rachunkowości, bankowości, marketingu, handlu i prawa gospodarczego.
Biblioteki te udostępniają też bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych
z wymienionych dziedzin. Poza obsługą coraz liczniejszych rzesz studentów
kierunków ekonomicznych pragną one udostępniać wspomniane źródła zainte
resowanym praktykom biznesu [1, 5].
Biblioteki uniwersyteckie w Szczecinie i w Toruniu w ostatnich latach
przeprowadziły badania ankietowe wśród przedsiębiorców swoich regionów na
tem at ich potrzeb informacyjnych [1]. Biblioteka Główna AE w Krakowie
popularyzuje w środowiskach przedsiębiorców dostęp do źródeł informacji
biznesowej we własnych zbiorach [5].
N a szczególną uwagę zasługują osiągnięcia bibliotek uczelnianych Szczeci
na, które dążą do stworzenia Pomorskiego Systemu Informacji Gospodarczej,
opartego na współpracy w zakresie udostępniania informacji biznesowej,
zorganizowanej na wzór brytyjskiego systemu HATRICS. Ostatnie porozumie
nia dotyczące powiązań z tym systemem umożliwią pomorskim bibliotekom
uzyskanie dostępu do wielu międzynarodowych i brytyjskich baz danych [1].
Duże możliwości obsługi informacyjnej polskich firm ma Krajowa Izba
Gospodarcza, dysponująca biblioteką wyposażoną w bogate zbiory krajowych
i zagranicznych katalogów firmowych oraz czasopism ekonomicznych [1].
Podejmowane działania stanowią ważne kroki na polu wspierania przed
siębiorczości przez biblioteki. Dotyczą one jednak jedynie niektórych regionów
kraju. Tymczasem w innych okręgach, zwykle mniej uprzemysłowionych, mało
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jest ośrodków informacji biznesowej i bibliotek uczelnianych. W wielu mias
tach i miasteczkach działalnością informacyjną dla biznesu mogłyby się zająć
w znacznym stopniu biblioteki publiczne. Możliwościom ich w tym zakresie
poświęcono główną uwagę w badaniach wykonanych w IIN TE w 1995 r. [1].
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI BIZNESOWEJ
W WOJEWÓDZKICH BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

Przyjęto założenie, że wśród bibliotek publicznych w kraju największe
znaczenie mają wojewódzkie biblioteki publiczne (wbp), pełniące wiodącą rolę
w zakresie metodyki obsługi bibliotecznej, organizacji pracy oraz działalności
miejskich i wiejskich bibliotek. Dlatego badanie ankietowe dostępności infor
macji biznesowej przeprowadzono w tych bibliotekach. Ankieta rozesłana do
47 wojewódzkich bibliotek oraz będąca podstawą wywiadu w Bibliotece
Publicznej m.st. Warszawy, dotyczyła:
— typów dokumentów biznesowych gromadzonych w zbiorach,
— rodzajów posiadanych katalogów firmowych i sposobu ich nabycia,
— praktyki prowadzenia zbiorów informacji biznesowej,
— udostępnianych baz danych,
— liczby użytkowników korzystających z dokumentów biznesowych,
— znajomości rynku informacji biznesowej w Polsce,
— działań, jakie należałoby podjąć, aby rozwinąć omawiany zakres usług.
Tematyka naszej ankiety zainteresowała widocznie kierownictwo wojewó
dzkich bibliotek, skoro uzyskano 48 odpowiedzi. Z 45 bibliotek uzyskano
informację o tym, że gromadzi się w nich i udostępnia źródła informacji
biznesowej. Z 3 nadeszły negatywne odpowiedzi.
ZBIORY D O K U M E N T Ó W PIŚM IENN ICZY CH Z ZAKRESU BIZNESU
W W O JE W Ó D ZK IC H BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

Najczęściej gromadzonymi dokumentami są wydawnictwa z dziedziny
prawa gospodarczego, książki fachowe i podręczniki ekonomiczno-handlowe
oraz czasopisma. Siedem bibliotek udostępniało tylko takie typy źródeł
o omawianej tematyce.
Tablica 1. Typy źródeł informacji biznesowej w wbp
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Typ dokumentu
Książki teleadresowe
Krajowe katalogi firm i wyrobów
Zagraniczne katalogi firm i wyrobów
Książki i podręczniki
Czasopisma biznesowe
Przepisy prawne
Normy
Inne

Biblioteki gromadzące dokumenty
liczba

%

34
28
2
42
39
45
8
3

70,8
58,3
4,2
87,5
81,2
93,8
16,7
6,2
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N a pytanie o tytuły i lata wydania posiadanych katalogów oraz sposób
uzyskania ich przez bibliotekę odpowiedziało 29 bibliotek. Udzielone od
powiedzi wskazują na zróżnicowanie gromadzonych publikacji, zarówno pod
względem tytułów, jak i zasięgu terytorialnego informacji tam zawartych.
M ożna tu wyróżnić: katalogi ogólnokrajowe, lokalne (regionalne, wojewódzkie
i miejskie). Wydawane są przez państwowe i prywatne placówki informacyjne.
Większość pochodziła z małych, lokalnych wydawnictw. Około 43% wymie
nionych katalogów firmowych biblioteki uzyskały bezpłatnie, większość
— zwłaszcza te droższe, ogólnokrajowe — musiały zakupić.
Mimo że katalogi firmy amerykańskiej US West Polska Panorama Firm
były w poszczególnych województwach bezpłatnie rozpowszechniane, wymie
niło je tylko 14 bibliotek. Na ogół dysponowały one katalogami z własnego
regionu, ale 5 placówek miało zbiór od kilku do 20 katalogów z różnych
regionów.
Znacznie rzadziej wymieniano katalogi Business Foundation zawierające
dane o firmach z całej Polski (3 biblioteki) oraz Kompass (5 bibliotek); katalogi
te zakupiono.
Tylko 2 z badanych bibliotek udostępniały zagraniczne katalogi firmowe
(Książnica Pom orska — katalogi Kompass z 20 krajów i Biblioteka w Suwał
kach 1 wydawnictwo niemieckie).
Najlepiej zaopatrzone w katalogi firmowe były placówki z województw:
szczecińskiego, łódzkiego, warszawskiego, krakowskiego i wrocławskiego.
Tylko w 2 bibliotekach wyodrębniono zbiory informacji biznesowej w oś
rodkach informacji biznesowej (w Szczecinie i Toruniu). W kilku bibliotekach
część dokumentów udostępniana jest w dziale informacji, a część obejmująca
piśmiennictwo regionalne — w ogólnych zbiorach. Nie tworzy się na ogół dla
nich odrębnych katalogów.

D O ST Ę P D O BIZNESOW YCH BAZ DANYCH W BADANYCH BIBLIOTEKACH

N a ogół wbp nie mają dostępu do komputerowych baz danych z zakresu
informacji biznesowej. Jednak trzy z nich wykorzystują już następujące bazy:
— baza przepisów prawnych LEX (biblioteki w Warszawie i Łodzi),
— baza orzecznictwa TEM IDA (biblioteka w Łodzi),
— baza Business Foundation Book (Książnica Pomorska),
— baza niemiecka Wer liefert was? (Książnica Pomorska),
— baza Telefax Poland 94 (biblioteka w Łodzi).
Ponadto biblioteka w Słupsku tworzy własną bazę bibliograficzną, a Książ
nica Pom orska — bazy danych o lokalnych firmach.
N a pytanie, czy placówka powinna mieć dostęp do biznesowych
baz danych 42 respondentów odpowiedziało twierdząco, 4 nie odpowie
działo, a 2 wskazało na brak zainteresowania użytkowników informacją
biznesową.
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LIC ZEB N O ŚĆ U ŻY TK O W N IK Ó W ZBIORÓW IN FO RM A CJI BIZNESOW EJ
W W O JE W Ó D ZK IC H BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

W badanych bibliotekach nie prowadzono odrębnie ewidencji użytkow
ników dokumentów z dziedziny biznesu. Dlatego też na pytanie o ich liczbę
można było się spodziewać jedynie orientacyjnych danych. Uzyskano je z 32
bibliotek, gdzie zaobserwowano zróżnicowane zainteresowanie omawianymi
zbiorami.
Najczęściej zdarzało się, że w okresie kwartału w poszczególnych biblio
tekach do zbiorów informacji biznesowej sięgało przeciętnie ok. 50 czytel
ników. Rozkład liczebności w różnych bibliotekach przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Liczba użytkowników dokumentów z dziedziny biznesu w wbp w kwartale
Lp.

Liczba użytkowników

1
2
3
4
5

1— 50
51— 100
101— 200
201 i więcej
brak zainteresowania
Ogółem

Liczba bibliotek
liczba

% ogółu

12
7
6
6
1

37,5
21,9
18,8
18,8
3,0

32

100,0

Do najczęściej odwiedzanych bibliotek należały:
— Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach,
— Książnica Pom orska w Szczecinie,
— Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku Białej,
— Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Siedlcach.
Z N A JO M O ŚĆ RYN KU IN FO R M A C Y JN EG O

N a pytanie, czy pracownicy biblioteki wiedzą, jakie placówki w kraju
udzielają informacji biznesowej, twierdząco odpowiedziało kierownictwo 5 bib
liotek. Zdecydowana większość respondentów (z 32 bibliotek) znała tylko
częściowo ośrodki o wspomnianej specjalizacji, a 10 w ogóle ich nie znało.
Łącznie w 89% wbp brak pełnej wiedzy o krajowym rynku informacji
biznesowej. Świadczy to o dużej izolacji badanych bibliotek od innych
krajowych placówek informacyjnych, m.in. na skutek niestosowania marketin
gu usług przez te placówki.
P O G L Ą D Y R E SPO N D E N T Ó W ANKIETY NA TEM AT M OŻLIW OŚCI R O ZW O JU U SŁU G BIBLIOTEK
DLA PR ZED SIĘBIO R C Ó W

N a ogół, w wbp uważa się za słuszne rozwijanie działalności informacyjnej
dla przedsiębiorców. Z kilkunastu bibliotek otrzymano wiele uwag na temat
uwarunkowań postępu w tym zakresie. Przede wszystkim wymagałoby to
przeznaczenia znacznych środków na:
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— zakup literatury,
— uzyskanie lokali,
— wyposażenie techniczne bibliotek (zwłaszcza w komputery i kserografy).
Ponadto podkreślano potrzebę wspólnych działań środowiska bibliotekars
kiego, które powinny zmierzać do:
— uzyskiwania przez wbp wydawnictw biznesowych bezpłatnie, jako
egzemplarzy obowiązkowych,
— stworzenia dostępnej dla bibliotek bieżącej informacji o wydawnictwach
i usługach informacyjnych dla przedsiębiorców,
— budowy sieci informacyjnej biznesowej dostępnej dla bibliotek,
— popularyzacji działalności bibliotek,
— kształcenia pracowników bibliotek w zakresie informacji biznesowej.
O D PŁ A T N O ŚĆ ZA U SŁU G I BIBLIOTEK DLA PR ZED SIĘBIO R C Ó W

Większość respondentów z wbp opowiedziała się za wprowadzaniem
częściowej lub pełnej odpłatności za usługi dla biznesu. Przedstawiono to
w tablicy 3.
Tablica 3. Pogląd na odpłatność za usługi bibliotek dla przedsiębiorców
Lp.
1
2
3
4

Usługi powinny być:

Liczba odpowiedzi

% ogółu

Odpłatne według kosztów
Częściowo odpłatne
Bezpłatne
Brak zdania

18
18
7
2

40,0
40,0
15,6
4,4

Ogółem

45

100,0

N a pytanie dotyczące odpłatności za usługi nie odpowiedziało 3 responden
tów. Za bezpłatnym udostępnianiem informacji przedstawicielom biznesu
w bibliotekach było jedynie 7 respondentów.
INFORMACJA BIZNESOWA W WYBRANYCH BIBLIOTEKACH MIEJSKICH
WOJEWÓDZTW WARSZAWSKIEGO I LUBELSKIEGO

W obu województwach ankietę wysłano do 13 miejskich bibliotek w naj
większych miastach. Otrzymano odpowiedzi z 8 placówek woj. lubelskiego i 12
z warszawskiego. Łącznie tylko 10 bibliotek gromadziło i udostępniało źródła
informacji biznesowej (3 z regionu lubelskiego i 7 z warszawskiego).
Głównym źródłem informacji biznesowej były książki teleadresowe (w
8 bibliotekach) i Panorama Firm wydawnictwa US West Polska (w 4 placów
kach), a także książki i podręczniki (w 7 bibliotekach). Przepisy prawne można
studiować w 4 placówkach.
Niektóre badane jednostki interesują się rozwojem usług z dziedziny
informacji biznesowej. W lubelskiem 2 biblioteki i 5 w warszawskiem uznały za

INFORM ACJA BIZNESOWA W BIBLIOTEKACH

165

potrzebny dostęp do baz danych z tego zakresu; jedna uznała za przydatny
dostęp do sieci Internet.
W jednej bibliotece z woj. lubelskiego i 2 z woj. stołecznego nie widzi się
potrzeby wykorzystywania biznesowych baz danych.
N a ogół miejskie biblioteki nie były w stanie podać liczby użytkowników
zbiorów z dziedziny biznesu. Pojedyncze placówki wymieniły od 10 do 30 osób.
Jak twierdzili niektórzy respondenci, rozwój usług bibliotek publicznych
dla biznesu wymagałby wzrostu pakładów finansowych na zakup źródeł,
komputeryzację bibliotek i reklamę ich pracy. Za odpłatnymi częściowo
usługami dla przedsiębiorców było 6 bibliotek miejskich z warszawskiego
i 3 z lubelskiego. Po jednej z każdego województwa preferowało całkowitą
odpłatność takich usług. Natomiast 4 z lubelskiego i 5 z warszawskiego
opowiedziało się za bezpłatnymi usługami.
PO DSUM OW ANIE I WNIOSKI

Badania wykazały, że w Polsce nie tylko biblioteki uczelniane interesują się
obsługą informacyjną środowiska przedsiębiorców, ale i niektóre biblioteki
publiczne. Zwykle jednak gromadzone przez biblioteki źródła informacji
biznesowej obejmują głównie publikacje lokalne.
Ograniczone środki na zakup źródeł informacji, jakimi dysponują biblio
teki publiczne, nie pozwalają na zastosowanie polityki zakupu najbardziej
wartościowych publikacji krajowych i tym bardziej zagranicznych. Jednocześ
nie biblioteki wojewódzkie i miejskie nie mają możliwości otrzymania darów
od wielu wydawców katalogów firmowych. W praktyce tylko lokalne wydaw
nictwa, którym zależy na reklamie, dostarczają bibliotekom własne, aktualne
publikacje. Natom iast ogólnokrajowe katalogi firm i wyrobów są dla wielu
bibliotek publicznych po prostu za drogie. Wyjątkiem były tu regionalne
katalogi firm wydawane przez amerykańską firmę US West Polska.
Innym istotnym problemem jest konieczność aktualizacji posiadanych
przez biblioteki źródeł informacji biznesowej. Katalogi firm już po 2 latach są
w znacznym stopniu zdezaktualizowane i należałoby je zastąpić nowymi
wydaniami. Również inne publikacje (informatory prawne, podatkowe, celne
itp.), podręczniki z dziedziny ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu
wymagają wymiany po kilku latach.
Większość wbp gromadzi takie źródła informacji biznesowej, jak:
— przepisy prawa gospodarczego,
— książki i podręczniki,
— regionalne katalogi firm,
— książki adresowe.
Natom iast przykład miejskich bibliotek z województw warszawskiego
i lubelskiego wskazuje, że mniej niż połowa posiada wspomniane dokumenty
(głównie książki teleadresowe i podręczniki). Tylko 3 biblioteki w miastach
woj. lubelskiego mają takie zbiory.
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Zagraniczne źródła informacji biznesowej w wbp rzadko się spotyka.
Wyjątkiem jest tu Książnica Pomorska.
N a ogół w badanych bibliotekach nie wyodrębniono zbiorów z omawianej
dziedziny. Katalogi firmowe, informatory, wydawnictwa prawne i normy
przechowywano w działach informacji, niektóre w działach regionalnych.
W Książnicy Pomorskiej i w W BP w Toruniu stworzono odrębny ośrodek
informacji biznesowej.
W prawdzie respondenci z badanych bibliotek widzieli (poza 2 przypad
kami) potrzebę korzystania z biznesowych baz danych, ale tylko w 2 biblio
tekach była możliwość udostępnienia baz LEX, w jednej baz Business
Foundation i w jednej baz Telefax Polska i TEM IDA. N atom iast biblioteki
wyższych uczelni ekonomicznych i uniwersyteckie mają dostęp do baz danyćh
z zakresu piśmiennictwa ekonomicznego, prawnego, z dziedziny zarządzania
oraz informacji patentowej.
W większości wbp kwartalnie zgłasza się od kilkudziesięciu do kilkuset
osób, pytając o różne źródła informacji biznesowej. Jednak nie zawsze
biblioteki te mogą okazać pomoc, gdyż ok. 21% ich nie zna w ogóle rynku
informacji w tej dziedzinie, a prawie 90% nie orientuje się w pełni w tym
zakresie.
Mimo niskiego jeszcze stopnia zrozumienia przez środowiska menedżerów
biznesu konieczności korzystania z informacji, dużo może zdziałać lepsza
promocja oferty usług bibliotecznych i posiadanych przez biblioteki zbiorów
oraz tworzenie warunków współpracy międzybibliotecznej opartej na przy
kładach krajowych (woj. szczecińskie) i zagranicznych.
N a podstawie opinii respondentów ankiety należałoby obecnie postulować
wspólne działania bibliotek publicznych i naukowych w zakresie:
— pozyskiwania egzemplarzy aktualnych wydawnictw biznesowych do
zbiorów bibliotek publicznych i naukowych,
— stworzenia systemu bieżącej informacji o wydawnictwach i usługach
ośrodków informacji biznesowej i bibliotek w województwach i w skali kraju,
— popularyzacji działalności bibliotek w dziedzinie informacji biznesowej
w środowiskach przedsiębiorstw (izbach gospodarczych, klubach przedsiębior
czości),
— dążenia bibliotek do ulepszania metody udostępniania posiadanych
zbiorów informacji biznesowej,
— wprowadzania częściowej odpłatności za usługu informacyjne dla biz
nesu.
Do realizacji tych zadań biblioteki będą potrzebowały jednak znacznych
nakładów finansowych na zakup niezbędnego wyposażenia technicznego,
bieżącego uzupełniania zasobów źródeł, a nawet lokali. W arto byłoby te środki
przeznaczyć na tworzenie zbiorów z zakresu informacji biznesowej, głównie
w bibliotekach działających w regionach mniej uprzemysłowionych, gdzie brak
jest innych placówek informacyjnych.
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ACCESSIBILITY OF BUSINESS INFORMATION SOURCES IN LIBRARIES
Information services for business gains more and more attention of library managers. The
question of the accessibility of business information in the public libraries seems to be somewhat
neglected. The article presents the results of the Scientific and Technical Information Institute
research on the business information sources in voivodship and selected city public libraries. More
than half of the voivodship libraries and half of the city public libraries offer access to legislative
information, manuals, and directories. Only three voivodship libraries offer access to business
databases. The librarians responding to the questionnaire suggested coordinated action for
development of business information services in libraries and at least partial commercialization of
these services. The main goals of this action include better access to current business information
sources, creation of a system of bibliographic information on business publications and
development of public library automation and technical equipment
Maszynopis wpłynął do redakcji 22 kwietnia 1996 r.
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„PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY” W PRZED ED N IU SWEGO 70-LECIA
Problemy wydawnicze czasopisma w nowej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Koszty
wydawania publikacji, nakład, rozprowadzanie pisma. Profil tematyczny Przeglądu jako
czasopisma o długiej tradycji, ukazującego się od 1927 r. Ukierunkowanie na problematykę
współczesną. Zeszyty monograficzne Przeglądu i wywiady ze współtwórcami bibliotekarst
wa polskiego. Zamierzenia związane z uczczeniem 70-lecia ukazywania się czasopisma.

Od początku lat 90. nasze czasopisma naukowe działają w nowych
warunkach, nie ukrywajmy, o wiele trudniejszych, ale równocześnie mają
większą swobodę prezentowania wybranej problematyki bez obaw cięć ze
strony cenzury, która — jak wiadomo — została zniesiona \
W związku z nowymi zasadami finansowania przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym czy naukowym wprowadzanymi sukcesywnie od 1990 r., a polega
jącymi przede wszystkim na ograniczaniu dotacji, zniesieniu centralnych
funduszy (rozwoju nauki i techniki oraz rozwoju kultury) — m.in. i czasopisma
znalazły się w nowej sytuacji, w której przyszło im funkcjonować. Okres ten
spowodował tworzenie nowej polityki wydawniczej opartej na realiach ekono
micznych, na rachunku kosztów i zysków. „Ratuj się, kto może” — można by
powtórzyć.
Nowe zasady finansowania działalności naukowej, kulturalnej, wydaw
niczej, w zakresie upowszechniania wiedzy — dostosowywane do wymogów
gospodarki wolnorynkowej — kładą nacisk na wspieranie określonych zadań,
celów, a nie samych podmiotów, czyli instytucji. Organizatorzy produkcji
wydawniczej, wydawcy, redaktorzy muszą wykazywać sporo zapobiegliwości
w zdobywaniu środków na swoją działalność statutową, aby następnie móc
ubiegać się o dofinansowanie określonego programu działań w zakresie
wydawania książek i czasopism.
Szereg instytucji wydawniczych, jak np. Ossolineum, przestało otrzymywać
dotacje, przestał funkcjonować centralny plan wydawniczy Polskiej Akademii
Nauk. Czy to oznacza, że przestały ukazywać się czasopisma naukowe
i książki? Oczywiście, nie. Zapewne niektóre tytuły zniknęły z rynku wydaw
niczego, ale ileż nowych się pojawiło.
Równocześnie z utworzeniem w 1991 r. Komitetu Badań N aukow ych2,
naczelnego organu polityki naukowej państwa, którego zadaniem jest rozdys

1 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz
zmianie ustawy - Prawo prasowe. „Dz. U." nr 29 poz. 173.
2 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych. JJz. U." nr 8 poz. 28.
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ponowywanie środków budżetowych przeznaczonych na badania naukowe,
powstała możliwość wspomagania finansowego działalności wydawniczej,
w szczególności wydawnictw naukowych niskonakładowych, a przez to deficy
towych, w tym czasopism, w ramach działalności ogólnotechnicznej i wspiera
jącej badania naukowe. Odpowiednie wnioski o dofinansowanie tych działań
są składane przez placówki naukowe, a także biblioteki do swoich resortów,
które następnie zbiorczy plan dofinansowania przedkładają w Komitecie
Badań Naukowych. Natom iast towarzystwa naukowe i stowarzyszenia o środ
ki na działalność wydawniczą występują bezpośrednio do KBN. W arto jednak
zaznaczyć, że przyznane środki z tzw. DOT-u (działalność ogólnotechniczna)
na czasopisma i inne wydawnictwa mogą być wydatkowane wyłącznie na
opłacenie kosztów poligrafii i tylko takie koszty są honorowane przez KBN.
Redakcje sporządzają rachunek kosztów wydawania czasopisma oraz
przewidywanych zysków ze sprzedaży (prenumerata, sprzedaż w księgarniach);
jeżeli okaże się, że mimo rozprowadzenia nakładu zyski nie pokrywają
kosztów, wówczas powstaje tzw. uzysk ujemny (strata) i można ubiegać się
o dofinansowanie z DOT-u.
Koszty obejmują — obok poligrafii — również nakłady na wstępne etapy
przygotowywania numeru do druku, opłacenie honorariów autorskich, prac
redakcyjnych, adiustacji, maszynopisania, ewentualnego wykorzystania kom 
putera, korekt, kolportażu. Nakłady te niejednokrotnie znacznie przewyższają
koszt papieru i druku.
Wprowadzenie technik komputerowych, składu komputerowego tylko
w nieznacznym stopniu może obniżyć koszt publikacji, co najwyżej — skrócić
czas jej przygotowania.
Redakcja Przeglądu Bibliotecznego taki rachunek kosztów i zysków była
zmuszona przeprowadzić w momencie, gdy Polska Akademia N auk przestała
w sposób bezpośredni dotować realizację wydawnictw z własnego planu
wydawniczego. Odpowiedzialność za wydawnictwa przeszła całkowicie w ges
tie placówek naukowych PAN. Biblioteka PAN w Warszawie — odpowiedzia
lna (wespół ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich) za Przegląd Bibliotecz
ny — postanowiła zrezygnować z usług oficyny wydawniczej Ossolineum,
która okazała się zbyt droga, jak na nasze możliwości. Biblioteka przejęła od
1991 r. zadania wydawcy i wszystkie związane z tą funkcją obowiązki w toku
procesu edytorskiego. Maszynopisy zeszytów w całości przygotowywane
w redakcji mieszczącej się w Bibliotece są przekazywane do Warszawskiej
D rukarni Naukowej, gwarantującej odpowiedni poziom edytorski pisma. Do
każdego zeszytu dołączana jest w postaci samoistnego dodatku Bibliografia
Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (BABIN) przygotowy
wana w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej.
Biblioteka PAN w Warszawie zawarła umowę z przedsiębiorstwem „Ruch”
SA na kolportaż Przeglądu Bibliotecznego. Wówczas nakład pisma oscylował
ok. 2000 egz.; prowizja za rozprowadzanie czasopisma za pośrednictwem
„Ruchu” wynosi ponad 30% wpływów z prenumeraty, jest to więc suma
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niebagatelna. Kryzys, jaki dotknął biblioteki, głównych odbiorców Przeglądu,
spowodował rezygnację z prenumeraty lub zmniejszenie liczby prenumerowa
nych egzemplarzy, np. przez sieć bibliotek publicznych. Spowodowało to
zmniejszenie nakładu; fakt ten odnotowały także inne czasopisma bibliote
karskie.
W związku z tym, że koszt wydawania Przeglądu (z wyjątkiem poligrafii, na
którą otrzymujemy dotację z DOT-u) jest pokrywany z wpływów ze sprzedaży
pisma, uszczerbek 30% okazał się na tyle znaczący, że postanowiliśmy nie
przedłużać umowy z „Ruchem” SA, przejmując kolportaż Przeglądu, począw
szy od z. 3/4 za 1994 r. Cały ciężar pracy związany z przejęciem kolportażu
spadł na redakcję, głównie sekretarza redakcji, przy czym „Ruch” SA nie
ułatwił nam zadania, odmawiając pomocy w uzyskaniu listy dotychczasowych
prenumeratorów, która ponoć stanowi tajemnicę handlową. Trzeba było,
korzystając z różnych źródeł informacji oraz nowoczesnych zasad marketingu,
listę prenumeratorów stworzyć od początku. Zadanie to zostało wykonane
z powodzeniem, a pomocą służyły nam — obok własnych — także łamy
zaprzyjaźnionych czasopism bibliotekarskich, jak Bibliotekarz czy Poradnik
Bibliotekarza, w których ukazywały się systematycznie informacje o warunkach
prenumeraty Przeglądu Bibliotecznego. Wysłano ponadto setki pism promują
cych i informujących do potencjalnych odbiorców czasopisma.
Realnie rzecz biorąc, nakład czasopisma naukowego o ustalonym profilu
nie przekracza na ogół 800-1000 egz. Pod tym względem Przegląd Biblioteczny
nie stanowi wyjątku. Nakład poszczególnych zeszytów (Przegląd stara się
utrzymać częstotliwość kwartalnika) oscyluje ok. 1000 egz.
Przegląd Biblioteczny ukazuje się od 1927 r. i jest jednym z najstarszych
czasopism bibliotekarskich w Polsce. Przegląd ma więc ugruntowaną tradycję
i ukształtowany profil, w którym aktualność problematyki bibliotecznej była
zawsze mocno akcentowana i eksponowana. Powołany został przez Związek
Bibliotekarzy Polskich, który działał w okresie międzywojennym a konkretnie
w 1. 1917-1945, następnie przez kilka lat był organem Związku Bibliotekarzy
i Archiwistów Polskich (1946-1953), a od 1954 r. — Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich. W 1972 r. stał się wspólnym organem SBP i Biblioteki PAN
w Warszawie na podstawie zawartej umowy. Będąc naukowym organem
bibliotekarstwa polskiego, poruszał zawsze problematykę współczesną, dotykał
najbardziej żywotnych i interesujących środowisko tematów z bibliotekarstwa,
bibliografii, dokumentacji i informacji naukowej oraz zagadnień pokrewnych.
Również obecnie Przegląd stara się sprostać nowym wyzwaniom i zapot
rzebowaniom odbiorców, m.in. przez wydawanie zeszytów monograficznych.
Od pewnego czasu publikujemy zeszyty podwójne (jeden lub dwa w roku)
poświęcone aktualnie ważnym — według naszych opinii — zagadnieniom.
Dotychczas wypuściliśmy następujące zeszyty monograficzne: Akademickie
kształcenie bibliotekarzy (1983 z. 2/3); Biblioteka Narodowa - stan i oczekiwania
(1984 z. 3/4); Encyklopedia książki polskiej (1985 z. 3/4); Zawód bibliotekarski
(1987 z. 3/4); O przyszłości katalogów bibliotecznych (1990 z. 3/4); Z doświadczeń

172

ARTYKUŁY

w zakresie automatyzacji bibliotek (1991 z. 3/4); Biblioteki naukowe i ośrodki
informacji naukowej w nowej sytuacji ekonomiczno-społecznej (1993 z. 1/2);
Problemy i zagrożenia bibliotekarstwa polskiego (1993 z. 3/4); VTLS w biblio
tekach polskich (1994 z. 1/2); Kartoteki wzorcowe haseł przedmiotowych (1994 z.
3/4); Informacja i dokumentacja Unii Europejskiej i Rady Europy (1995 z. 3/4).
Zeszyty monograficzne są przygotowywane z myślą o praktykach-bibliotekarzach, ale są też z powodzeniem wykorzystywane przez dydaktyków na
kierunku studiów: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
Przegląd Biblioteczny nie stronił jednak od poruszania problematyki
historycznej naszego bibliotekarstwa. Z myślą o niej wprowadzono właśnie
rubrykę Współtwórcy polskiego bibliotekarstwa - świadkowie sześćdziesięciu
lat..., aby — jak napisano w słowie od redakcji — „połączyć przeszłość
i tradycję z teraźniejszością i nowoczesnością”. Impuls do wprowadzenia tej
rubryki (zamieszczane są w niej wywiady z wybitnymi przedstawicielami
naszego zawodu — nestorami) dała 60. rocznica odzyskania niepodległości
w 1918 r.
Z biegiem lat cezura „sześćdziesięciu lat” przesunęła się w czasie, w związku
z czym i sama formuła tego działu pisma uległa modyfikacji, a nazwa
— począwszy od z. 1 za 1988 r. — została zmieniona na: Współtwórcy
bibliotekarstwa polskiego.
Pierwszego wywiadu udzieliła Przeglądowi Helena Więckowska i został on
opublikowany w z. 1 za 1979 r. wraz z bibliografią Jej prac. N a łamach
Przeglądu Bibliotecznego zamieściliśmy wywiady z takimi współtwórcami oraz
nestorami, jak: Edward Assbury, Irena Bar-Święch, Jan Baumgart, Alodia
Kawecka-Gryczowa, Józef Korpala, Leon Łoś, M aria Manteufflowa, Izabela
Nagórska, Janina Pelcowa, Krystyna Remerowa, Henryk Sawoniak, W anda
Sokołowska.
W tej rubryce znalazły się także inne opracowania dotyczące współtwór
ców, a mianowicie artykuł biograficzny o Antonim Knocie oraz wspomnienia
pośmiertne poświęcone (w kolejności chronologicznej): Helenie Hleb-Koszańskiej, Irenie Morsztynkiewiczowej, Karolowi Głombiowskiemu, Irenie Treichel,
M arii Gutry, Hannie Uniejewskiej.
Z okazji jubileuszu 50-lecia Biblioteki Narodowej Przegląd zamieścił
wywiad z ówczesnym dyrektorem BN, Witoldem Stankiewiczem (z. 2 za
1979 r.).
Z artykułów na tematy historyczne wymienić należy przypomnienie tzw.
akcji pruszkowskiej dotyczące ratowania polskich zbiorów po powstaniu
warszawskim autorstwa Marii Dembowskiej (z. 1 za 1995 r.).
Przegląd Biblioteczny od z. 3 za 1978 r. posiada — obok redakcji — radę
redakcyjną, ciało opiniodawczo-doradcze. Funkcję przewodniczących rady
redakcyjnej pełnili: Helena Więckowska (1978 z. 3 — 1982 z. 1/2), Zbigniew
Jabłoński (1982 z. 3/4 — 1985 z. 1), Krzysztof Migoń (1985 z. 2 — 1988 z. 2),
Barbara Bieńkowska (1988 z. 3/4 do chwili obecnej).
' Rozważając obecną kondycję czasopism profesjonalnych w Polsce z za-

.PR Z E G L Ą D BIBLIOTECZNY” W PRZED ED N IU 70-LECIA

173

kresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, trzeba zwrócić uwagę, że podobne
problemy i trudności dotykają również czasopism tego typu w innych
państwach przechodzących transformację ustrojową. Ilustracją tej sytuacji są
m.in. obrady okrągłego stołu edytorów czasopism bibliotekarskich na 59.
Konferencji Ogólnej IFLA (Barcelona, 22-28 sierpnia 1993 r.)3. Przedstawiciel
ka Narodowego Ośrodka Informacji Republiki Czeskiej w referacie pod
charakterystycznym tytułem: Free... but poor - or better: poor... but free!
zaprezentowała trudności czasopism czeskich z dziedziny bibliotekoznawstwa
związane z brakiem środków na ich wydawanie. W czasopismach tych można
teraz bez ograniczeń ze strony cenzury publikować w sposób nieskrępowany
intelektualny dorobek, ale cóż z tego, kiedy na publikowanie tegoż nie ma
pieniędzy. Natom iast przedstawicielki Federacji Rosyjskiej w swoim wy
stąpieniu zaproponowały sposoby obniżania kosztów związanych z pub
likowaniem czasopism bibliotekarskich, m.in. przez ograniczenie liczby ogniw
procesu edytorskiego, a mianowicie wyeliminowanie firm wydawniczych, czyli
pośredników, oraz kierowanie zredagowanych tekstów wprost do druku,
a następnie do rozpowszechniania. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na ten
pomysł wpadliśmy również i od czterech lat wprowadzamy go w życie4.
Trzeba na koniec podzielić się refleksją, że w sytuacji gospodarki wolnoryn
kowej, braku pełnych dotacji ze strony państwa, lecz ograniczonych do
pewnych zadań w procesie wydawniczym, mogą utrzymać się tylko te
czasopisma, które są rzeczywiście i autentycznie trafione, zaspokajają okreś
lone potrzeby, a w dodatku prezentują wysoki poziom profesjonalizmu. Nie
bez znaczenia jest też atrakcyjna szata graficzna, na którą wydawcy zwracają
dużą uwagę. Reklamy przysparzają nieco dochodów redakcjom lub przynaj
mniej pozwalają promować własne wydawnictwa na łamach swoich czasopism.
Marketing, który zawsze był obecny w bibliotekach, tylko pod inną nazwą, np.
propaganda czy upowszechnianie czytelnictwa, obecnie odgrywa ważną rolę.
W 1997 r. przypadają 70. urodziny Przeglądu Bibliotecznego, który zaczął
się ukazywać w 1927 r. — początkowo jako rocznik.
Pięćdziesiąt lat czasopisma zostało uczczone specjalnym zeszytem —
z. 3 1977 — zatytułowanym Na pięćdziesięciolecie „Przeglądu Bibliotecznego”,
w którym znalazły się cztery artykuły omawiające problematykę pisma: M arii
Dembowskiej: „Przegląd Biblioteczny” wczoraj - dziś - jutro; Józefa Korpały:
Przegląd polskich czasopism bibliotekarskich; Henryka Sawoniaka: Bibliografia
Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Geneza i rozwój wydaw
nictwa oraz Barbary Eychlerowej: Recepcja „Przeglądu Bibliotecznego" w za
granicznych serwisach informacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej.
M aria Dembowska, redaktor naczelny pisma w 1. 1969-1978, przedstawiła
w sposób wyczerpujący rolę i znaczenie Przeglądu na przestrzeni 50 lat jego
3 Barbara Sordylowa; 59. Rada i Konferencja Ogólna IF L A . „Prz. Bibl." 1994 z. 1/2 s. 113-116.
4 Taż: Experiences o f managing editor o f the "Library Review”. „Newsletter. Round Table o f Editors o f Library Journals. IF L A "
(Moscow) 1996 Vol. 12 nr 1(9) p. 5-7.
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istnienia, nie pomijając problemów trudnych, związanych z terminowością
ukazywania się czasopisma oraz jego finansami. W tym właśnie okresie doszło
do umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich i Biblioteką
PA N w Warszawie dotyczącej wspólnego wydawania Przeglądu (od 1972 r.);
szczegółowe informacje na ten temat zawarte są we wspomnianym artykule M.
Dembowskiej. Józef Korpała ukazał miejsce Przeglądu Bibliotecznego wśród
innych czasopism bibliotekarskich; dał szeroką panoramę polskiego czasopiś
miennictwa bibliotekarskiego, uwzględniając nie tylko pisma o zasięgu ogól
nokrajowym, ale sporo czasopism regionalnych. Co się tyczy samego Przeglądu
Bibliotecznego to — po analizie jego treści — stwierdził, że „stanowi ważny
czynnik przyspieszania procesu unowocześniania bibliotekarstwa polskiego”
(s. 255).
Henryk Sawoniak poddał analizie samoistny dodatek do Przeglądu Biblio
tecznego, jakim jest Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej — znana powszechnie pod akronimem BABIN, która opracowywa
na jest w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej (poprzednia
nazwa: Przegląd Piśmiennictwa o Książce) i stanowi swego rodzaju „okno na
świat” dla bibliotekarzy polskich. W zakończeniu swojego artykułu Autor
napisał o BABIN-ie: „Informacja o postępie, osiągnięciach i doświadczeniach
światowych ułatwia pracę na własnym, lokalnym podwórku, chroni przed
zacieśnieniem i konserwatyzmem, dając w wielu przypadkach możność kon
frontacji własnych doświadczeń i stanowiąc podnietę do korzystania z do
świadczeń cudzych przy ulepszaniu własnego warsztatu” (s. 295).
Barbara Eychlerowa przedstawiła w swoim artykule wnikliwą analizę
recepcji Przeglądu Bibliotecznego w zagranicznych serwisach informacyjnych,
zarówno w wydawnictwach abstraktowych, jak np.: Library and Information
Science Abstracts (LISA), jak i w bibliografiach specjalnych rejestracyjnych (np.
Library Literature. An index to library and information science). Przegląd
Biblioteczny był i jest nadal obecny w światowych przeglądach literatury
z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Bardzo ważnym elementem w uczczeniu 50-lecia Przeglądu Bibliotecznego
było opracowanie bibliografii zawartości czasopisma za okres: 1927-19765.
Obecnie przygotowuje się kontynuację bibliografii zawartości Przeglądu za
dalsze 20 lat, czyli za 1. 1977-1996, która ukaże się drukiem w 1997 r.
W związku z 70-leciem czasopisma planujemy — w porozumieniu ze
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich — przygotowanie w maju 1997 r.
spotkania redakcji polskich czasopism bibliotekarskich (oraz z dziedzin po
krewnych), zarówno o zasięgu ogólnokrajowym, jak i regionalnych, w celu
wspólnego podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskami, osiągnięciami,
a także zacieśnienia współpracy w zakresie tematyki poruszanej w naszych
periodykach oraz w różnych aspektach polityki wydawniczej.
Apelujemy już teraz do redakcji o nadsyłanie odpowiednich materiałów
5
Bibliografia zawartości „Przeglądu Bibliotecznego” 1927-1976 (R . 1-44). Oprać. J. Pelcowa przy współudz. I. Gorczyńskiej,
Z. Pietrzak, Z. Płuciennik. Wroclaw 1978.
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informacyjnych oraz samych czasopism na nasz adres. Materiały z narady,
a więc referaty, komunikaty oraz dyskusję panelową zamierzamy opublikować
w specjalnym zeszycie Przeglądu Bibliotecznego. Żywimy nadzieję, że będzie to
dobry sposób uczczenia 70-lecia Przeglądu Bibliotecznego, który jest zarazem
rówieśnikiem IFLA powołanej w 1927 r. i który przez te wszystkie lata dobrze
zasłużył się dla społeczności bibliotekarskiej.

BARBARA SORDYLOW A

L IB R A R Y REVIEW IN THE ADVENT OF ITS 70th ANNIVERSARY
The problems of scientific journal publishing in the new social and economic context are
discussed with special attention devoted to the Library Review quarterly celebrating its 70th
anniversary in 1997. It is remarkable that the Library Review started in 1927 together with the
IFLA created in the same year. The author, editor-in-chief of the Library Review describes the
scientific profile, organizational and financial problems, and the plans for the anniversary.
Maszynopis wpłynął do redakcji 2 lipca 1996 r.
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PROBLEM REPATRIACJI Z POLSKI BYŁYCH NIEMIECKICH ZBIORÓW
BIBLIOTECZNYCH W OCZACH ABSOLWENTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA
Próbki z prac egzaminacyjnych *
N a tegorocznym pisemnym egzaminie z bibliotekoznawstwa — dającym tytuł „bibliotekarza
dyplomowanego biblioteki naukowej” — który odbył się 25.07.1995 r. studenci mogli tradycyjnie
już wybrać jeden spośród czterech tematów z zakresu organizacji biblioteki, albo temat z historii
bibliotek'.
D o egzaminu przystąpiło łącznie 26 studentów kursu 1992-1995 Instytutu Bibliotekoznawstwa
i Kształcenia Bibliotekarzy Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Institut fur Bibliothekswissenschaft
und Bibliothekarausbildung der Freien Universitat), złączonego od 1.10.1994 r. z Instytutem
Bibliotekoznawstwa (Institut fur Bibliothekswissenschaft) Uniwersytetu Humboldta. Trzynaścioro
spośród nich wybrało na temat egzaminu pisemnego (trwającego 180 min.) następujący temat
z historii bibliotek: „Przemieszczenia zbiorów Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie (Preussische Staatsbibliothek Berlin) pod wpływem działań wojennych i ich skutki”.
W trakcie trzygodzinnego egzaminu należało przede wszystkim ustosunkować się do na
stępujących zagadnień:
— wywóz ponad 3 min woluminów w dwóch fazach (od września 1941 r. do lata 1943 r.; od
sierpnia 1943 r. do początków 1945 r.) pod kątem preferencji i celów, takich jak: wybór docelowych
miejsce wywozu w Saksonii, Hesji, Bawarii, na Śląsku i Pomorzu; szczególne warunki przewozu
i drogi transportu; losy zbiorów po kapitulacji w maju 1945 r.; zwrot zbiorów od 1945/46 z jednej
strony do budynku Niemieckiej Biblioteki Państwowej (Deutsche Staatsbibliothek) w Berlinie
Wsch. (Unter den Linden) a z drugiej strony okrężnymi drogami przez Tybingę i Marburg w 1978 r.
do nowo postawionego budynku biblioteki na Potsdamer Strasse po drugiej stronie muru,
w Berlinie Zach., z zachowaniem tego stanu do zjednoczenia Niemiec 3.10.1990 r. i połączenia obu
części dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej (Preussische Staatsbibliothek) w dniu 1.10.1992 r.;
— wielkość zasobów przed ich wywozem oraz straty poniesione podczas transportu i później;
— wyjaśnienie wpływu, jaki wywóz książek miał na odnowę zasobów w każdej z roz
dzielonych na 45 lat części biblioteki;
— dyskusja na pozostawaniem w Polsce niezwróconych rękopisów, inkunabułów i druków
oraz nad zwrotem od 1990 r. głównie tzw. „Trophaen-Bucher” z byłego Związku Radzieckiego.
Ulga dla egzaminatorów: w ani jednej z owych trzynastu prac nie pojawił się nawet
najmniejszy ślad myśli nacjonalistycznych czy, jak je kiedyś nazywano, „rewizjonistycznych”.
Wręcz odwrotnie: autorzy prac zaprezentowali na wskroś trzeźwe spojrzenie, kierując się przede
*
Przekład z P. Zahn: Die Frage der Repatrierung ehemals deutscher Bibłiotheksbestande in Polen in der Sicht junger
Bervfsanfanger. Leseprobcn aus Examensarbeiten. Bibliotheksdienst" 1995 N r 10 s. 1626— 1631 (przyp. red.).
1 Cztery pozostałe tematy to:
— „O chrona zasobów bibliotecznych. Przegląd aspektów”. (Za myśl przewodnią można wziąć zaplanowanie idealnego budynku
bibliotecznego);
— „Biblioteki naukowe w sieci. Proszę przedstawić skutki dla użytkowników i bibliotekarzy”;
— „Przejmowanie obcych danych w procesie katalogowania. Możliwości, podejścia, problemy”;
— Część A (zalecany czas pisania: ok. 2 godz.) — „Organizacja i nowe trendy w nicmiecldm systemie wypożyczania
międzybibliotecznego pod kątem zamawiania i udostępniania literatury: 1. Proszę sporządzić krótki przegląd zasad Regulaminu
Wypożyczalni Międzybibliotecznej (LVO) z 1993 r.; 2. Proszę wyjaśnić Online-Ordcring na przykładzie DBI-LINK; 3. Proszę
przedstawić krótki system dostarczania dokumentów TIB”. — W części B (zalecany czas pisania: ok. 1 godz.) należało odpowiedzieć
na 11 pytań z bibliotekoznawstwa ogólnego.
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wszystkim praktycznym rozsądkiem zawodowego bibliotekarza. W zapatrywaniach przyszłych
bibliotekarzy odzwierciedlały się przy tym myśli wypowiadane w czasie fachowych dyskusji, jakie
bibliotekarze niemieccy w swych publikacjach, ku satysfakcji nas wszystkich, prowadzili w tak
spokojnym tonie w ciągu ostatnich lat. D o publikacji tych i opinii ich autorów wielokrotnie
odnoszono się w pracach egzaminacyjnych2.
Sześcioro przyszłych bibliotekarzy wypowiedziało się w swych pracach w zdecydowany sposób
w kwestii szczególnych problemów związanych z restytucją zubożonych przez wojnę zasobów.
W prowadzonej dzisiaj dyskusji dotyczącej zwrotu zbiorów bibliotecznych znajdujących się
obecnie u naszych wschodnich sąsiadów istotne jest zapoznanie się również z głosami młodzieży
stanowiącej nasz narybek bibliotekarski.
Prace pisane były anonimowo i oznaczone numerami. Ich autorzy nie byli więc znani
egzaminatorom i nie będą także w przyszłości wymienieni publicznie z nazwiska. Autor tych słów
pragnie jednak w tym miejscu zarówno im, jak i pozostałym siedmiu osobom, które wybrały temat
historyczny, podziękować za wiele interesujących myśli (również w trakcie kolokwium) i życzyć im
wszystkim z całego serca, by dane im było w przyszłym życiu zawodowym osobiście przyczynić się
do rozwoju tak przez nich upragnionej współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami.
Poniżej przytaczamy dosłowne cytaty z sześciu prac, nie sądząc, by wymagały one komen
tarza:
Nr B 1631: „(...) W tym kontekście nasuwa się pytanie o zakres restytucji. Czy rzeczywiście
życzyć sobie trzeba powrotu wszystkich zbiorów? I nie o to tu tylko chodzi, że część powstałych
luk uzupełniono już w ubiegłych latach. Trzeba by ponieść również koszty opracowania
zwróconych zbiorów. W czasach, gdy Europa staje się jednością, zastanowić się wypada nad tym,
czym w zasadzie są dobra kultury. Co stanowi o samookreśleniu się kultury czy na przykład
biblioteki? Tu trzeba naprawdę starannie przemyśleć, co dla samookreślenia ma znaczenie
zasadnicze. A wspomnieć wypada na tym miejscu i o kwestii rekompensacji. Dyskutować można
nad zwrotem zasobów książkowych w zamian za udostępnienie techniki bibliotecznej. Wypada
mieć nadzieję, że wszystkie państwa zaangażowane w tę sprawę znajdą rozwiązanie, które będzie
szło w parze z intensywniejszą współpracą i, miejmy nadzieję, pozwoli zapomnieć o resentymentach”.
Nr B 1632: „(...) Równie dyskusyjne wydaje się pytanie, czy sensowne jest domaganie się
zwrotu ok. 100 000 woluminów z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej, które obecnie znajdują się
w polskich bibliotekach. Ich zwrot ugodziłby w bibliotekarstwo polskie. W obliczu coraz silniejszej
integracji również wschodnieuropejskich bibliotek tak sztywne stanowisko wydawać się musi mało
dyplomatyczne”.
Nr B 1633: „(...) Jako przykład [złożoności zaistniałych problemów] wspomnijmy tu jeszcze
raz niebagatelną stratę katalogu alfabetycznego i niektórych części katalogu rzeczowego, przez co
rekonstrukcja pierwotnych zasobów Pruskiej Biblioteki Państwowej staje się właściwie niemoż
liwa. Jak więc podejmować się poszukiwania książek, o których nawet nie wiadomo, czy
kiedykolwiek istniały? Spotkanie w Moskwie [chodzi o „okrągły stół” z 11-12.111992 r.] zdawało
się być optymistycznym zaczątkiem przyszłego podejścia do książki jako dobra kultury. Dawało
2
Przy przygotowywaniu się do kolokwium studenci opierali się przede wszystkim na następujących pracach: J. Hering:
Restitution kriegsbedingt verlagerter Kulturguter: ein neues Kapitel zur Ruckfuhrung deutscher Bucher aus Russland. W: Bucher fu r
die Wssenschąft: Bibliotheken zwischen Tradition und Fortsehritt. Festschrift fur G unter G atlerm ann zum 65. G eburtstag.
Munchcn 1994 s. 293-303. — F. G. Kaltwasser: Alle Drucke, Zeitungen und Zeitschrif ten in polnischen Bibliotheken ais gemeinsames
europaisches Erbe im Schnittfeld polnischer und deutscher Kultur. „Zeitschrif t fu r Bibliothekswesen und Bibliographie" 1993 H. 5 ł
418-431. — P. Knittel: Die Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturhesitz und ihr Alter Realkatalog. Berlin 1994 (druk specjalny
z okazji ponownego udostępnienia sali katalogów w dn. 31.10.1994). — F. Krause: Buchergrab Uskoje. „Stichwort” 1990 H. 34 l 51.
— G. Lcyh: Die deutschen Bibliotheken nach dem Kriege. Tubingen 1947. — Restitution von Bibliotheksgut. R undcr Tisch deutscher
und russischer Bibliothekare in M oskau am 11. und 12. Dezembcr 1992. Hrsg. von K.-D. Lehmann und I. Kolasa. Frankfurt am
M ain 1993. — W. Schochow: Griff in die Geschichte: erster BombcnangrifT auf die Staatsbibliothek: 1941. „Mitteilungen.
Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz" 1992 N r 1 s. 49-51; Tenże: Von den Kriegs- und Nachkriegsschicksalen der
Bestande der Preussischen Staatsbibliothek: eine Zwischcnbilanz. Tamże, 1994 N r 1 s. 1-8; Tenże: Diensstelle Hirschberg. Tamie,
N r 3 ł 258-260; Tenże: Die Preussische Staatsbibliothek in Polen. „Zeitschrift fu r Bibliothekswesen und Bibliographie" 1994 H. 6
i 682-688. — W. Schwarzcneckcr: Erinnerungen an die Stabi ( X I ) : Vcrlagerung. „Stichwort" 1986 H. 30 s. 35-36. — G. Strozyk:
RuBePol redivivus? Thnde 1988 H. 32 s. 38-39.
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ono także szansę, że wrodzy sobie dotąd bibliotekarze niemieccy i rosyjscy przemienią się
w partnerów potrafiących prowadzić dialog oparty na ich kulturowej identyczności. A jednak
najnowszy rozwój wydarzeń dowiódł, że z powodu aktualnych zmian politycznych w Rosji nie
sposób przemienić początkowej euforii w rzeczywistość. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
Rosyjscy bibliotekarze bronią się teraz przed zwrotem książek do Niemiec. Chęci współpracy
zabrakło również na płaszczyźnie politycznej. Pod tym względem polskie biblioteki okazały się
daleko bardziej gotowe do współpracy. Tym niemniej blisko 100 000 przechowywanych w nich
woluminów ma pozostać w Polsce. Przyczyna tego leży w polityce gromadzenia zbiorów
prowadzonej przez polskich bibliotekarzy, którzy zasoby te skatalogowali, zadbali o nie,
udostępnili je czytelnikom i przy nabywaniu nowych książek uwzględniali zbiory niemieckie
znajdujące się już w ich bibliotece. Tym samym zwrot tych księgozbiorów spowodowałby wielką
lukę w bibliotekach polskich. Sensowniej byłoby (i stąd rozmowy na ten temat) sporządzić
odpowiednie kopie, np. w formie mikrofilmów, do wykorzystania w Niemczech. Dzięki współczes
nej technice przedsięwzięcie takie jest w pełni realne. Jednakże nie wiadomo na razie, jakie decyzje
zapadną na szczeblu rządowym”. N a tym praca się kończy.
Nr B 1638: „(...) Jak się zakończy sprawa ewentualnego zwrotu, nie sposób dzisiaj przewidzieć.
Dobra wola i gotowość współpracy bardzo zależą — przede wszystkim po stronie rosyjskiej — od
aktualnej sytuacji politycznej. Nawet jeszcze pięćdziesiąt lat po zakończeniu wojny żywe są
w jednoczącej się Europie resentymenty spowodowane wydarzeniami II wojny światowej. Być
może trzeba po prostu pogodzić się z tym, że znajdujące się w Polsce książki już tam pozostaną
— ważne jest, że w ogóle istnieją i że są dostępne dla nauki czy także czytelnika-nienaukowca”. N a
tym praca się kończy.
Nr B 1641: „(...) Przy rozpatrywaniu tego wysoce delikatnego tematu pojawiają się też
naturalnie pytania o winę za wywołanie wojny, prawa zwycięzców i prawa zwyciężonych, prawną
regulację zwrotu. (...) Starania o zwrot koncentrować się powinny na cymeliach, pojedynczych
cennych dziełach czy zbiorach powiązanych z sobą tematycznie, jako że biblioteki polskie
kierowały się przy zakupie książek tym, co posiadały po włączeniu do swych zbiorów byłych
zasobów niemieckich, a i Biblioteka Państwowa na Unter den Linden świadomie uzupełniała zaraz
po wojnie (i nadal zresztą uzupełnia) powstałe przez wojnę luki. Przedmiotem dyskusji musi być
również rekompensata ze strony Niemiec: pomoc przy rozbudowie infrastruktury bibliotecznej czy
programy darowizn książkowych, jak to się dzieje już w Polsce i Rosji. N a zakończenie
wspomnijmy o zagadnieniach czy problemach, które nieuchronnie musiałyby się pojawić po
zwrocie zbiorów, jak na przykład konserwacja tych ich części, które przetrwały w złym stanie
[chodzi o zbiory przechowywane w Rosji] czy prace nad wprowadzeniem olbrzymich mas książek
do zasobów bibliotecznych. N a pierwszy plan wysuwa się sprawa finansów (...)”.
Nr B 1642: „(...) Równocześnie odbywające się rozmowy i współpraca z bibliotekami polskimi
doprowadziły do uruchomienia w 1992 r. nowego projektu. »Przemieszczone przez wojnę« w obu
kierunkach zbiory dzieł wartościowych tak dla niemieckiej, jak i dla polskiej historii, będą
mikrofilmowane (...) i wymieniane jako dublety. Dalej: Biblioteka Państwowa w Berlinie i Biblio
teka Jagiellońska w Krakowie dokonały już wymiany swoich katalogów w formie mikrofisz
i druków, co ułatwi systematyczną rekonstrukcję wywiezionych książek. (...) W rozmowach
prowadzonych z Polską konieczne jest spojrzenie z czysto praktyczno-bibliotekarskiego punktu
widzenia. Przede wszytkim to Polakom zawdzięczamy zabezpieczenie wywiezionych zasobów
książkowych po zakończeniu wojny. Po drugie, Polacy kierowali się przy nabywaniu nowych
tytułów stanem posiadania z uwzględnieniem zbiorów niemieckich. Zwrot całości spowodowałby
luki w zbiorach bibliotecznych. (...) Iść powinniśmy dalej drogą »filmowania dubletów«, międzybi
bliotecznej wymiany literatury i wprowadzania zbiorów do »obiegu naukowego«”.
Peter Zahn
Z jęz. niem. tŁ Halina Stachowska
Maszynopis wpłynął do redakcji 25 stycznia 1996 r.
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Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia pierwszej Katedry Bibliotekoznawstwa w Polsce
(Łódź, 4-5 grudnia 1995 r.)
Konferencję zorganizowała Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Łódzkiego przy współpracy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Obrady otworzyła prof, dr hab.
Hanna Tadeusiewicz, kierownik Katedry BilN w Łodzi. Uczestników konferencji przywitała
również prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ, dr hab. Elżbieta Umióska-Tytoń. Wiele ciepłych
słów pod adresem gospodarzy skierowali goście reprezentujący pokrewne ośrodki naukowe
z innych miast: Krakowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia oraz przedstawiciele, głównie łódzkich,
bibliotek naukowych. Otwarcie sesji uświetniły ponadto odczytane uczestnikom listy gratulacyjne
z życzeniami dalszej owocnej pracy, które Katedra-Jubilatka otrzymała od prof, dr hab. Barbary
Bieńkowskiej, prof, dr hab. Marii Dembowskiej, prof, dr hab. Zofii Gacy-Dąbrowskiej, prof, dr
hab. Anny Sitarskiej i prof, dr hab. Barbary Sordylowej.
W konferencji wzięło udział ok. 70 osób reprezentujących krajowe środowiska księgoznawcze
i bibliotekoznawcze, biblioteki naukowe i inne instytucje; przybyli także goście indywidualni.
Spośród przewidzianych do wygłoszenia 20 prac w czasie dwudniowych obrad wysłuchano 17
referatów'.
Szeroko rozumiana problematyka bibliologiczna znajdująca swoje odbicie w haśle przewod
nim konferencji zdecydowała o znacznej różnorodności tematycznej wygłoszonych referatów. Te
zaś poświadczyły o kondycji — osiągnięciach i trudnościach — polskiego księgoznawstwa.
Połączenie refleksji naukowej z eksponowanym akcentem jubileuszowym znalazło wyraz
w dwu pierwszych wystąpieniach. Prof, dr hab. Bolesław Świderski, były dyrektor Biblioteki
Uniwersyteckiej w Łodzi i kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa UŁ w 1. 1969-1987, kon
tynuator działań wielkich poprzedników — Jana Muszkowskiego i Heleny Więckowskiej
w referacie Historia Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ w latach 1945-1987
przedstawił trudne początki Katedry w powojennej Łodzi, scharakteryzował i ocenił działalność J.
Muszkowskiego jako jej twórcy, organizatora i kierownika, omówił dokonania H. Więckowskiej,
organizatorki życia naukowego z zakresu bibliotekoznawstwa po 1953 r. Obok istotnych faktów
z życia Katedry w referacie przedstawiono modyfikowane wraz z upływem czasu plany studiów
i programy nauczania; Autor scharakteryzował kadrę naukowo-dydaktyczną i środowisko
studentów bibliotekoznawstwa w Łodzi.
Działalność K atedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
w latach 1987/88-1994/95 była tematem wystąpienia prof. dr hab. H. Tadeusiewicz. Autorka,
pełniąca od 1987 r. funkcję kierownika Katedry, wyeksponowała sprawy kadry nauczającej:
awanse naukowe i zawodowe, rodzaje aktywności naukowej pracowników i ich osiągnięcia na polu
naukowo-badawczym. Zatrzymała się również na działalności dydaktycznej, omówiła m.in. typy
studiów bibliotekoznawczych w UŁ, zwróciła uwagę na potrzeby i oczekiwania studentów.

1 W wydanych drukiem materiałach konferencyjnych umieszczono także teksty referatów: d r Diany Pietruch-Reize*
Dziewiętnastowieczne wydawnictwa iródlowe do badań nad dziejami książki prawniczej w Polsce, dr Barbary Sosińskiej-Kalaty
Terminologiczna baza danych „BIS" i dra hab. Józefa Szockiego Książka popularna dla ludu ( na przykładzie Wydawnictwa Ludowego
1882-1920). Referaty te nic były wygłoszone z powodu nieobecności Autorów. Z przyczyn niezależnych od organizatorów
w publikacji nie umieszczono omówionych w sprawozdaniu referatów prof, dra hab. Janusza Kapuścika i mgr Haliny Dusińskiej.
Okolicznościowe wydawnictwo uczestnicy konferencji otrzymali przed rozpoczęciem obrad.
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Wśród wielu zadań stojących przed współczesnym księgoznawstwem na czoło wysuwa się
z pewnością potrzeba dalszego umocnienia podstaw teoretycznych dyscypliny, ulepszenia metod
badawczych, sprecyzowania miejsca nauki o książce wśród współczesnych teorii informacyjnych.
Przedmiotem zainteresowań i naukowych analiz pozostaje również nadal niejednoznacznie
interpretowany przedmiot badań. Niepokoić może brak zasadniczych ustaleń terminologicznych,
komplikujący precyzyjne wytyczenie granic pola badawczego nauki o książce, zacierający
wyrazistość struktury wewnętrznej bibliologii, a zatem utrudniający chociażby ścisłe rozgraniczenie
pól badawczych nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej. Problemy te, niekiedy sporne,
zagadnienia z zakresu księgoznawstwa historycznego, sprawy edukacji bibliotekoznawczej na
poziomie uniwersyteckim, także badania interdyscyplinarne stanowiły tematykę wystąpień referen
tów, były przedmiotem interesujących, ożywionych, chociaż nie zawsze konstruktywnych dyskusji
i wypowiedzi.
Pozycja bibliotekoznawstwa w obrębie kompleksowej nauki o książce, bibliotece i informacji
naukowej była przedmiotem rozważań prof, dra hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego. W referacie
0 miejsce bibliotekoznawstwa w nauce o książce, bibliotece i informacji naukowej Autor zaznaczył, iż
„występują tendencje zmierzające do wyboru jednego z trzech terminów: bibliologia, biblioteko
znawstwo, informacja naukowa czy informatologia — jako określającego nadrzędną, obejmującą
całokształt wiedzy o wszystkich związanych z nią przedmiotach, szeroko pojętą dziedzinę wiedzy”
(s. 1). Według Z. Żmigrodzkiego, chaos terminologiczny, związana z tym niejasność sądów
1 odmienność stanowisk dotycząca relacji między powyższymi trzema kierunkami nauki decydują
0 lokowaniu bibliotekoznawstwa na niedobrej pozycji w sytuacji, gdy ze względu na przedmiot
1 wyodrębnione własne pole badawcze, nauka o bibliotece zasługuje na rangę samodzielnej
dyscypliny badawczej. W konkluzji wywodu Autor opowiedział się za „wyraźnym terminologicz
nym i pojęciowym utrzymaniem odrębności trzech dyscyplin, odpowiadającym ukształtowanym
już celom nauki o książce, nauki o bibliotece oraz nauki o informacji naukowej” (s. 3). W głosach
dyskutantów dominowało przekonanie, iż świadomość występujących na tym odcinku słabości
powinna mobilizować reprezentantów trzech pokrewnych nauk do harmonijnej i efektywnej
współpracy bez próby dominacji ze strony którejkolwiek z nich. Warto chyba dodać, że trudny
problemy relacji między bibliologią i bibliotekoznawstwem, zarówno w warstwie terminologicznej,
jak i sferze wzajemnych zależności czy oddziaływań ma swoją dość długą historię, a i próby
zdominowania jednej nauki przez drugą także nie są niczym nowym. Nie przeszkadzało to
jednakowoż w tworzeniu i ciągłym wzbogacaniu tak nauki o książce, jak i nauki o bibliotece
o nowe, cenne wartości. Poza tym problem nazewnictwa nauk, ich wzajemnej zależności czy
partnerskiej koegzystencji nie jest uzależniony li tylko od czynnika wolicjonalnego. Wiąże się on
niewątpliwie także ze złożonością reguł i praw rządzących nauką, reguł wpływających na strukturę
dyscyplin naukowych, ich pełną lub częściową autonomię. Stanowisko prof, dra hab. Krzysztofa
Migonia uznającego za najważniejsze prowadzenie badań naukowych w ramach kompleksowo
rozumianej nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej bez względu na rygory nazewnicze
uznano za pogląd najzupełniej słuszny.
Istnieje pewne podobieństwo problemowe między referatem Z. Żmigrodzkiego i referatem
prof, dra hab. Adama Górskiego Informacja naukowa i jej miejsce w bibliologii i innowatyce. Tu
również istotą wywodu są sprawy terminologii, lecz dotyczą one tym razem pojęcia informacji
naukowej oraz różnic w jego interpretowaniu. Autor zanalizował pojęcie informacji naukowej w jej
podstawowych aspektach: bibliologicznym i innowacyjnym; uzasadnił jego wieloznaczność w róż
nych sferach działalności zarówno naukowej, jak i praktycznej. Stwierdził również, że „problem
określenia adekwatnej definicji pojęcia »informacja naukowa«, zbudowania jednej pełnej teorii
informacji i scalenia istniejących szczegółowych koncepcji w jeden precyzyjny i ogólny schemat” (s.
1) wymaga w miarę szybkiego i właściwego rozwiązania. Brak takowych ustaleń, wielość pojęć
informacji, z których każde uwzględnia różne jej aspekty, wywiera znaczący wpływ chociażby na
praktykę informacyjną, co w konsekwencji powoduje niespójność systemu, utrudnia jego efektyw
ną organizację i rozwój.
Zagadnienia edukacji na poziomie wyższym z zakresu informacji naukowej poruszał referat dr
Stanisławy Kurek-Kokocińskiej Informacja naukowa - rozwój dyscypliny a zmiany w dydaktyce.
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Zaprezentowano w nim pokrótce zmiany, jakim podlegała i nadal podlega ta młoda dyscyplina
naukowa, wskazano na zachodzące w związku z tym przeobrażenia w procesie nauczania
przedmiotów z zakresu informacji na bibliotekoznawczych kierunkach studiów uniwersyteckich.
Niełatwy do zrealizowania model takiego procesu dydaktycznego, w którym stale uwzględniano by
najnowsze zdobycze nauki o informacji, kształcenie w jego ramach wysokiej klasy specjalistów,
zarówno teoretyków jak i praktyków, byłby — jak się wydaje — spełnieniem oczekiwań wielu osób
związanych profesjonalnie z tą nauką, w tym również Autorki referatu.
N a razie jednak szanse na pełną realizację modyfikowanych, nierzadko interesujących
propozycji programowych są niewielkie. Dotyczy to zarówno informacji naukowej, jak i nauki
o książce i bibliotekoznawstwa. Jeśli bowiem uznać za słuszne przekonanie wielu dydaktyków, że
akademickie kształcenie bibliotekoznawców przechodzi poważny regres, to chociażby z tego
powodu wszelka optymalizacja procesów dydaktycznych napotykać musi na przeszkody. Przy
czyny tego stanu rzeczy rozważyła w swoim wystąpieniu dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
W referacie Stan kadrowy akademickich ośrodków kształcenia bibliotekoznawców a możliwości
utrzymania kierunku zaakcentowała niepokojący wpływ braków kadrowych odczuwanych przez
większość ośrodków prowadzących kierunek bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na
odchodzenie w wielu uczelniach od magisterskiego kształcenia bibliotekoznawców na rzecz
specjalności lub wyższych studiów zawodowych. Wprawdzie kłopoty kadrowe towarzyszyły
większości ośrodków kształcących przyszłych bibliotekoznawców niemal od początku ich istnienia,
jednak dopiero Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 1991 r.2 unaoczniła powagę
problemu. W myśl jej rozporządzeń prowadzenie odrębnego kierunku studiów magisterskich
uwarunkowane jest zatrudnieniem na tzw. pierwszym etacie ośmiu samodzielnych pracowników
nauki reprezentujących ten kierunek. Ponieważ wiele ośrodków nie mogło i nadal — co oczywiste
— nie może sprostać takiemu wymogowi, ich byt został zagrożony, a zastosowana miara wartości
kadry naukowo-dydaktycznej ze zrozumiałych względów ciągle bulwersuje środowiska uczelniane.
W kręgu problemów bibliograficznych znalazły się dwa wystąpienia. Podstawą tematyczną
referatu dr hab. Krystyny Bednarskiej-Ruszajowej Bibliografia polskiego księgoznawstwa tematycz
nie, chronologicznie i środowiskowo opowiedziana był dorobek polskiego księgoznawstwa oglądany
oczami bibliografa. Autorka omówiła przede wszystkim własne opracowanie selektywnej biblio
grafii bibliologii opublikowane po niemiecku w 1994 r. w wydawnictwie Petera Langa we
Frankfurcie nad Menem Das polnische Buchwesen (Bibliographische Einfuhrung) w serii Arbeiten
und Bibliographien zum Buch und Bibliothekswesen pod redakcją dra Horsta Róhlinga. Praca,
obejmująca zasięgiem chronologicznym piśmiennictwo polskie dotyczące spraw książki od
pierwszej bibliografii Szymona Starowolskiego Scriptorum Polonicorum Hekatontas z 1625 r. aż do
1985 r. włącznie, budzi zrozumiałe zainteresowanie księgoznawców. Wprawdzie można tu dostrzec
pewne niedociągnięcia — Autorce zwrócono uwagę na niekompletność — ale nie zmienia to faktu,
że publikacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem w Niemczech, znajduje tam chętnych
nabywców, co z pewnością świadczy w znacznej mierze o jej wysokiej wartości. Przyszłych
bibliografów i bibliologów zainteresować może propozycja i zachęta K. Bednarskiej-Ruszajowej do
współpracy przy tworzeniu kolejnego, poprawionego wydania tej bibliografii.
Żywotną problematykę bibliograficzną podjęła w referacie Problemy bibliografii na łamach
encyklopedii księgo- i bibliotekoznawczych (1970-1995) prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń.
W słusznej ocenie Autorki, dziedzina ta, zarówno nauka, jak i praktyka bibliograficzna przeżywa
trudny okres: „Doświadcza zachwiania dawnej stabilności, zamazania ostrych wcześniej konturów
pola badawczego, kryzysu teoretycznej samoświadomości jej przedstawicieli, nadwerężania dotych
czasowych więzi interdyscyplinarnych i budowania nowych” (s. 1). Odpowiedź na pytanie
o perspektywy bibliografii nie jest w tej sytuacji ani łatwa, ani w pełni możliwa. N a bazie
dostępnych i poznawalnych wartości składających się na ogół rzeczy bibliograficznych można
jednak tworzyć prognozy i, w miarę możliwości, świadomie zapobiegać zagrożeniom, jakie
towarzyszą tej dziedzinie nauki i praktyki książkowej. Pewne odpowiedzi na pytania przynieść tu
*
Uchwala Rady Głównej z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby
utworzyć i prowadzić kierunek studiów. „Dz. Urz. Min. Eduk." nr 8 poz. 41 i 1992 nr 1 poz. 7.
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może obecność bibliografii i sposób jej przedstawienia w światowych bibliologicznych i bibliotekoznawczych encyklopediach i słownikach encyklopedycznych. Autorka przyjęła ten rodzaj
sprawdzianu kondycji bibliografii i przeprowadziła gruntowną analizę hasła w najbardziej
reprezentatywnych specjalnych wydawnictwach encyklopedycznych polskich, niemieckich, amery
kańskich, rosyjskich, nawet hiszpańskich. Wysnute na podstawie tej analizy wnioski Autorki
skłaniają w kierunku ostrożnego optymizmu.
Z biografistyką księgoznawczą łączyły się trzy wystąpienia zawężone do prezentacji za
służonych osób, w różny sposób i w różnym czasie z bibliologią związanych. Prof, dr hab.
Zbigniew Nowak w pracy Michał K rzysztof Hanow jako badacz dziejów drukarstwa w Prusach
Królewskich przybliżył postać gdańskiego bibliotekarza z XVIII w , historyka książki i drukarstwa
gdańskiego, który należał wówczas na tamtym terenie do grona najwybitniejszych badaczy
problemów księgoznawczych.
Prof, dr hab. Janusz Kapuścik wygłosił referat na temat „Karol Badecki — bibliotekarz
i uczony”. Omówił dokonania wybitnego historyka literatury polskiej, czołowego przedwojennego
archiwisty, zasłużonego bibliotekarza Biblioteki Jagiellońskiej, kontynuatora prac Władysława
Wisłockiego i Kazimierza Piekarskiego.
Z referatem „Stanisław Konopka — bibliotekarz i bibliograf’ wystąpiła mgr Halina Dusińska.
Przedstawiła twórcę i zasłużonego dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, autora
bibliografii piśmiennictwa medycznego.
Warto zaznaczyć, że biografistyka księgoznawcza od dość dawna budzi zainteresowanie
w środowisku łódzkich teoretyków i praktyków książki. Znajduje to swoje uzasadnienie w wielolet
nich prowadzonych tu pracach redakcyjnych nad kolejnymi tomami Słownika pracowników książki
polskiej; koordynatorem tych prac jest obecnie Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji N auko
wej w Łodzi.
Bardzo interesujący referat O edytorstwie dziel naukowych w zakresie dyscyplin filologicznych.
Dradycje. Osiągnięcia. Postulaty wygłosił w drugim dniu konferencji prof, dr hab. Jerzy Starnawski.
Podejmując problematykę z pogranicza literaturoznawstwa i bibliologii, Autor mówił o ocalaniu
spuścizny zmarłych uczonych — polonistów, filologów klasycznych i angielskich, trudnościach, ale
i osiągnięciach edytorów cennych ineditów czy korespondencji, do grona których to edytorów J.
Starnawski również należy. Opowiedziane z ogromnym znawstwem i talentem narratorskim losy
przywracanych do istnienia, często prawie nieznanych lub zapomnianych prac naukowych
największych humanistów polskich XIX i XX stulecia skłaniają do refleksji i spostrzeżeń
ogólniejszej natury. Autor sformułował je w zakończeniu wywodu słusznie przekonany, „iż zdołał
zasygnalizować istnienie edytorstwa dzieł naukowych jako osobnej dziedziny od tekstologii
i edytorstwa dzieł literackich” (s. 9). Spostrzeżenia, sugestie i doświadczenie edytorskie Autora
— gdyby rozważyć je w kontekście produkcji książki jako jednego z procesów bibliologicznych
— przypominają i podkreślają istnienie punktów stycznych między historią literatury a księgoznawstwem, wskazują na korzyści, jakie płynąć mogą z obecności więzi interdyscyplinarnych tam,
gdzie występuje wspólnota interesów i celów badawczych.
Duże ożywienie wywołał wśród słuchaczy referat prof, dra hab. Janusza Dunina Książka
— literatura - piśmiennictwo. Nie po raz pierwszy Autor zajął się problematyką współzależności
form wydawniczych i popularyzacji treści książki, omówieniem czynników warunkujących procesy
obiegu. Tym razem zwrócił jednak szczególną uwagę na te cechy książki, których pełne
uświadomienie pozwoliłoby, być może, odpowiedzieć na pytanie: co to jest książka? Referent
wyeksponował cechę przedmiotowości książki, podkreślając jednocześnie, iż ów przedmiot, chociaż
specyficzny, jest jednak towarem rynkowym i w kontekście tzw. zachowań rynkowych powinien
być badany. Mimo iż Autor nie aspirował do rangi twórcy nowej definicji książki, to wysunięte
przez niego jedynie sugestie, propozycje i intencje nie spotkały się z cierpliwą próbą ich
zrozumienia. To dobrze, że brak zadowalającej definicji książki nie uniemożliwia badań nauko
wych o tym przedmiocie.
Daleka i bliska przeszłość książki polskiej w kraju i za granicą rozważana w aspektach
produkcji, obiegu i użytkowania oraz funkcji społecznej to krąg problemów, jakie podjęli autorzy
czterech referatów.
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Tematem wystąpienia prof, dr hab. Bogumiły Kosmanowej była Rola bibliotek w integracji
narodowej ziem polskich pod zaborami. Autorka zwróciła uwagę na szczególną rolę książki jako
czynnika łączącego społeczeństwo polskie w okresie zaborów. Gromadzenie dóbr kultury
narodowej, zwłaszcza piśmiennictwa polskiego, tworzenie bibliotek naukowych, organizowanie
czytelnictwa masowego pozwoliły, zdaniem badaczki tych problemów, zachować jedność narodo
wą i kulturalną, były wówczas najważniejszych spoiwem łączącym naród.
Problematykę książki polskiej poza granicami kraju podjął prof, dr hab. Andrzej Kłossowski
w obszernym referacie Instytucje książki polskiej i Icsięgozbiory polskie na obczyźnie. Początki - cele,
zadania i przyczyny przemian - współczesne przeobrażenia i perspektywy. Autor przypomniał
korzenie instytucji książki polskiej i księgozbiorów polskich na obczyźnie, cele, zadania i przyczyny
przemian tych placówek, ocenił polskie księgozbiory prywatne na obczyźnie oraz kolekcje polskie
znajdujące się w bibliotekach obcych. Szczególnie interesujący fragment wystąpienia dotyczył
spraw współczesnych, głównie perspektyw instytucji książki i księgozbiorów polskich za granicą.
N a skutek przemian politycznych w Polsce funkcje polskich drukarń, księgarń i bibliotek na
obczyźnie uległy poważnym zmianom. Pojawiła się m.in. możliwość, a i nowa potrzeba,
współpracy tych placówek i ludzi z nimi związanych z analogicznymi instytucjami w kraju.
Dotyczy to zarówno polskich instytucji książki na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Dostrzegając
zagrożenia, przed jakimi stoją placówki emigracyjne, Autor domagał się zorganizowania pomocy
dla tych instytucji i czynnej z nimi współpracy. Podjęcie konkretnych działań w tym kierunku
napotyka na przeszkody. Występują trudności materialne, nierzadko dochodzi do konfliktów
personalnych, jak np. w środowisku polskiej emigracji na Zachodzie. Niepokoi brak racjonalnej
polityki kulturalnej wobec Polaków mieszkających na Wschodzie. N a tym tle w miarę optymis
tycznie brzmiały informacje dyskutantów, m.in. prof, dra hab. Oskara Czarnika i prof, dra hab.
Janusza Dunina o bibliotekach i księgozbiorach polskich tworzonych obecnie na Ukrainie
(Biblioteka Literatur w Językach Obcych we Lwowie zawierająca w 80% zbiory w języku polskim),
na Litwie (Biblioteka Polskiego Stowarzyszenia Medycznego) i w Niemczech, gdzie specyficzne
enklawy demograficzne, np. Niemcy łódzcy, tworzą własne biblioteki funkcjonujące na obrzeżach
kultury niemieckiej i polskiej. W tej sytuacji istnieje pilna potrzeba stworzenia przemyślanej
koncepcji pomocy; niezbędne są konsekwentnie realizowane programy i świadomi swojej misji
ludzie.
Jak słusznie podkreślono, interesujące perspektywy rysują się również przed przyszłymi
badaczami tych problemów. Oczekująca na unormowania prawne czy organizacyjne polska
praktyka książkowa na obczyźnie powinna bowiem stać się jednocześnie przedmiotem po
głębionych analiz naukowych, potrzebnych w środowiskach księgoznawczych.
Istnienie wciąż ogromnego pola badawczego dla historyków książki polskiej na emigracji
akcentował dr Roman Jaskuła w referacie Francuslcie wydawnictwa propagandowe poświęcone Polsce
w okresie Wielkiej Emigracji lat 1832-1848. (Z problemów badań księgoznawczych). Autor podjął próbę
przybliżenia zagadnienia francuskich publikaq'i poświęconych Polsce, jej historii i kulturze, poprzez
ukazanie tych przedsięwzięć wydawniczych, których inspiratorami byli w 1. 1832-1848 Leonard
Chodźko i Karol Forster. Dokonując ustaleń faktograficznych dotyczących historii produkcji książki,
R. Jaskuła przede wszystkim wskazał na celowość podejmowania badań księgoznawczych i biblio
graficznych, szczególnie zaś zaznaczył, jak „wiele zagadnień i spraw związanych z ruchem wydaw
niczym na uchodźstwie oczekuje na wyjaśnienie i uporządkowanie” (s. 13).
Zespół prac z zakresu historii książki i przemian zachodzących w jej produkcji, obiegu
i użytkowaniu zamykał referat dr Jadwigi Koniecznej Świat książki Łodzi przemysłowej 1820-1918.
Pisząc o przeszłości drukarstwa, księgarstwa, instytucjonalnych i poza instytucjonalnych formach
użytkowania książki w Łodzi, Autorka wskazała na złożone uwarunkowania i czynniki, m.in.
gospodarcze, polityczne i demograficzne, które kształtowały kulturę książki i decydowały o jej
poziomie w różnych historycznie okresach istnienia tego dużego ośrodka przemysłowego. Pogląd,
że bibliologia jest przede wszystkim nauką społeczną, znalazł w wystąpieniu J. Koniecznej swoje
głębokie uzasadnienie.
W myśl założeń organizatorów konferencja przynieść miała refleksję nad dotychczasowymi
osiągnięciami polskiej bibliologii, miała również zarysować perspektywy i możliwości jej dalszego
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rozwoju. Ze względu na rangę poruszanych problemów, sposoby ich interpretowania, propozycje
i sugestie badawcze referentów i dyskutantów, przedsięwzięcie można uznać za pożyteczne,
potrzebne i dobrze realizujące powyższe cele programowe.
Maria Majzner
Maszynopis wpłynął do redakcji 22 stycznia 1996 r.

ZADANIA BIBLIOTEKI WYŻSZEJ UCZELNI TECHNICZNEJ
WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
Konferencja jubileuszowa z okazji 80-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
(Warszawa, 7-8 listopada 1995 r.)
W konferencji wzięło udział 140 osób z całej Polski. Gości przywitała mgr Elżbieta Dudzińska,
dyrektor Biblioteki, a wśród nich przedstawicieli: władz uczelni z rektorem Politechniki Warszaws
kiej prof, drem hab. Markiem Dietrichem na czele, wydziałów PW, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki, władz administracyjnych PW, członków
Rady Bibliotecznej, związków zawodowych, uczestniczących w konferencji dyrektorów i przed
stawicieli bibliotek naukowych w kraju, pracowników Biblioteki Głównej, jej filii, bibliotek
wydziałowych i instytutowych PW.
Otwierając konferencję prorektor ds. nauki prof, dr hab. Władysław Włosiński podkreślił
znaczenie działalności Biblioteki dla realizacji zadań dydaktycznych i badawczych uczelni. Zwrócił
uwagę na oczekiwania użytkowników biblioteki i związane z tym unowocześnienie dostępu do
szybkiej informacji o zbiorach własnych i obcych poprzez dążenie do pełnej automatyzacji
biblioteki. Pozytywnie oceniając działalność Biblioteki, prorektor w imieniu kierownictwa Uczelni
zapewnił pomoc w realizacji stojących przed nią zadań.
Pierwszy dzień konferencji miał charakter historyczny i poświęcony był dziejom Biblioteki.
Inauguracyjny referat Biblioteka Politechniki Warszawskiej wczoraj, dziś a jaka jutro? wygłosiła E.
Dudzińska *. Autorka omówiła, poczynając od 1824 r. wydarzenia historyczne, społeczne
i ekonomiczne rzutujące na powstanie i rozwój PW, a przede wszystkim związane z nią losy
Biblioteki. Od tego bowiem roku rozpoczęto starania o utworzenie wyższej szkoły technicznej,
sfinalizowane w 1826 r. powstaniem Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego.
W 1831 r. po upadku powstania listopadowego uczelnia została zamknięta, a księgozbiór
wywieziono z kraju. W 1898 r. staraniem społeczeństwa polskiego utworzono Warszawski Instytut
Politechniczny z językiem wykładowym rosyjskim. Od nowa też zorganizowano bibliotekę. Po
wybuchu I wojny światowej uczelnia została ewakuowana przez władze carskie w głąb Rosji.
W 1915 r. została powołana polska uczelnia techniczna — Politechnika Warszawska, w której
utworzono Bibliotekę Główną. Odziedziczyła ona część księgozbioru (ocalonego przed wywiezie
niem do Rosji) po Bibliotece Warszawskiego Instytutu Politechnicznego. W 1918 r. księgozbiór
Biblioteki wynosił 32 000 woluminów. W okresie międzywojennym wraz z rozwojem uczelni
rozrastał się księgozbiór Biblioteki, rozszerzył się zakres jej działania.
Główną tezą referatu było stwierdzenie, iż „podstawowym czynnikiem, kształtującym biblio
tekę zawsze byli i są jej użytkownicy, czyli środowisko czytelnicze, ich potrzeby, aktywność ich
artykułowania oraz zmieniające się w związku z postępem techniki formy wykonywania usług” (s.
5). Autorka podkreśliła zmianę funkcji biblioteki uczelnianej od tradycyjnej do nowoczesnego
centrum informacji naukowej. Na zakończenie Autorka poinformowała o staraniach władz uczelni,
które rozumiejąc potrzeby użytkowników i bibliotekarzy, doprowadziły do rozpoczęcia w końcu
1995 r. prac związanych z rozbudową biblioteki. Jest to inwestycja oczekiwana przez społeczność
akademicką od kilkunastu lat. W nowym pomieszczeniu przewidziano 4 kondygnacje w większości
*
Referaty opublikowano w wydawnictwie Zadania biblioteki wyższej uczelni technicznej wczoraj, dziś i jutro. M ateriały
konferencyjne. Warszawa, 7-8 listopada 1995 r. [W arszawa 1995].

ZADANIA BIBLIOTEKI WYŻSZEJ UCZELNI TEC H N ICZN EJ

187

z wolnym dostępem do zbiorów, czytelnie, sale do pracy zespołowej i indywidualnej, wyposażone
w najnowocześniejsze narzędzia informacyjne.
Kolejny referat Biblioteka Techniczna w Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego
w Warszawie w latach 1826-1831 wygłosił Jan Zaleski (BG PW). Omówiono okres od powstania
biblioteki w 1825 r. do 1831 r., kiedy to wydany reskrypt carski nakazał zamknięcie Szkoły
Przygotowawczej. Jej biblioteka dała początek gromadzeniu literatury technicznej w bibliotece
uczelnianej, a nie jak to miało miejsce do tej pory w bibliotekach publicznych.
Referat Haliny Rzeszut (BG PW) Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej w latach
1939-1970 przedstawił dzieje Biblioteki od 1939 r. Od chwili wybuchu wojny Biblioteka była
nieczynna. W uczelni organizowane były Państwowe Szkoły Zawodowe II stopnia, i to był
najwyższy, dozwolony przez okupanta poziom wykształcenia. W 1942 r. rozpoczęła na terenie
Politechniki działalność Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna i do obsługi studentów wznowio
no działalność Biblioteki. W czasie powstania warszawskiego spłonął gmach główny PW a wraz
z nim niemal całe zbiory biblioteczne. Do odbudowanego gmachu Biblioteka powróciła w 1950 r.
ze zbiorami 20 470 wol.
Z zainteresowaniem przyjęto referat prof. Jacka Przygodzkiego Wspomnienia absolwenta
Politechniki i użytkownika Biblioteki Głównej. Podsumowując swoje uwagi długoletniego użytkow
nika od 1950 r. zżytego z biblioteką, referent powiedział, że wiele zmian powoduje coraz lepszą
obsługę czytelnika przy coraz większych możliwościach Biblioteki Głównej oraz postępującą
zmianę form działalności Biblioteki od tradycyjnej do zautomatyzowanej.
Drugi dzień konferencji poświęcony był przedstawieniu doświadczeń związanych z realizacją
nowych zadań biblioteki uczelni technicznej i drodze dochodzenia do automatyzacji. Dzień ten
otworzył referat Grażyny Kiwały i Tadeusza Zdunka (BG PW) Wpływ automatyzacji na kierunki
zmian w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, w którym przedstawiono etapy wprowadza
nia automatyzacji, począwszy od lat siedemdziesiątych: wykorzystywanie taśm magnetycznych
Chemical Abstracts; instalowanie pakietu programów CSD/ISIS; zastosowanie mikrokomputerów;
tworzenie baz danych, praca nad formatem opisu książek; połączenie z międzynarodowym
systemem STN International; udostępnianie baz na CD-ROM-ach; wprowadzenie APIS-ZB
— systemu komputerowej obsługi wypożyczalni i magazynu; wprowadzenie informatyzacji do
bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej; dostęp do Internetu.
Uzupełnieniem tego referatu był komunikat wygłoszony przez Jana Zaleskiego (BG PW)
Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników poświęcony komputeryzacji Wypożyczalni
Studenckiej. System APIS-ZB skomputeryzował obsługę użytkowników oraz usprawnił szereg
czynności, takich jak: prowadzenie rejestrów, statystyk, monitowanie. Użytkownikowi zaś dał
możliwość wyszukiwania opisów w katalogach komputerowych oraz rezerwowanie książek do
wypożyczenia i sprawdzania własnego konta czytelniczego.
Referat Działalność informacyjna w Ośrodku Informacji Chemicznej Biblioteki Głównej Politech
niki Warszawskiej wygłosiła Irena Fronczak, przedstawiając ofertę skomputeryzowanych usług
oraz możliwości wyszukiwawcze z zastosowaniem systemu STN International.
W ciekawym wystąpieniu Janiny Ligman i Lecha Zięboraka (BG PG) System APIS-ZB
- perspektywy rozwoju autorzy przedstawili charakterystykę tego systemu, zarządzanie jego pracą
oraz perspektywy rozwoju. Biblioteka Główna PG, twórca systemu — posiada własne infor
matyczne zaplecze kadrowe, co gwarantuje stałe doskonalenie i rozwój systemu. Referat pokazał
drogę dochodzenia do automatyzacji metodą własnych rozwiązań realizowanych w bibliotece jako
jeden ze sposbów.
Henryk Szarski (BG PWr) referat Uwagi o komputeryzacji bibliotek uczelnianych w głównej
mierze poświęcił podejściu bibliotek uczelnianych do komputeryzacji. Jedne — zwłaszcza
biblioteki politechniczne — wykorzystują krajowe systemy biblioteczne, inne — głównie uniwer
syteckie — wdrażają u siebie zagraniczne zintegrowane systemy biblioteczne. Mimo trudności
finansowych, kadrowych, organizacyjnych i innych, komputeryzacja bibliotek uczelnianych
następuje. Szukają one różnych możliwości realizacji swoich planów w tym zakresie, np. poprzez
udział w programie TEMPUS. Autor kończy referat stwierdzeniem: „Komputeryzacja pojedyn
czych bibliotek jest pierwszym krokiem w kierunku tworzenia nowych i efektywniejszych
płaszczyzny współpracy między bibliotekami” (s. 86).
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Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęto następny referat Czesławy Gamysz i Elżbiety
Rożniakowskiej (BG PŁ) Nowe zadania biblioteki uczelni technicznej - zagrożenie czy wyzwanie?
Autorki przedstawiają wizję przyszłości, kiedy to biblioteki przekształcą się być może w „elektro
niczne fabryki informacji”, oraz wymieniają argumenty na rzecz utrzymania tradycyjnej biblioteki
w zakresie gromadzenia zbiorów, choć może w innej formie. Próbują odpowiedzieć, jak ma
zachować się i znaleźć swoje miejsce bibliotekarz czujący niekiedy zagrożenie ze strony nowych
technik informacyjnych wkraczających do bibliotek. „A może zatem nowoczesność nie jest
wyłącznie zagrożeniem, a jedynie wyzwaniem? Może bibliotekarz nie musi usuwać się z pola walki
lecz powinien stać się dobrze wykwalifikowanym przewodnikiem i pomocnikiem?” (s. 62).
Referat Haliny Ganińskiej (BG PP) Wokół działalności informacyjnej w naukowej bibliotece
technicznej na tle działalności informacyjnej w praktyce bibliotecznej poruszał takie kwestie jak:
elementy aktywności i ukierunkowanie na potrzeby informacyjne, zadania służb informacyjnych,
świadczeniu usług i serwisów informacyjnych. Autorka przedstawiła naukową bibliotekę technicz
ną jako instytucję zorientowaną na obsługę nowoczesnego, wymagającego odbiorcy-klienta.
Kolejny referat wygłosiła Urszula Kluska (BG PRz) Politechnika Warszawska - Politechnika
Rzeszowska - wzajemne kontakty obu uczelni i ich bibliotek. Autorka przedstawiła współpracę
naukową uczelni i bibliotek, zwłaszcza w zakresie prenumeraty czasopism, wymiany wydawnictw,
a także ostatnio wspólnie realizowany projekt JEP + w ramach programu TEMPUS.
Następnie Franciszek Chwalczyk (WAT) wygłosił referat Działalność informacyjna w bibliotece
uczelnianej na przykładzie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, w którym omówił
działalność informacyjną na podstawie własnych doświadczeń. Najważniejsze zasygnalizowane
w referacie sprawy to: znacznie informacji naukowej w zakresie nauk technicznych, źródła
informacji oraz metody dostępu, oczekiwania użytkowników w obliczu automatyzacji procesów
bibliotecznych i informacyjnych, działalność informacyjna Biblioteki Głównej WAT, perspektywy
rozwoju Biblioteki, współpraca bibliotek, tworzenie krajowego systemu informacji naukowej
w zakresie nauk technicznych.
W czasie konferencji wystąpili przedstawiciele sponsorujących konferencję firm (Swets
& Zeitlinger, International Publishing Service, Xerox, Blackwells, EBSCO i Press), prezentując
swoją działalność, bazy danych oraz nowoczesne formy współpracy.
Konferencji towarzyszyła wystawa „80 lat Biblioteki Politechniki Warszawskiej” prezentująca
pamiątki historyczne oraz dokumenty związane z działalnością Biblioteki i PW.
Konferencję uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca PW. Uczestnicy konferencji wzięli
udział w spotkaniu towarzyskim, które przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze.
Anna Wojciechowska
Maszynopis wpłynął do redakcji 12 stycznia 1996 r.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN
MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ
Sesja jubileuszowa Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
(Lublin, 23-24 listopada 1995 r.)
Jubileusz swojego 50-lecia Biblioteka Główna UMCS w Lublinie obchodziła 23-24.11.1995 r.
Uczciła go sesją naukową n t „Biblioteka uniwersytecka wobec współczesnych przemian. Między
tradycją a nowoczesnością”. Temat ten podyktowało życie, gdyż zgodnie z potrzebą czasu
biblioteki uczelniane muszą swoją pracę modernizować. Nowoczesność w bibliotekach na
obecnym etapie — i w dłuższej przyszłości — to głównie czynnik wspomagający tradycję
biblioteczną w celu szybkiego i pełniejszego wykorzystania zgromadzonych zbiorów.
Zaprezentowane przez specjalistów z różnych ośrodków akademickich oraz z Biblioteki
Narodowej referaty koncentrowały się wokół problemów dotyczących zbiorów bibliotecznych

189

ELEKTRONICZNA PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEK A KA DEM ICKICH

(„Problemy biodegradacji w zbiorach bibliotecznych” — prof, dr hab. Alicja B. Strzelczyk, UMK;
„Ochrona zbiorów bibliotecznych przez zniszczeniem” — prof, dr hab. Bronisław Zyska, UŚ;
„Biblioteki skarbnicami wiedzy — między tradycją a nowoczesnością” — dr Jerzy Maj, BN),
a także procesów transformacji („Elektroniczne nośniki informacji w pracy biblioteki” — mgr Ewa
Krysiak, BN; „Użytkownik biblioteki wobec nowoczesnych nośników informacji” — dr Maria
Próchnicka, UJ; „Komputeryzacja bibliotek — z doświadczeń krakowskich” — mgr Władysław
Szczęch, UJ). Drugi dzień sesji poświęcony był roli Biblioteki UMCS w środowisku. Wystąpienia
pracowników prezentowały Bibliotekę jako warsztat pracy humanisty, badacza i dydaktyka
z zakresu nauk ścisłych, charakteryzowały aktualną działalność w zakresie gromadzenia zbiorów
i informacji naukowej. Zaprezentowana została również najstarsza w sieci uczelnianej Biblioteka
Instytutu Nauk o Ziemi a także studia bibliotekoznawcze w UMCS. Sesji towarzyszyły wystawy: 1)
przygotowana przez Oddział Informacji Naukowej, pokazująca w liczbach, fotograflach i publikac
jach dorobek 50-lecia Biblioteki oraz 2) przygotowana przez Oddział Zbiorów Specjalnych
wystawa pokazująca zabytkowe obiekty z zespołu rękopisów, starych druków, kartografii
i ikonografii po konserwacji i renowacji, upamiętniona pięknym katalogiem wydanym przez
Wydawnictwo UMCS.
Sesja była zorganizowana pod honorowym patronatem prorektora — prof, dra hab. Mariana
Harasimiuka. Uczestniczyli w niej również pozostali rektorzy i pracownicy naukowi Uczelni,
studenci bibliotekoznawstwa, a także zaproszeni goście z innych bibliotek lubelskich. Zgodnie
z programem uroczystości jubileuszowych, odbyło się spotkanie towarzyskie bibliotekarzy,
z udziałem emerytowanych dyrektorów i pracowników Biblioteki, gości ze środowiska naukowego
Uczelni i innych naukowych bibliotek Lublina.
Maria Wilczyńska
Maszynopis wpłynął do redakcji 31 lipca 1996 r.

ELEKTRONICZNA PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEK AKADEMICKICH
(Kraków, 11-12 grudnia 1995 r.)
Międzynarodowa konferencja „Electronic future of academic libraries” odbyła się w Uniwer
sytecie Jagiellońskim w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Zaproszono ok. 40
osób, przedstawicieli świata nauki, dyrektorów bibliotek uczelnianych oraz nauczycieli akademic
kich reprezentujących ośrodki kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej
z Polski i z Wielkiej Brytanii. Językiem konferencji był angielski, a głównym jej celem było
rozważenie zagadnienia koegzystencji tradycyjnej biblioteki akademickiej z biblioteką wirtualną
oraz wskazanie w tym kontekście na problem kształcenia bibliotekarzy przyszłości. Zaproszonym
uczestnikom postawiono wiele pytań, wokół których miała toczyć się dyskusja. Pytania dotyczyły
następujących zagadnień:
— czym będzie tradycyjna biblioteka akademicka w związku z rozwojem elektroniki:
biblioteką dla studentów, biblioteką — archiwum, biblioteką dla pracowników nauki — humanis
tów, czy wreszcie biblioteką akademicką dostarczającą źródeł do badań zarówno w postaci
tradycyjnej, jak i elektronicznej?
— jakie kwalifikacje powinien uzyskać bibliotekarz przyszłości?
— jak powinno się zmodernizować program kształcenia bibliotekarzy, aby odpowiadał
potrzebom XXI w.?
Program tej dwudniowej konferencji obejmował referaty oraz dyskusje panelowe i ogólne.
W pierwszym dniu konferencję prowadził dr hab. Krzysztof Zamorski, dyrektor Biblioteki
Jagiellońskiej, a w drugim prof, dr hab. Maria Kocójowa, kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej UJ.
Referat wprowadzający o roli Internetu w badaniach naukowych wygłosił prof. Terry Beck
(University North London). Referent przedstawił różne możliwości wykorzystywania Internetu.
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Wymienił m.in. dostęp do bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych, encyklopedii i słow
ników, czasopism elektronicznych, udział w grupach dyskusyjnych, konferencjach na odległość,
a także prowadzenie wspólnych badań.
Peter Burnett (Director of Regional Library Program, Open Society Institute, Oxford
University) na przykładzie biblioteki w Oksfordzie zilustrował główne tendencje w zakresie
automatyzacji bibliotek akademickich ze zwróceniem uwagi na możliwości wykorzystywania
Internetu w bibliotekach przez bibliotekarzy i użytkowników. W jego przekonaniu katalogi online,
katalogi centralne typu OCLC, inne bazy danych będą się nadal rozwijać. Biblioteka akademicka
partycypuje w rozwoju techniki informacyjnej (TI). Im bardziej biblioteki tradycyjne przystosują
się do wykorzystywania elektronicznych źródeł i narzędzi informacji, tym ich pozycja w przyszłości
będzie mocniejsza.
Hanna March, przedstawicielka Elton B. Stephens Company — EBSCO (wielkiej amerykańs
kiej firmy produkującej CD-ROM-y i oferującej subskrypcję czasopism) nakreśliła jej historię
i obecne możliwości usług oferowanych na wszystkich kontynentach. EBSCO współpracuje
z ponad 49 000 wydawców i może dostarczać więcej niż 256 000 czasopism oraz baz danych po
cenach konkurencyjnych.
W dyskuji panelowej, której głównym zagadnieniem było rozważenie problemu współistnienia
biblioteki akademickiej i wirtualnej oraz odpowiedniego kształcenia bibliotekarzy, wzięli udział:
prof, dr hab. Marek Szymoński reprezentujący fizykę, prof, dr hab. Marek Frankowicz — chemię,
prof, dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlweld — nauki humanistyczne (a w szczególności językoznaw
stwo), dr hab. Emil Orzechowski — filologię polską (specjalność teatrologiczną).
W drugim dniu zabrakło wprowadzającego referatu dra Juranda Czermińskiego, który
odwołał swój przyjazd z powodu choroby; referat ten jednak zostanie zamieszczony w pub
likowanych materiałach.
Maureen O’Brien (zastępca dyrektora biblioteki w Szkole Oakham w Rutland w Wielkiej
Brytanii) przedstawiła zasady i i podstawy strategii rozwoju usług bibliotecznych w kształceniu
uczniów jako użytkowników informacji. Kształcenie ma pomóc uczniom stać się samodzielnymi
czytelnikami umiejącymi wykorzystywać technikę informacyjną.
Wojciech Satoła (dyrektor przedsiębiorstwa „Elefant”, w ramach którego działa największa
Księgarnia Naukowa w Krakowie) zaprezentował wprowadzony świeżo system zamawiania
i kupowania książek za pośrednictwem Internetu.
W dyskusji panelowej wzięli udział dyrektorzy 4 krakowskich bibliotek naukowych: mgr
Teresa Wilhardt (WSP), mgr Marek Nahotko (PK), prof, dr hab. Jacek Wojciechowski (WBP), dr
hab. Krzysztof Zamorski (BJ).
Żywa i ciekawa dyskusja — zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu obrad — ukazała
różnice w przewidywaniach odnoszących się do przyszłości bibliotek akademickich występujące
przede wszystkim pomiędzy humanistami i reprezentantami nauk matematyczno-przyrodniczych
i technicznych.
W podsumowaniu mgr Teresa Wilhardt wysunęła następujące wnioski:
— istnieje różnica w korzystaniu z biblioteki tradycyjnej i wirtualnej w zależności od
dyscyplin. Humaniści nadal i raczej długo jeszcze będą przedkładać źródła i materiały drukowane
nad elektroniczne. Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych coraz bardziej będą się skłaniać do
korzystania z bibliotek wirtualnych;
— aby bibliotekarze byli w przyszłości przydatni w społeczeństwie, muszą być dobrze
przygotowani przede wszystkim w zakresie opanowania nowych technik elektronicznych. Pro
gramy muszą być stale dostosowywane do zmian technologicznych. Muszą też bibliotekarze znać
języki obce, zwłaszcza język angielski.
Wanda Pindlowa
Maszynopis wpłynął do redakcji 26 marca 1996 r.
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Sympozjum naukowe
(Toruń, 28-29 marca 1996 r.)
D o uczestnictwa w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Bibliotekę Główną Wyższej
Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema w Toruniu przy współudziale Centralnego Ośrodka Naukowej
Informacji Wojskowej zaproszono osoby związane z funkcjonowaniem ośrodków informacji
w uczelniach wojskowych (np. WAT, AON) i ośrodków informacji naukowo-wojskowej okręgów
wojskowych oraz tamtejszą kadrę kierowniczą, bibliotekarzy i informatyków. Obecny był także
szef CONIW, płk dr Krzysztof Kowalski oraz twórca systemu informacyjnego SOWA — mgr inż.
Leszek Masadyński. W sympozjum wzięło udział ok. 50 osób. Pierwszego dnia obrady otworzył
płk dr Eugeniusz Rujna, szef Wydziału Naukowo-Badawczego WSO im. gen. J. Bema, przed
stawiając najważniejsze informacje o działalności Szkoły.
Dyrektor Biblioteki Głównej tej uczelni, ppłk mgr inż. Czesław Tomaszewski powitał
wszystkich uczestników sympozjum i życzył im owocnych obrad. D o życzeń tych przyłączył się
współorganizator spotkania — płk dr K. Kowalski.
Pierwszy referat „Zautomatyzowane systemy informacyjne i biblioteczne” wygłosił dr Bronis
ław Żurawski (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMK). Stwierdził on, że
potrzeba informacji fachowej stwarza warunki rozwoju automatycznych systemów informacyj
nych. W chwili obecnej wzrasta liczba informacji i następuje szybszy jej przepływ. Referent
przewiduje, iż w 2000 r. 50% informacji będzie już na nośnikach elektronicznych, udostępnianych
użytkownikowi przez systemy komputerowe. Coraz ważniejsze staje się więc nie samo posiadanie
konkretnej informacji, lecz raczej stwarzanie możliwości szybkiego do niej dostępu.
Poprzez połączenie z którąś z globalnych sieci komputerowych, np. z Internetem możliwe jest
szybkie dotarcie do informacji, które w chwili obecnej autorzy wpisują na dyskietki, następnie
przekazują je publikatorowi, a on z kolei udostępnia dane informacje do poszczególnych baz
danych. Użytkownicy opłacają roczny abonament w wysokości 100 dolarów. Referent zwrócił
jednak uwagę słuchaczy na fakt, że większość tych pieniędzy musi być przeznaczona na
zabezpieczenie przed piractwem.
Ogromne znaczenie w przepływie informacji odgrywa skomputeryzowana biblioteka i jej
pracownicy, którzy doradzą użytkownikowi, jak najszybciej i najlepiej dotrzeć do poszukiwanej
informacji. Możliwe jest to dzięki włączeniu się do sieci komputerowych: lokalnych, metropolital
nych oraz globalnych, które są ze sobą połączone, a przykładem mogą być Internet, POLPA,
N A S K N a zakończenie B. Żurawski przedstawił wielość usług, jakie świadczyć mogą zautomaty
zowane biblioteki:
— korzystanie z poczty elektronicznej,
— przeglądanie katalogów bibliotecznych z całego świata,
— udostępnianie zbiorów adresów bibliotek z całego świata,
— dostęp do systemów informacyjnych na świecie i wiele innych.
Następny referat mjra mgra inż. Ryszarda Laguna (CONIW, Warszawa) dotyczył kierunków
informatyzacji specjalistycznych baz danych prowadzonych w wojskowych placówkach informacji
naukowej. Bazy te tworzone są na podstawie działów Tablic Specjalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
wydanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Referent zaproponował rozwinięcie posiadane
go systemu poprzez utworzenie kilkunastu nowych baz danych: opisów (np. krajowych wydaw
nictw wojskowych, zagranicznych wydawnictw wojskowych, dysertacji, czasopism wojskowych,
prac naukowo-badawczych, patentów), faktograficznych (np. o resortowych pracownikach infor
macji), tekstowych (np. prawniczej). Prace nad budową nowego systemu powinny przebiegać
w kilku etapach. Należy powołać odpowiedni zespół, który zajmie się opracowaniem projektu
budowy nowego systemu. Należy uwzględnić wszystkie poprzednie programy. D o budowy należy
wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki. Bardzo ważną sprawą jest powołanie zespołu do
kontroli realizacji poszczególnych faz projektu. Prace te, zdaniem referenta, zajmą ok. 3 lat.
Składają się bowiem na nie ponadto takie czynności jak: zgromadzenie danych zgodnie ze
standardami światowymi, powołanie grupy specjalistów informacji naukowej i bibliotekoznaw
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stwa, która zajęłaby się wdrażaniem tego systemu, ustalenie harmonogramu kolejnych etapów
pracy oraz zasad dystrybucji gotowego systemu.
Tego samego dnia ppłk Stanisław Wodzyński, kierownik Ośrodka Informacji Naukowej
i Bibliograficznej przy Bibliotece Głównej WSO im. gen. J. Bema, przedstawił referat omawiający
teraźniejszość i przyszłość bibliotecznej sieci komputerowej tej uczelni.
Goście mieli okazję obejrzeć wystawę dotyczącą komputeryzacji bibliotek. Zaprezentowano
na niej programy funkcjonujące w bibliotekach, jak MAK, MOL, TINLIB i wiele innych.
Najwięcej miejsca poświęcono jednak programowi SOWA, który użytkowany jest w tutejszej
bibliotece.
Drugi dzień sympozjum poświęcony był w całości dyskusji, w której wypowiadali się
użytkownicy systemu informacyjnego SOWA. Wnioski z niej dotyczą problemów, z którymi
borykają się na co dzień użytkownicy tego systemu.
N a wszystkie pytania udzielał odpowiedzi twórca SI SOWA. Źródła większości problemów
upatrywał on w braku funduszy na modernizację i rozbudowę systemu oraz w zbyt małym gronie
przeszkolonych pracowników poszczególnych bibliotek. Stąd wziął się pomysł organizowania
w poszczególnych uczelniach użytkujących oprogramowanie SOWA szkoleń dla pracowników
oraz pozyskiwania z CONIW-u dodatkowych funduszy, które pozwolą unowocześnić posiadany
system.
Oficjalnego zamknięcia dwudniowych obrad sympozjum dokonał płk dr K. Kowalski,
zaś w imieniu Komendy WSO im. gen. J, Bema gości pożegnał ppłk mgr inż.
Cz. Tomaszewski.
Izabela Rogala
Maszynopis wpłynął do redakcji 21 maja 1996 r.

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM I WARSZTATY NA TEMAT OCHRONY
ZBIORÓW ZABYTKOWYCH W REGIONIE
(Cieszyn, 20-22 września 1995 r.)
Zorganizowana przez Książnicę Cieszyńską przy współudziale tutejszego Dom u Narodowego,
sfinansowana w całości przez Ministerstwo Kultury i Sztuki impreza stała się wielkim wydarze
niem nie tylko w skali lokalnej. Przybyło na nią ok. 70 osób: bibliotekarze i konserwatorzy ze
Szczecina, Gdańska, Warszawy, Poznania, Katowic, Opola, Wrocławia, Lublina, Olsztyna,
N owego Sącza i innych ośrodków.
Gości przywitał burmistrz Cieszyna dr Jan Olbrycht Podkreślając wagę i znaczenie problemu
„Co należy chronić z przeszłości i w jaki sposób?”, stwierdził jednocześnie, iż nie przypadkiem za
miejsce konferencji wybrano właśnie Cieszyn. Tu bowiem, na styku kultur, zgromadzono przez
wieki prawdziwe skarby: dzisiejszą Bibliotekę Tschammera, Szersznika, księgozbiór dekanalny czy
ojców bonifratrów. W wyniku niełatwych kolei losu znajdują się one dziś w trudnej sytuacji
i trzeba ogromnych nakładów, by je uratować. N ie chodzi tu tylko o sprawy finansowe.
Konferencje takie jak ta powinny pomóc w wypracowaniu koncepcji działania, by Cieszyn mógł się
stać w zakresie ochrony zabytków ośrodkiem modelowym dla regionu.
Pozostając w kręgu spraw poruszanych przez burmistrza, następni rozmówcy podkreślali
specyfikę kulturową Ziemi Cieszyńskiej, gdzie według słów dra Jerzego Hermy, dyrektora
cieszyńskiego Dom u Narodowego, „przeszłość miesza się z teraźniejszością”. Reprezentujący
Macierz Ziemi Cieszyńskiej, mgr Leon Miękinia, zwrócił uwagę na panujący tu od wieków
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niezwykły kult słowa i książki, na bibliofilstwo rozwijające się bynajmniej nie wśród możnych:
najstarszy polski ekslibris chłopski był wszak własnością Jury Gajdzicy z Cisownicy koło Cieszyna,
a w inwentarzu rzemieślniczym z 1576 r. znalazła się informacja o „skrzyni ksiąg czysto
zapieczętowanej”.
Zabierający glos w imieniu organizatorów mgr Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy
Cieszyńskiej, podkreślił, że zgromadzone na terenie Cieszyna księgozbiory historyczne stanowią
cząstkę ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego. Kreśląc historię największego i najcenniej
szego, mieszczącego się w dawnym Oddziale Zabytkowym Biblioteki Miejskiej, zaznaczył, że
wieloletnie zaniedbania doprowadziły nie tylko do znacznego zniszczenia zbiorów, lecz i do
wypadnięcia ich z obiegu naukowego.
Obrady zasadnicze otworzył referat prof, dr hab. Barbary Bieńkowskiej, prezesa Polskiego
Towarzystwa Bibliologicznego, poświęcony problemom ochrony bibliotecznych zbiorów zabyt
kowych w regionie. Prelegentka zaznaczyła na wstępie, iż chronienie zabytków kultury stało się
dziś prawdziwą modą. Stworzyła ona dla kultury dużą szansę, bo w ślad za nią idzie pomoc
finansowa różnych instytucji czy ludzi biznesu i należy ją wykorzystać. Konieczna jest jednak
świadomość związanych z tym niebezpieczeństw. Dobra kultury stają się dziś intratnym towarem.
Warunkiem podstawowym wydaje się powszechne uświadomienie wartości zabytków i ich
profesjonalna ochrona. Referentka stwierdziła, że współczesna nauka w coraz większym stopniu
odchodzi od panoramicznych syntez i skupia się na dziejach lokalnych społeczności, wykorzystując
źródła historyczne przez nie wytworzone. Za takie źródła uznaje się dziś tzw. zbiory zabytkowe:
dokumenty i książki powstałe przed 1950 r. Rola bibliotek peryferyjnych przechowujących takie
zbiory jest więc ogromna, tym większa, że wielu druków przez nie posiadanych brak w biblio
grafiach ogólnopolskich. Często są to egzemplarze unikatowe nieznane badaczom. Biblioteki te
muszą więc istnieć i rozwijać się, powinny też prowadzić działalność rejestrującą. Ważne jest przy
tym, by robiły to w sposób prawidłowy i we współpracy z ośrodkami większymi.
Mówiąc o całokształcie opieki bibliotecznej, referentka zwróciła uwagę, że rozpoczyna się ona
już w momencie pozyskania książki. Lokalne biblioteki znaczną część swych książek pozyskują
drogą darów. Zagadnieniem podstawowym staje się dla nich odpowiednie uświadomienie
środowisku — potencjalnym ofiarodawcom — co jest zbiorem zabytkowym. Od tego wszak zależy,
czy dany egzemplarz zostanie przekazany bibliotece i otoczony fachową opieką, czy też zniszczeje.
Problemem staje się jednak dla tych bibliotek wybór, jakie książki zbierać. Nie chcąc gromadzić
rzeczy przypadkowych, muszą dokonać selekcji, a jest to sprawa trudna.
Referentka zwróciła także uwagę na sprzeczność zachodzącą między zasadą udostępniania
materiałów bibliotecznych, zagwarantowaną w ustawie z 1962 r., a zasadą ich ochrony. Sprzecz
ność ta jest nieuchronna, a wyjściem wydaje się technika reprograficzna (m.in. mikrofilmowanie).
Wygłaszając referat o ochronie prawnej dziedzictwa kulturowego, reprezentująca Centrum
Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach, mgr Beata Leszczyńska, przedstawiła
struktury prawne panujące w krajach EWG. Stwierdziła, że obecnie w zakresie traktowania dóbr
kultury zwycięża koncepcja regionalna, łącząca poszanowanie dziedzictwa narodowego z podkreś
leniem wartości wspólnych i ważnych dla całej Europy. Ta koncepcja nabierze szczególnego
znaczenia w regionach przygranicznych oraz tych, w których współistnieje kilka kultur.
Skupiając się na problemach związanych z badaniem i wykorzystaniem kolekcji jako źródła
historycznego, prof, dr hab. Józef Wojakowski (IBIN UW) stwierdził, że obowiązuje tu szeroki
punkt widzenia, uwzględniający aspekt historyczny, gospodarczy i społeczny, co pozwala zaobser
wować fakt jednostkowy w powiązaniu z tłem ogólniejszym i właściwie go zinterpretować.
Omawiając zagadnienie samego wyodrębnienia kolekcji, referent zapytał o sensowność używania
tutaj kryterium liczbowego. Dla XVI w. przyjmuje się, że wystarczy znaleźć 3-5 książek, by uznać
istnienie w przeszłości określonego księgozbioru. W przypadku osoby znacznej liczba ta może być
nawet mniejsza. Ale czy można za taką osobę znaczną uznać także osobę mniej znaną, której
jedynym dokonaniem nam znanym było posiadanie np. jednej książki? Krytyczny wobec
wskaźników liczbowych stwierdził, że nawet 10 egzemplarzy Biblii znalezionych u protestanta nie
musi świadczyć o istnieniu kolekcji i zbierackich pasjach właściciela. Przeciwnie, jedna książka
może dostarczyć badaczom niezwykle ciekawych materiałów, z czasem może poszerzonych
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0 następne. Przechodząc do problemów związanych z rejestracją faktów, J. Wojakowski stwierdził,
że powinna być ona przede wszystkim pełna. Selekcja może przynieść nieobliczalne i nieodwracal
ne skutki, stąd nie należy jej stosować w stosunku do rękopisów, starych druków i materiałów
z proweniencją. Przedstawiając format karty do badań proweniencyjnych, zwrócił uwagę na
konieczność nanoszenia danych w układzie topograficznym, z ustaleniem w miarę możności
chronologii; mówił o niepomijaniu przy tym oprawy książki, sygnatury oraz zaszyć czy skreśleń.
Podkreślił rolę całościowego traktowania proweniencji (według słów Marii Sipayłło „ważne jest nie
tylko, co się znajdzie, ale i w jakim otoczeniu”). Zgłosił także postulat zbierania dokumentacji
fotograficznej opracowanych obiektów, gdyż proweniencje są materiałem łatwo ulegającym
zniszczeniu.
Dyskusję po tym referacie otworzyła kwestia rewindykacji zabranych w czasie wojny i tuż po
niej dóbr bibliotecznych. Zabierająca głos. B. Bieńkowska stwierdziła, że są to sprawy trudne
1 w zasadzie nieuregulowane. Zasadą jest, by rzecz zabrana została zwrócona, ale na tę zasadę
nakłada się druga: by nie dezorganizować kolekcji. Wszystko zależy od negocjacji, lecz rzeczą
nowego właściciela jest uznać, czy oddanie części zbiorów nie zniszczy jego własnych zasobów.
Powracając do wystąpienia prof. J. Wojakowskiego, mgr Mirosława Wojtczak (UMK) zgłosiła
postulat, by w karcie proweniencyjnej znalazło się miejsce na informację o sposobie zakonser
wowania obiektu i miejscu przechowywania dokumentacji konserwatorskiej.
Po obradach goście zwiedzili wystawę „Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”, eksponowaną
w tutejszym Muzeum, a także bibliotekę zboru ewangelickiego im. Tschammera, założoną w
1750 r.
Obrady drugiego dnia otworzył mgr Karol Gruszczyk, konserwator wojewódzki w Biels
ku-Białej, mówiąc o ochronie i konserwacji zbiorów archiwalnych przechowywanych poza
placówkami specjalnie do tego przeznaczonymi. Omawiając problemy związane z ratowaniem
archiwaliów różnych instytucji, zbiorów przykościelnych oraz kolekcji prywatnych, podkreślił
bardzo trudną sytuację dwóch pierwszych: złe warunki przechowywania, brak ochrony i konser
wacji, problemy merytoryczne — wszystko to prowadzi do nieuchronnego niszczenia zbiorów,
mimo że są to nieraz zbiory bardzo cenne. Wskazał na dramat archiwów likwidowanych instytucji,
nieraz po prostu wyrzucanych i dla nauki bezpowrotnie straconych.
Zabierający następnie głos mgr Kareł Sedlaćek zaznajomił gości z warunkami pracy
Archiwum Ziemskiego w Opawie (Czechy). Krótki wykład został uzupełniony filmem wideo,
prezentującym metody konserwacji archiwaliów stosowane przez czeskich konserwatorów.
Kierownik Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów Książnicy Cieszyńskiej mgr Jarosław
Brzeżycki przedstawił plan ochrony i konserwacji materiałów bibliotecznych w tutejszej pracowni
konserwatorskiej. Omawiając problemy związane z ratowaniem tak różnych materiałów, jak
inkunabuły i czasopisma z XIX w., a przy tym w różnym stopniu zachowane, podkreślił, iż
warunkiem podstawowym jest utrzymywanie w magazynach stałych warunków klimatycznych
i oczyszczanie powietrza z mikroorganizmów. Podkreślił też znaczenie ciągłego kontrolowania
samych książek i bieżącej dezynfekcji egzemplarzy zaatakowanych. Z dużym zainteresowaniem
spotkał się wśród słuchaczy pomysł odstraszania owadów żerujących w książkach za pomocą
mieszanki ziół, jako sposób skuteczny, a przy tym całkowicie nieszkodliwy dla ludzi. Referent
zwrócił uwagę, iż rękopisy, inkunabuły, archiwalia oraz wszystkie cenne i zniszczone druki
przechowywane są w Książnicy w pudłach z papieru bezkwasowego. Wszelkie naprawy wykonuje
się na papierze trwałym, przy użyciu materiałów nieszkodliwych dla książek. Mówiąc o nowoczes
nym wyposażeniu pracowni, wspomniał o braku bardzo potrzebnej komory próżniowej i o zamyśle
stworzenia w przyszłości pracowni mikrobiologicznej.
Następnie głos zabrała mgr Małgorzata Danel, kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania
i Udostępniania Zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Przedstawiając koncepcję opracowania materia
łów bibliotecznych Książnicy i ich komputerowej ewidencji, stwierdziła, iż koncepcja ta narodziła
się w 1993 r. i od początku zakładała przede wszystkim stworzenie nowoczesnego i jednolitego
warsztatu naukowego. Proces opracowywania miał przebiegać w taki sposób, by materiały były
przez cały czas dostępne dla korzystających. Rezygnując z podziału na zespoły proweniencyjne,
podzielono zbiory na stare druki, rękopisy, archiwalia, czasopisma do 1800 r., książki dawne
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wydane do 1950 r., książki nowe, ikonografię, kartografię, mikrofilmy i muzykalia. Dla wszystkich
dokumentów wprowadzono — obok alfabetycznych i przedmiotowych — kartoteki ekslibrisów
i superekslibrisów, proweniencji, a ponadto dla starych druków: drukarzy i wydawców, miejsc
wydania i druku, dedykacji drukowanych oraz opraw wyjątkowych. Duży nacisk położono na
wspólną wszystkim działom kartotekę konkordacji. W 1994 r. gotowe opisy zaczęto wprowadzać
do komputera. Decydując się na wybór programu MAK, stosowanego przez Bibliotekę Narodową
do opisu książek nowych, przystosowano go do opisu innych dokumentów dostępnych w Książ
nicy, np. starych druków czy ikonografii. Szczególną rolę przypisano piśmiennictwu regionalnemu,
rejestrując twórców, wydawców i drukarzy, instytucje i imprezy w jakikolwiek sposób związane ze
Śląskiem Cieszyńskim. Program komputerowy Książnicy składa się więc z modułu katalogowego
i słownikowego (kompletującego dane o regionie). W przyszłości planuje się stworzenie modułu
bibliograficznego, związanego z dwoma poprzednimi.
W dyskusji nawiązano szczególnie do przemówienia mgra K. Gruszczyka. Podnosząc problem
archiwów likwidowanych instytucji, B. Bieńkowska wskazała, że projekt ustawy w tej sprawie
opracowało Polskie Towarzystwo Bibliologiczne; przewiduje on m.in. kary za rozpraszanie
materiałów archiwalnych. Jednak według Ministerstwa Kultury i Sztuki nie może on obowiązywać
w przyszłości jako ustawa, lecz tylko jako zalecenie, gdyż sprawy w nim poruszane dotyczą kilku
resortów. Wskazała także na pojawiający się problem zbiorów kościelnych, twierdząc, iż w coraz
większym stopniu zagrażają im amatorzy poszukujący np. w księgach parafialnych swych korzeni
rodzinnych. Wezwała do ustalenia bezwzględnego priorytetu dla mikrofilmowania tych zabytków.
W toku dyskusji pojawił się też postulat organizowania pracowni konserwatorskich średniego
szczebla świadczących usługi może nie tak profesjonalnie i całościowo, lecz taniej i szybciej.
Propozycja ta spotkała się jednak ze sprzeciwem uczestniczących w sesji konserwatorów książek.
Referat o zastosowaniu technik mikrofilmowych w ochronie zbiorów bibliotecznych i ar
chiwalnych wygłosił mgr inż. Zbigniew Klawender, specjalista z tego zakresu. Podkreślił, że
w sposób istotny mikrofilmowanie przyczynia się do ochrony oryginalnych materiałów, będąc przy
tym techniką stosunkowo tanią i trwałą. Mikrofilm zmieścić może bardzo dużo informacji i nie
stwarza problemów przy transporcie. Wart podkreślenia jest fakt, iż współcześnie konstruowane
urządzenia — łączące tradycyjne czytniki np. ze skanerem czy urządzeniem zapisującym
magnetycznie wskazane dane — dają zupełnie nowe możliwości. Część wystąpienia referent
poświęcił na określenie idealnych warunków przechowywania mikrofilmów. Po tym wystąpieniu
odbył się przygotowany specjalnie na tę okazję pokaz najnowszych rozwiązań w dziedzinie
mikrofilmowania, zorganizowany przez „Orgtech-Mikrofilm” ze Szczecinka, firmę zajmującą się
dystrybucją aparatury oraz świadczącą wszelkie usługi związane z mikrofilmowaniem.
W wystąpieniu omwiającym wpływ czynników zewnętrznych na książki i ich oprawy mgr
Donata Rams (BN) wskazała na znaczenie utrzymywania w bibliotekach stałej temperatury
i wilgotności oraz oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń atmosferycznych i mikroorganizmów.
Z dużym zainteresowaniem spotkała sę informacja o negatywnej roli światła, zarówno naturalnego,
jak i sztucznego. Wskazując na znaczenie stanu technicznego bibliotek i ich kształtu architek
tonicznego, prelegentka stwierdziła, że w warunkach polskich zmiana radykalna jest nierealna.
Brak świadomości w tym względzie sprawia, że nawet przebudowy nic nie zmieniają.
Ostatni wykład seminarium wygłosił dr Jerzy Herma. Omawiając możliwości wykorzystania
zbiorów zabytkowych w turystyce, stwierdził że — obok zróżnicowania przestrzennego — istot
nym warunkiem jest ich dostępność: stopień przygotowania do prezentacji, sposób ekspozycji,
zakres informacji. Zabytki powinny być też swobodnie i bezpośrednio dostępne przy równoczesnej
pełnej ochronie fizycznej (wyjściem wydaje się zastosowanie techniki mikrofilmowej). Wykorzys
tanie zbiorów zabytkowych w turystyce zakłada oczywiście pewien poziom uświadomienia
społecznego. Ogromna rola przypada tu szkole, ale i zajęciom odbywanym poza nią. Ważne jest,
by wtajemniczenie miało miejsce jak najwcześniej, bo tylko wtedy jest szansa, że dorosły człowiek
zechce zbiory te w ogóle poznawać.
Jakkolwiek Seminarium miało w założeniu charakter roboczy, a jego zasadniczym celem było
nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń, nie zaś formułowanie generalnych wniosków czy
dyrektyw, waga problemów poruszanych w referatach i dyskusjach skłoniły organizatorów do
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podjęcia decyzji o ogłoszeniu drukiem materiałów konferencyjnych *. Swą tematyką nawiązują
one do wydanych w 1994 r. przez Książnicę Cieszyńską materiałów z II Szkoły Letniej
Bibliotekoznawstwa, zorganizowanej w Cieszynie w 1994 r. z inicjatywy Książnicy, pod auspicjami
Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
UW.
Katarzyna Zbylut-Jadczyk
Maszynopis wpłynął do redakcji 23 listopada 1995 r.

*
Ogólnopolskie seminarium i warsztaty na temat ochrony zbiorów zabytkowych w regionie. Cieszyn, 20-22 września 1995.
M ateriały. Red. B. Bieńkowska, A. Nowicka. Cieszyn 1995.
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Z HISTORII BIBLIOTEKARSTWA POLSKIEGO

Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców. Wyboru z listów
Adama Łysakowskiego, Mariana Łodyńskiego, Józefa Grycza i Heleny Hleb-Koszańskiej dokona
ła, wstępami, przypisami i indeksem opatrzyła Maria D e m b o w s k a . Warszawa: Wydaw. SBP
1995, 343 s. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, t. 13.
Pro captu lectoris habent sua fata libelli
Parafrazują znaną sentencję Terentianusa Maurusa, chciałoby się rzec, że w przypadku
prezentowanej książki jej los — na początku — zależał nie tyle od „zdolności rozumienia
czytelników”, ile od wydawcy (najpierw miała to być Biblioteka Narodowa), który chyba niezbyt
dokładnie zanalizował poszczególne punkty umowy wydawniczej. Z barwnymi — w cudzysłowie
— przygodami dotyczącymi wydania książki, Maria Dembowska, edytorka korespondencji,
zapoznała czytelników na łamach Przeglądu Bibliotecznego1.
Omawiana publikacja ukazała się w końcu nakładem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
przy pomocy finansowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie. Treść zasadnicza poprze
dzona jest N otą wydawcy prof. Marcina Drzewieckiego oraz Przedmową prof. Andrzeja Kłossowskiego, inicjatora wydania korepondencji wybitnych polskich bibliotekarzy.
Bibliotekarstwo polskie jest opracowaniem źródłowym, swoistą antologią tematyczną, zawiera
jącą wypisy z listów Adama Łysakowskiego (1895-1952), Mariana Łodyńskiego (1884-1972), Józefa
Grycza (1890-1954) i Heleny Hleb-Koszańskiej (1903-1983), dotyczące spraw naszego bibliotekar
stwa w 1. 1925-1951. Ogromnego trudu selekcji, doboru materiałów oraz ich opracowania
merytorycznego podjęła się Maria Dembowska, która po śmierci A. Łysakowskiego — zgodnie
z jego wolą — przejęła nieopublikowaną spuściznę naukową oraz zbiór listów tej czołowej postaci
polskiego bibliotekarstwa okresu międzywojennego i pierwszych lat powojennych.
Prezentowana praca składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje 1. 1925-1939 i zawiera
korespondencję A. Łysakowskiego z M. Łodyńskim (1925-1939) i listy J. Grycza (1926-1939) oraz
H. Hleb-Koszańskiej (1932-1933, 1937-1938) do A. Łysakowskiego. Część druga obejmuje okres
wojny 1939-1944 oraz lata powojenne do 1951 r. i zawiera korespondencję M. Łodyńskiego z A.
Łysakowskim (1939-1944, 1945-1951), a także listy J. Grycza (1942-1943, 1945-1949) oraz H.
Hleb-Koszańskiej (1945-1949) do A. Łysakowskiego.
Obydwie części poprzedzone zostały obszernymi wstępami pióra M. Dembowskiej, która
nakreśliła w nich sylwetki autorów korespondencji oraz zaprezentowała ogólną tematykę
bibliotekarską przewijającą się w wybranych fragmentach listów. Poza wyborem treści bibliotekar
skich z korespondencji M. Dembowska opracowała kilkaset przypisów, w których starała się
wyjaśnić wątpliwości i uściślić dane, co wiązało się z mozolnymi kwerendami bibliograficznymi

1 M. Dembowska. O niedoszłym wydawnictwie Biblioteki Narodowej. JPrz. Bibl." 1995 z. 1 i 109-110.
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i sięganiem do różnych źródeł. Należy zaznaczyć, że z niektórymi zagadnieniami poruszanymi
w korespondencji M. Dembowska zetknęła się osobiście i mogła tym samym z autopsji przywołać
do życia zapomniane lub mało znane postacie i sprawy. Integralną częścią publikacji jest
doskonały indeks autorsko-przedmiotowy, obejmujący zarówno tekst główny, jak i przypisy. N a
końcu książki zamieszczono streszczenie w języku angielskim.
Trudno przecenić wartość omawianej książki. Chociaż okres międzywojenny jest stosunkowo
dobrze rozpoznany naukow o2, to jednak prezentowane czytelnikowi listy uzupełniają obraz
dziedziny zawarty w pracach badaczy-bibliotekoznawców. Prace te bowiem przygotowywane były
z reguły na podstawie opracowań i źródeł publikowanych (np. kroniki wydarzeń prowadzonej
w przedwojennym Przeglądzie Bibliotecznym). Korespondencja M. Łodyńskiego, A. Łysakows
kiego, J. Grycza i H. Hleb-Koszańskiej wzbogaca obraz dziedziny wypowiedziami bezpośrednimi,
szczerymi, na bieżąco komentującymi ówczesne wydarzenia w świecie bibliotekarskim, często na
ogólniejszym tle.
Już po pierwszym przekartkowaniu książki współczesnego czytelnika zaskakuje ścisły związek
życia osobistego i zawodowego autorów listów. Najlepszą ilustracją tego są słowa M. Łodyńskiego,
który 3.04.1936 r. tak zwracał się do A. Łysakowskiego: „Piszę prywatnie, chociaż w sprawie
urzędowej. Jak wiadomo, niejednokrotnie urzędowe sprawy tak ściśle wiążą się z prywatnymi, czy
też prywatno-publicznymi, że przy urzędowym załatwieniu niepodobna ich ściśle rozgraniczyć” (s.
107).
Autorów listów cechowało również emocjonalne zaangażowanie w pracę zawodową oraz
ogromna odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji i w ich realizacji. Ci współtwórcy
nowoczesnego modelu polskiego bibliotekarstwa, ludzie reprezentujący wysoki poziom kultury
ogólnej pragnęli, aby polskie biblioteki stały się ważnym ogniwem życia kulturalnego i naukowego;
rozumieli, jak wiele w tym zakresie zależy od poziomu intelektualnego i otwartości bibliotekarzy.
Z uwagi na osobę M. Łodyńskiego, m.in. organizatora i pierwszego dyrektora (1919-1933)
Centralnej Biblioteki Wojskowej, dużo miejsca w pierwszej części książki zajmują sprawy tej
właśnie Biblioteki i krajowej sieci bibliotek resortu spraw wojskowych, którą M. Łodyński
zawiadywał. Zapoznając się z kolejnymi fragmentami listów dotyczących tych zagadnień, ogarnia
nas refleksja, jak niewiele zmieniło się współcześnie. Oto 2.01.1926 r. M. Łodyński napisał do A.
Łysakowskiego: „[...] U nas tu ciężko! Jak Pan wie z własnego doświadczenia, wszelkie sanacje
skarbowe w wojsku odbijają się przede wszystkim na tym dziale, który w nim jest tylko
tolerowany, tj. na oświatowym i może jeszcze silniej — na naukowym. Rzecz jasna, biblioteki, jak
zawsze, są na ogonie” (s. 21).
Korespondencja daje nam też możliwość zapoznania się ze sprawami poufnymi, czy
pozostającymi często jedynie w sferze projektu. D o takich niewątpliwie należała propozycja, aby
następcę M. Łodyńskiego na stanowisku dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej został A.
Łysakowski (list z 5.04.1926 r., s. 22).
Znamienne jest ogromne zaangażowanie autorów listów w to, co robili. Adam Łysakowski,
z bibliotekarstwem wojskowym związany zaledwie przez 6 lat jako kierownik Naukowej Biblioteki
Wojskowej Dowództwa Okręgu Korpusu we Lwowie, zabiegał gorliwie o „utrwalenie »prawa
obywatelstwa bibliotek wojskowych«”, zarówno słowem (wygłaszał referaty na temat roli bibliotek
wojskowych w społeczeństwie), jak i uważał za bardzo ważne praktyczne działania w tym
względzie: „Tu oprócz pożądanych odwiedzin b[ibliote]k wojsk[owych] prowincjonalnych przez
tamtejszych bibliotekarzy niewojskowych [...] najlepszym środkiem osiągnięcia uznania dla
b[ibliote]ki będzie zawsze jej sprawność działania. Ta kwestia sprowadza się do doboru
odpowiednich kierowników bibliotek wojskowych, co znowu — do etatów bibliotekarskich” (list
z 6.06.1926 r„ s. 25).
Dużo miejsca w omawianej korespondencji zajmuje ogólnopolska organizacja zrzeszająca
bibliotekarzy, istniejąca w 1. 1917-1945 pod nazwą Związek Bibliotekarzy Polskich, a od 1946 r. do
1953 r. jako Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Wszystkie przedwojenne zjazdy
2
N a pierwszym miejscu należy wymienić prace Z. Gacy-Dąbrowskiej: Bibliotekarstwo I I Rzeczypospolitej (Wrocław 1983);
Biblioteki i ich rola w rozwoju życia naukowego w Polsce (1919-195!). (W: Historia nauki polskiej. T. 5 cz. 1. Wrocław 1992
ł 569-603).
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bibliotekarzy polskich znalazły odzwierciedlenie w listach. Bibliotekarze dzielili się uwagami na
temat planowanych referatów, dyskutowali dogodne terminy obrad. Istniejąca literatura pozwala
stwierdzić, że niektóre postulaty zawarte w listach zostały zrealizowane. W Uście do A.
Łysakowskiego z 1.05.1928 r. J. Grycz pisał, że na Zjeździe we Lwowie będzie stawiał wniosek do
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego „[...] o przyspieszenie tempa pracy
nad dojściem do skutku instrukcji katalogu alfabetycznego [...]” (s. 209). W Pamiętniku tego zjazdu,
publikacji zawierającej materiały zjazdowe, postulat ten został odnotowany3.
Wiele miejsca w prezentowanej korespondencji zajmuje dyskusja na temat zadań i sposobu
redagowania jednego z dwóch czasopism bibliotekarskich w okresie międzywojennym, organu
Związku Bibliotekarzy Polskich — Przeglądu Bibliotecznego. Uwagi wymieniane w listach są
doskonałym materiałem do prześledzenia koncepcji kształtowania się profilu naukowego Prze
glądu*.
Ze zrozumiałych przyczyn częstym przedmiotem uwag i informacji autorów listów była
Biblioteka Narodowa. Marian Łodyński, wicedyrektor BN w 1. 1935-1938, wielokrotnie zwracał się
do A. Łysakowskiego z prośbą o teoretyczną pomoc na temat tworzenia katalogu rzeczowego
w Bibliotece. Bardzo częstym przedmiotem wymiany zdań między autorami listów były sprawy
personalne oraz organizacja wewnętrzna tej placówki.
N a wyjątkową uwagę zasługuje korespondencja z czasu II wojny światowej. Okres ten czeka
jeszcze na właściwe opracowanie, które — zważywszy na zniszczenia wojenne i szczególną, bowiem
tajną działalność polskich bibliotekarzy — będzie bardzo trudne. W przedstawionej koresponden
cji autorzy listów dzielili się uwagami na temat ogólnych warunków życia oraz informowali
o losach wspólnych przyjaciół. Posługiwali się przy tym często swego rodzaju szyfrem, zastępując
nazwiska osób ich imionami, czasem inicjałami nazwisk lub innymi określeniami. Trzeba
podkreślić, że M. Dembowska jest jedną z niewielu już osób, które mogły rozwiązać te swoiste
kryptonimy.
Przejmujący w treści jest fragment listu M. Łodyńskiego do A. Łysakowskiego, mówiący
0 zniszczeniu we wrześniu 1939 r. Centralnej Biblioteki Wojskowej. W pełni oddaje on uczucia
bezradnego człowieka, który widzi, że lata jego pracy zostały obrócone w gruzy: „[...] Wie Pan już
zapewne, że dzieło mojego życia [Centralna Biblioteka Wojskowa] została całkowicie spalona
1 zniszczona [we wrześniu 1939 r.]. Ciężki to dla mnie cios. Płacząc skrycie, oglądałem zwalisko
gruzów [...]. Dwadzieścia lata budowano Instytucję — w ciągu dwudziestu godzin została ona
zrujnowana, a właściwie — zniszczona. Przez kogo, w jaki sposób i kiedy zostanie na nowo
powołana do życia” (list z 8.12.1939 r., s. 270-271).
Autorzy listów zajmowali się — na ile pozwalały na to warunki wojenne — własną pracą
naukową. Józef Grycz w dwóch swoich listach z 1942 i 1943 r. informował A. Łysakowskiego
0 sytuacji bibliotek w Warszawie, Lublinie, Lwowie i Poznaniu. Jako kierownik — z ramienia
władz okupacyjnych i za zgodą polskich władz podziemnych — od lipca 1940 r. J. Grycz pracował
już wówczas nad projektami powojennej organizacji bibliotekarstwa polskiego. Charakterystyczna
dla wielu listów okupacyjnych jest właśnie nadzieja, że wkrótce okupanci będą musieli odejść
1 w związku z tym trzeba być przygotowanym, aby nowe warunki nie były zaskoczeniem, ale
stanowiły kontynuację okresu przedwojennego.
Publikacja Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców to
cenna pozycja, godna uwagi zarówno bibliotekarzy praktyków, jak i osób zajmujących się
naukowo sprawami polskiego bibliotekarstwa. Uzupełnia obraz naszej dziedziny w okresie
objętym zakresem chronologicznym oraz daje możliwość weryfikacji niektórych stwierdzeń
przyjętych w literaturze przedmiotu. Jednak praca ta powinna znaleźć się również w księgozbiorze
podręcznym historyków kultury omawianego okresu. Wiele bowiem spraw dotyczących polskich
bibliotek omawianych jest na szerokim tle kulturowym, a autorzy listów, ludzie o rozległej wiedzy
humanistycznej, nie zamykali się tylko w wąskim kręgu problemów bibliotekarskich.
3 Pamiętnik I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich... Lwów 1929, s. 241 przyp. 12.
4 Zob. też; M. Dembowska: Sprawy biblioteczne II Rzeczypospolitej - nadal aktualne. (Na podstawie korespondencji M ariana
Łodyńskiego i Adama Łysakowskiego). „Prz. Bibl." 1992 z. 1/4 s. 21-23.
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N a zakończenie trzeba zwrócić uwagę na ogromny wkład pracy M. Dembowskiej, czego na pewno
nie widać na karcie tytułowej książki, gdzie jej nazwisko niknie za długim tytułems. Warto więc chyba
pamiętać, że gdyby nie żmudna praca prof. M. Dembowskiej nie mielibyśmy tej cennej publikacji6.
Marianna Banacka
Maszynopis wpłynął do redakcji 11 marca 1996 r.
*

*

a|e

W połowie 1995 r. ukazała się na rynku wydawniczym pozycja szczególna, bez precedensu
chyba w polskim bibliotekarstwie, a mianowicie wybór blisko 400 listów wybitnych praktyków
i teoretyków bibliotekarstwa polskiego z 1. 1925-1951. Postacią centralną tego tomu jest Adam
Łysakowski, który był adresatem listów Mariana Łodyńskiego, Józefa Grycza i Heleny
Hleb-Koszańskiej. Listy te spadkobiercy A. Łysakowskiego (zmarłego 10.09.1952), zgodnie z jego
wolą, przekazali Marii Dembowskiej, która zdecydowała się na ich publikację w stulecie jego
urodzin (ur. 18.12.1895). Wydawczyni dedykowała książkę „Pamięci Mariana Łodyńskiego
i Adama Łysakowskiego — moich Nauczycieli”. Sam M. Łodyński przekazał M. Dembowskiej
listy A. Łysakowskiego do niego z 1. 1925-1951, tak że ich korespondencja zajmuje poczesną część
prezentowanej publikacji.
Książka wyszła na czas, choć groziło jej opóźnienie. Jak dowiadujemy się z listu M.
Dembowskiej do redakcji Przeglądu Bibliotecznego, pierwotnie wydawcą miała być Biblioteka
Narodowa, która otrzymała maszynopis w 1993 r., jednak — w wyniku trudno czytelnych dla
postronnego obserwatora nieporozumień — Wydawczyni wycofała tekst obwiniając BN o niedo
trzymanie umowy wydawniczej'. Ostatecznie publikacji podjęło się Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich i wydało tom w serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka. Wszystko dobre, co się dobrze kończy;
wydawców trzeba pochwalić za decyzję, i w ogóle wyrazić przy tej okazji uznanie za powołanie do
życia serii, w ramach której ukazała się ta pozycja. Trzeba jednak zadać pytanie Komitetowi
Redakcyjnemu serii: kto był redaktorem merytorycznym recenzowanego tomu? Chyba nikt
— nazwiska takiego nie można się bowiem na karcie tytułowej doszukać. Jeżeli zaś tak, to
niedobrze, bo redaktor taki musi towarzyszyć od początku do końca pracy nad publikacjami
tekstów naukowych, choćby ich autorami czy edytorami były osoby tak doświadczone w pracach
redakcyjnych, jak Wydawczyni tej korespondencji.
Wątpliwości, które chcę zgłosić jako recenzent, winny stać się przedmiotem nie prze
prowadzonej najwidoczniej dyskusji między redaktorem a Wydawczynią. Dotyczą one bowiem
samej „doktryny wydawniczej” przyjętej w tej publikacji. Otóż wydaje się, że M. Dembowska
zamierzyła wyeksponować w publikowanej korespondencji tylko fakty, które dotycząc ściśle
bibliotekarstwa tych lat i zredukowała same teksty, ich kształt wydawniczy, jak i komentarz, do
tego właśnie meritum. „Zgodnie z założeniem tej publikacji — napisała — uwzględniono w niej
przede wszystkim te treści listów, które dotyczą faktów i problemów związanych z bibliotekar
stwem — są to zresztą treści dominujące w omawianej korespondencji” (s. 17). Zamiar taki jest
czytelny i w dużej mierze usprawiedliwiony. „Fakty i problemy związane z bibliotekarstwem”
zainteresują czytelników z pewnością bardziej, niż na przykład akcenty osobiste, a z drugiej strony
wyeliminowanie tych treści pozwoliło prawdopodobnie na zredukowanie objętości wydawanego
materiału i wydanie tak dużej liczby listów. Czy jednak ta oszczędność nie poszła za daleko?
Dotyczy ona informacji tak podstawowych, jak choćby charakterystyka samej spuścizny A.
Łysakowskiego. Jest to ważny zespół, szczęśliwie zachowany przez M. Dembowską, szerzej nie
znany. Wydawczyni poświęca mu jedynie kilka słów w zwięzłym przypisie, nie charakteryzując
5 Bardzo rzeczową notatkę dotyczącą treści Bibliotekarstwa polskiego zwracającą uwagę na wkład pracy edytorki, opracowała
H. Zasadowa w Przeglądzie piśmiennictwa krajowego. („Prz. BibL" 1995 z. 2 s. 209).
6 W kładu pracy edytora zdaje się nie dostrzegać sam wydawca, który publikując wykazy prac w serii Nauka, Dydaktyka,
Praktyka podaje jedynie tytuł książki, podczas gdy przy innych pozycjach uwzględniane są nawet nazwiska redaktorów (zob. np.
„Bibliotekarz" 1996 n r 1 g. 41).
1 M. Dembowska: O niedoszłym wydawnictwie Biblioteki Narodowej. „Prz. BibL" 1995 z. 1 s. 109-110.
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w żaden sposób jego zawartości (s. 18 przyp. 1). Nasuwają się wszakże liczne pytania. Jakie będą
dalsze losy tej spuścizny? Czy i kiedy trafi ona do zbiorów publicznych? Czy są w niej jeszcze inne
listy i czy zostaną opublikowane? Czy w tym tomie wydano całą korespondencję A. Łysakows
kiego z M. Łodyńskim? — choć to wydaje się oczywiste, jednak dobrze by mieć pewność i w tym
względzie.
Wydawczyni wyraźnie określiła charakter ograniczeń. Edycja przynosi jedynie „wypisy
z listów” (s. 15). I rzeczywiście, w publikowanych tekstach co rusz natrafiamy na nawiasy,
zwiastujące opuszczenia; znajdują się one na początku, na końcu, a także w środku listów.
W rezultacie niektóre noszą ślady skrótów wręcz okrutnych, redukujących teksty do 4, a nawet
3 wierszy druku (np. na s. 245). Jakoś trudno uwierzyć, że opuszczone materiały dotyczyły
wyłącznie „spraw ściśle osobistych, prywatnych” (s. 17). Każdą cenzurę, nawet tę w najlepszej
wierze, historyk musi przyjmować nieufnie, należy więc wyrazić żal, że udostępniono nam
korespondencję tak okrojoną. Szukając bowiem źródeł do historii polskiego bibliotekarstwa,
chcielibyśmy się dowiedzieć nie tylko możliwie wiele o „bibliotekarstwie polskim” tych lat, ale
także o jego „współtwórcach”. Dowiadujemy się, owszem dużo, ale wyłącznie od ich strony
spiżowej — myśleli oni, żyli i działali wyłącznie dla bibliotekarstwa. A może jednak mieli jakieś
cechy ludzkie, ba, może nawet słabości, które ujawniłyby się w wykropkowanych partiach listów?
Nie tylko nie zaszkodziłoby to ich opinii, ale przybliżyło do nich czytelnika i przez to wręcz
wzmocniło funkcję dydaktyczną tomu.
Mniejsza nawet o te „ludzkie słabości”. Pozostaje jednak cała sfera życia kulturalnego,
w którym chociażby z racji swojego zawodu protagoniści nasi zapewne uczestniczyli. A w listach
— żadnych śladów takiej partycypacji. Chodzili oni przecież do teatru, czytali książki, prasę... I ani
słowa na ten temat?! Choćby w fomie komunikatów ze stolicy dla mieszkającego w odległym
Wilnie A. Łysakowskiego? Czyżby, aż strach pomyśleć, zanurzeni byli oni wyłącznie w bibliotekar
stwie? Oczywiście nie, to przecież niemożliwe, chcielibyśmy więc bardzo poznać ich zainteresowa
nia pozabiblioteczne. Rodzi się też pewne podejrzenie, gdy np. czyta się listy M. Łodyńskiego do A.
Łysakowskiego z jego podróży po Europie w pierwszym kwartale 1939 r. Marian Łodyński, który
bawił w bibliotekach niemieckich, a potem szwajcarskich i włoskich, zachwycony był uprzejmością
wobec niego bibliotekarzy niemieckich czy starą kulturą Lipska („miłe chwile w różnych Keller”, s.
180). Uznał jednak Niemców w ogóle za „ludzi bez jutra” (s. 179) i dostrzegł jakiś stan
„oszołomienia” w tym społeczeństwie. Dopisał też zdumiewającą w swoim patriotycznym
samozadowoleniu uwagę: „Ostatnio szczególnie wysoko poszły za granicą nasze papiery pod
względem politycznym i moralnym; doprawdy od Polski oczekuje się pomocy w przywróceniu
wartości moralnych w polityce i w międzynarodowym życiu społecznym” (s. 181). Bez wątpienia M.
Łodyński dał się zwieść uprzejmym rozmówcom zachodnim, a przeoczył fakt, że niemiecka agresja
już wisiała w powietrzu i że zadaniem „bibliotekarskiej racji stanu” w Polsce powinno być
działanie na rzecz zabezpieczenia zbiorów podczas rychłych działań wojennych, co Niemcy
przeprowadzali zresztą u siebie od dawna i co taka podróż w przeddzień wojny powinna była mu
uświadomić.
A wątpliwość zgłaszana przez czytelnika może być i taka, że Wydawczyni ocenzurowała
— może i umyślnie — pewne partie tekstów, by nie prześlizgnęły się takie właśnie fragmenty,
grzeszące pewną naiwnością. Powtórzę — jest to kwestia koncepcji generalnej. Wydawczyni
wybrała właśnie taką, można było jednak równie zasadnie wybrać i metodę odmienną, i tam gdzie
chcemy dokonać skrótów wykropkować tylko drastyczne, osobiste partie listów.
Być może ożywiłoby to też lekturę, a więc i przyciągnęło do niej przedstawicieli innych
środowisk niż bibliotekarskie. Zważmy bowiem na to, że listy te z niesłabnącym zainteresowaniem
odczytywać będą historycy bibliotekarstwa i do nich to wydanie jest adresowane przede
wszystkim. Szkoda jednak, żeby byli to jedyni czytelnicy tomu. A może się tak zdarzyć, bo listy nie
zachwycają urodą literacką. Korespondenci pisując do siebie nawet prze kilkanaście lat, związani
ze sobą często stosunkami służbowymi, zachowali pewną urzędową sztywność stylu. Nie byli oni
zresztą wybornymi stylistami. Zewnętrzna forma listów J. Grycza czy A. Łysakowskiego
przypomina teksty ich prac: imponuje więc precyzją sformułowań (A. Łysakowski), czy zwięzłością
(J. Grycz), co jednak — jak na listy prywatne — robi wrażenie pewnej oschłości. Jedynie
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M. Łodyński rozpisywał się chętnie, styl jego razi jednak nieco afektowaną, jeszcze młodopolską
manierą.
Można by chyba powyższe uwagi podsumować następująco. Wydawczyni konsekwentnie
zrealizowała swój zamian wybrała i rzuciła „na żer” historykom wypreparowany materiał
informacyjny. Nie doceniła wartości listu jako dzieła epistolarnego o swoistej indywidualnej
urodzie i autonomii (wydane listy pozbawione są również nagłówków i podpisów, które wiele
przecież mówią o wzajemnych stosunkach korespondentów), potraktowała go jedynie jako
materiał dla historyków bibliotekarstwa. I oni go rzeczywiście przeczytają, już czytają. Ale iluż ich
w końcu jest obecnie w Polsce? Można ich policzyć na palcach obu rąk, i to z trudem, a więc w tej
formule wydawniczej książka tylu też może mieć adresatów. Oby było inaczej.
Łączne w tomie znalazło się 389 listów. Podstawowy blok tworzy dwugłos A. Łysakowski
— M. Łodyński (276 listów), potem idą listy do A. Łysakowskiego od J. Grycza (74) i H.
Hleb-Koszańskiej (39). Korespondencja podzielona jest na dwie części: 1925-1939 i 1939-1944 oraz
lata powojenne do 1951.1 znów: do pomyślenia byłaby inna koncepcja, zgodnie z którą wszystkie
listy uporządkowano by w jednym ciągu chronologicznym. Przyjęty wariant kładzie nacisk na
wzajemne relacje korespondentów w poszczególnych latach, gdyby natomiast podać je chrono
logicznie, wariant taki okazałby się korzystniejszy dla historyków, którzy otrzymaliby informacje
odnoszące się do tych samych lub podobnych spraw toczących się w tym samym czasie czy w tym
samym miejscu.
Dużą rolę, i słusznie, grają w omawianej publikacji objaśnienia licznych niezrozumiałych dla
czytelnika partii tekstów, gdyż korespondenci posługiwali się czasem im tylko znanym kodem.
Rozwiązano w nich zarówno skrótowce literowe, jak i zagadki bibliograficzne, biograficzne, czy
dotyczące instytucji, organizacji lub wydarzeń. Objaśnienia zawarte są bądź w przypisach, bądź
w nawiasach kwadratowych w samych tekstach. Można by się wprawdzie spierać, czy niekiedy
dopowiedzenia te nie rozsadzają zbytnio właściwych tekstów i czy wobec tego nie należało by ich
przenieść raczej do przypisów, np.: „Co do Kotuli, to rzecz [przeniesienie na emeryturę z dn.
31.1.1939]...” (s. 236), ogólnie jednak trzeba uznać ich dużą użyteczność informacyjną.
Skrupulatności bibliografa i kronikarza czasów opisywanych w listach nie towarzyszy jednak
satysfakcjonujący komentarz historyczny. W środowisku portretowanym przez autorów listów
— i to stanowi dla czytelników pewną niespodziankę — roiło się od konfliktów, nieporozumień czy
wręcz intryg. D o legendy trzeba zaliczyć opowiadania o dawnych, wspaniałych czasach przed
wojennych, kiedy to zgodnie i wspólnie pracowano na polu bibliotekarstwa. U podłoża niektórych
konfliktów leżała po prostu rywalizacja o posady. Z przykrością czytamy, jak to J. Grycz, A.
Łysakowski czy M. Łodyński bezskutecznie poszukiwali odpowiedniego dla siebie stanowiska. Po
przegraniu konkursu w 1938 r. na stanowisko dyektora BUW, o które ubiegał się również J. Grycz,
M. Łodyński porażkę swoją (na rzecz Adama Lewaka) przypisywał intrygom rektora Włodzimie
rza Antoniewicza (s. 171). Przedtem jednak zmuszono M. Łodyńskiego do rezygnacji ze stanowiska
wicedyrektora Biblioteki Narodowej (20.05.1939), gdzie pracował, będąc w stałym konflikcie z jej
pierwszym dyrektorem Stefanem Dembym, a potem także Stefanem Wierczyńskim, za co ten
krewki pułkownik obwiniała z kolei samego S. Wierczyńskiego, J. Grycza i K. Piekarskiego (s.
161). Jak jednak było naprawdę? Przecież to niemożliwe, żeby antagoniści A. Łysakowskiego i M.
Łodyńskiego nie mieli żadnych istotnych argumentów po swojej stronie? Spokojny i zawsze
rzeczowy w listach A. Łysakowski daje wyraźną ku temu wskazówkę. Dostrzegał on konflikt
dwóch szkół, odmiennie rozumiejących bibliotekarstwo, i definiował go w liście do M. Łodyńs
kiego jako walkę: „doktryny bibliotekarstwa »integralnego«, którą reprezentuje Pan Dyrektor
Kotula, może Kuntze, także ja — i doktryny bibliotekarstwa »na marginesie«, żywionej przez
Wierczyńskiego i Piekarskiego” (s. 162). Jeżeli to było tak, to rozpoznajemy tu problem, przed
którym stają często decydenci biblioteczni: czy mianować na stanowisko dyrektora poważnej
biblioteki fachowca — praktyka bez specjalnych sukcesów naukowych, reprezentanta jedynie
wiedzy stosowanej, czy obiecującego, a może już wybitnego naukowca, którego prestiż będzie
działał na korzyść prowadzonej przez niego biblioteki, lecz który koncentrować się będzie na
własnej pracy badawczej? N o tak, ale takiego dylematu nie powinno być wobec M. Łodyńskiego,
który był praktykiem, ale również autorem szeregu ważnych prac historycznych? Skąd więc jego
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permanentne kłopoty? Tak czy inaczej, czytelnik napotka w listach na problem, którego sam nie
będzie mógł rozstrzygnąć i z wdzięcznością przyjąłby sugestie wydawcy, wyrażone bądź w od
powiednim przypisie bądź we wstępie. N o bo kiedy będzie okazja do rozwikłania tych zagadek?
Autorka cennej pracy Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej wspomnianych problemów nie dostrzeg
ła w ogóle, być może dlatego, że opierała się w przewadze na materiałach publikowanych,
w których sprawy te nie występowały z taką ostrością2.
Wspomnieliśmy o dyskrecji Wydawczyni. Przyjęła ona prawdopodobnie stanowisko, iż nie ma
sensu wracać do niegdysiejszych konfliktów personalnych. Rzecz jednak w tym, że kłębią się one
w wydanych listach, a po drugie — nie były to sprawy wyłącznie rozgrywek personalnych
i rzutowały silnie na losy bibliotekarstwa. Demonstracyjnie w maju 1938 r. z funkcji I wice
przewodniczącego Rady ZBP ustąpił M. Łodyński, ponieważ przewodniczył jej S. Wierczyński;
0 wycofaniu się z Rady przemyśli wał też A. Łysakowski (s. 173). Konflikt z S. Wierczyńskim trwał,
przeniósł się w czasy wojny. Niemcy nie zatrudnili S. Wierczyńskiego w BN, przekształconej na
Oddział II Niemieckiej Biblioteki Państwowej (31.07.1940), a mężem zaufania w niej zrobili J.
Grycza. Stefan Wierczyński nie mógł się z tym pogodzić i pisywał w tej sprawie odwołania na ręce
J. Grycza, który czynił odpowiednie kroki u władz niemieckich, jednak bezskutecznie. Po wojnie S.
Wierczyński złożył na J. Grycza donos u władz (do tej sprawy Wydawczyni odniosła się
w przypisie 7 na s. 312), zarzucając mu kolaborację w władzami okupacyjnymi: z zarzutu tego J.
Grycz został uwolniony przez odpowiedni sąd. To jednak nie może wyjaśniać całej sprawy.
W relacjach naszych korespondentów S. Wierczyński wyrasta wręcz na „czarny charakter”
polskiego bibliotekarstwa! Pewne jego przewiny są ewidentne. Dokumenty zachowane w papierach
J. Grycza (w Dziale Rękopisów BN), które dotyczą tego konfliktu, są jednoznaczne. Środowisko
polskich bibliotekarzy ostro i sprawiedliwie potępiło wystąpienie S. Wierczyńskiego. Ale na Boga,
miał on przecież niemały dorobek i znaczył wiele w bibliotekarstwie, i nie może być tak, że
ostatnim słowem w jego sprawie będzie opinia wyrażona w publikowanych listach, bez rzeczowego
objaśnienia istoty konfliktu. A komentarza takiego w tym wydaniu zabrakło.
Bardzo istotne informacje przynoszą stosunkowo nieliczne listy z okresu wojny. Niektóre
z nich muszą zdziwić polskiego czytelnika. Pisząc do A. Łysakowskiego w kwietniu 1942 r.
pierwszy (?) w czasie wojny list, J. Grycz zreferował zwięźle sprawy instytucji, ludzi, stosunków
z władzami niemieckimi. Ten „serwis” był tak treściwy, iż nawet gdyby inne źródła nie istniały, na
podstawie tej jednej stroniczki można by sobie odtworzyć zarys dziejów bibliotek i bibliotekarstwa
w okresie pierwszych lat okupacji. W tym i w innych listach pojawiają się nazwiska Gustava Abba
1 Wilhelma Wittego — niemieckich bibliotekarzy, zawiadujących sprawami polskich bibliotek
naukowych podczas okupacji. Nazwiska te otoczone są ponurą sławą i często wiązane z wszyst
kimi wojennymi nieszczęściami bibliotek. Tymczasem z listów wynika, że szczególnie G. Abb
pozostawał z bibliotekarzami polskimi w stosunkach więcej niż poprawnych, nie odmawiał nigdy
pomocy w sprawach personalnych, np. razem z J. Gryczem usiłowali wydobyć z tarapatów
politycznych A. Łysakowskiego w Wilnie i zatrudnić go w Warszawie, co się w końcu udało. Ani
we wstępie, ani w przypisach nie znajdziemy komentarza do tej sytuacji. Przypis 10 na s. 271
objaśnia jedynie: „Gustav Abb zarządzał sprawami bibliotek w okupowanej Polsce, kierował też
osobiście Biblioteką Jagiellońską”. To niezupełnie tak. Stanął on na czele Głównego Zarządu
Bibliotek utworzonego w rządzie Generalnego Gubernatorstwa. Główny Zarząd zajmował się
wyłącznie bibliotekami naukowymi GG. Udało się G. Abbowi wywalczyć znaczne fundusze na
rozwój zbiorów i zatrudnić w 4 bibliotekach państwowych (Kraków, Warszawa, Lublin, Lwów)
350 polskich bibliotekarzy, w tym niemal całą przedwojenną elitę zawodową. Tak silną pozycję
zawdzięczał, oczywiście, swojemu stanowisku w partii, polscy świadkowie stwierdzają, że był
cynicznym graczem i zdeklarowanym hitlerowcem. Tej odpowiedzialności z G. Abba zdjąć nie
można, trzeba jednak uznać, że bibliotekarze polscy mieli w nim oparcie, i stąd zaskakujące zdanie
J. Grycza: „Z Abbem znamy się z dawnych czasów, ma do mnie zaufanie (...)” (s. 274). Rozmawiał
więc J. Grycz i z G. Abbem, i z W. Wittem w interesie bibliotekarzy i zbiorów, i on miał rację, a nie
S. Wierczyński. Bibliotekarze zatrudnieni w bibliotekach państwowych przetrwali wojnę, a zbiory
1 Z. Gaca-Dijbrowska: Bibliotekarstwo I I Rzeczypospolitej. Wrocław 1983.
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ocalały, z wyjątkiem części warszawskich zbiorów specjalnych, zwiezionych do gmachu Biblioteki
Ordynacji Krasińskich3.
Konflikt J. Grycza z S. Wierczyńskim przetrwał — jak powiedzieliśmy — wojnę, co było tym
bardziej niekorzystne, że dwaj antagoniści pracowali jakiś czas koło siebie na dwóch kluczowych
dla bibliotekarstwa stanowiskach: J. Grycz jako dyrektor Naczelnej Dyrekcji Bibliotek, a S.
Wierczyński jako dyrektor BN. Odżyły jeszcze inne przedwojenne konflikty (znów M. Łodyński
był wicedyrektorem BN przy S. Wierczyńskim), jednak te spory wygasły błyskawicznie, gdy
wszystkich zaczął rozgniatać równo walec stalinizmu.
Aparatczycy z Ministerstwa Oświaty postrzegali całą kadrę przedwojenną jednolicie — jako
elitę wychowaną w przedwojennej, burżuazyjnej Polsce, a więc niezdolną do zbudowania
socjalistycznego bibliotekarstwa. Stefan Wierczyński przestał być dyrektorem BN 30.12.1947 r.,
jego następcą został na rok Ksawery Świerkowski, którego respondenci nie oszczędzali w listach.
Józefa Grycza zdjęto z funkcji dyrektora N D B w lutym 1949 r.
I
znów wkroczyła polityka — sytuacja zgęstniała. Lata 1947-1955 są ważnym okresem
w historii powojennego bibliotekarstwa, natomiast komentarze i objaśnienia do tekstów listów są
w tej mierze zbyt lakoniczne. Oczywiście, bibliotekarze z racji swojego temperamentu nie są
zwierzętami politycznymi i udział w polityce jest ostatnią rzeczą, o której marzą. Jednak
„współtwórcy bibliotekarstwa polskiego” w politykę uwikłani byli, bo być musieli. Zaczęło się to
już przed wojną. Helena Hleb-Koszańska wyjechała w 1932 r. do Leningradu, gdzie uczestniczyła
w pracach komisji ds. rewindykacji zbiorów bibliotecznych. Zatrudnienia członków komisji były
biblioteczne, oczywiście, ale jakże głęboko osadzone w sytuacji politycznej. Wydawczyni nie
poświęciła tym sprawom żadnej uwagi, wręcz ani jednego przypisu, choć działania tej komisji nie
zostały należycie opisane i każde nowe informacje, zweryfikowane, mają dużą wartość. Józef Grycz
był w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego kierownikiem referatu bibliotek
naukowych, a więc był urzędnikiem państwowym i od polityki oraz manewrów z nią związanych
uciec nie mógł. Stawał się też wobec własnych kolegów reprezentantem władzy, co natychmiast
rodziło konflikty. Skarży się na niego w 1937 r. wybuchowy M. Łodyński: „Byłoby tedy dobrze,
aby dr Grycz wraz z swymi inspiratorami przynajmniej jakiś czas trzymał się z dala do
wewnętrznych spraw BN i uszanował moje stanowisko jako wicedyrektora BN ” (s. 143.).
Los J. Grycza w końcu lat pięćdziesiątych był losem człowieka skrzywdzonego przez system
w sposób bezprzykładnie dotkliwy. Przecież w czasie wojny nie tylko zręcznie prowadził bieżące
sprawy BN, współpracując z Delegaturą Rządu na Kraj, ale jak pisał do A. Łysakowskiego, „(...)
my nie próżnujemy, ani nie odwlekamy spraw naszych bibliotekarskich na później. (...) przygoto
wujemy budowę nowego gmachu bibliotecznego, podstawy prawne, pragmatykę służbową,
odbudowę książki i księgozbiorów, odzyskanie i wynagrodzenie strat i szkód (...)” (s. 274-275).
Wiele z tych pomysłów zrealizował jako dyrektor Naczelnej Dyrekcji Bibliotek; należał do nich
choćby dekret z 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Nagrodą była
dymisja. „W okresie stalinowskich czystek — pisze T. Zarzębski — po zjednoczeniu PPS i PPR,
został zwolniony z pracy ze skutkiem natychmiastowym” 4.
Ani we wstępie, ani w przypisach fakty te nie są objaśnione ani zinterpretowane. Wydawczyni
cytuje we wstępie J. Grycza: „Trzeba umieć chodzić meandrami ministerialnymi i partyjnymi (...)
trzeba (...) mieć plan, swoje zdanie i odwagę walki (...)” (s. 307), lecz istoty walki J. Grycza nam nie
objaśnia. Dowiadujemy się na przykład, że przy likwidacji PIK-u (3.03.1950) czynna była komisja
ministerialna w składzie Michalska, Szemplińska i Budzyk (s. 311). Jaką rolę odegrała? Kim była
np. Wanda Michalska i co wtedy znaczyła, skoro wkrótce stała się głównym ideologiem polskiego
bibliotekarstwa — gwiazdą konferencji krynickiej w 1951 r.? Kto zacz ów Józef Skrzypek, który
z zimną krwią zastąpił na stanowisku dyrektora N D P samego J. Grycza? Jakoś tak się składa, że
osoby te, które z chęcią, ba, nawet „z ukrytą wewnętrzną pasją” (s. 328) podjęły rolę rozbicia PiK-u

5
A. Mężyński: Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie. Fakty i mity. W: Symposia bibliologica. W arszawa 1995
s. 100-123.
4 T. Zarzębski: Uwagi nad życiem Józefa Grycza (w 40. rocznicę śmicrd). „Prz. BibL" 1995 z. 1 s. 16.
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i usunięcia na aut najlepszych polskich bibliotekarzy, nie są niepokojone przez historiografię3.
A któż to może zrobić lepiej, niż świadkowie tych czasów, do których należy Wydawczyni? Trudno
zaakceptować w tym wypadku Jej dyskrecję, bo przecież wydaje i komentuje źródło historyczne,
a nie własny, subiektywny pamiętnik.
Kończąc uwagi o edytorskiej stronie książki, kilka jedynie uwag o jej wartościach źródłowych.
Wyżej napisano już o ciekawych i nowych informacjach objaśniających kulisy ważnych zdarzeń
bibliotecznych. Sama M. Dembowska wydobyła i scharakteryzowała w osobnym artykule
tematykę dominującą w korespondencji A. Łysakowskiego z M. Łodyńskim6. Rozkład zaintereso
wań korespondentów zdradza też indeks autorsko-przedmiotowy, pokazujący w części przed
miotowej, jaką wagę przywiązywali piszący do poszczególnych zagadnień. Szeregując je według
liczby cytowań w indeksie, zauważamy, że autorzy listów poświęcili najwięcej uwagi następującym
sprawom: Związek Bibliotekarzy Polskich, jego koła terenowe i Komisja Wydawnicza; Biblioteka
Narodowa (szczególnie w stadium organizacji); Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego (w nim Wydział Bibliotek); praca nad instrukcją katalogowania alfabetycznego;
katalog przedmiotowy; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie; Przegląd Biblioteczny (szczególnie
w fazie zakładania pisma); podręczniki bibliotekarskie. Mniej miejsca — niż by się można było
spodziewać — poświęcono zawodowi bibliotekarskiemu, a zupełnie niewiele szkolnictwu biblio
tekarskiemu. Hasła osobowe występujące najczęściej, obok oczywiście autorów korespondencji, to
kolejno: Edward Kuntze, S. Vrtel-Wierczynski, S. Demby, Aleksander Birkenmajer, Jan Muszkowski i Mikołaj Dzikowski.
Związek Bibliotekarzy Polskich stanowił ważny temat korespondencji, ale też temat bardzo
trudny. Mówiliśmy wyżej o sporach przeniesionych na teren ZBP, z listów dowiadujemy się
również, iż kondycja Związku nigdy nie była znakomita. W sierpniu 1939 r. J. Grycz stwierdza, że
poziom fachowy bibliotekarstwa i przywiązanie do zawodu „obniżyły się bardzo”, za co wini
władze, które „niewłaściwie traktują bibliotekarstwo i bibliotekarzy”. Nie ma również litości dla
samych bibliotekarzy. Spadło przywiązanie do zawodu: „Nie mamy dość wybitnych fachowców,
którzy by swoimi pracami bibliotekarskimi mogli przekonać wspomniane czynniki o wartości
i znaczeniu bibliotekarstwa, wywalczyli należne nam miejsce wśród pracowników naukowych
i urzędników państwowych” (s. 237). Hm, gdy spojrzy się na listę inicjatorów wartościowych
dokonań bibliotecznych w międzywojniu, to rzeczywiście nie jest ona imponująca. No, ale kiedy ta
nasza elita biblioteczna była aż tak liczna i i tak znakomita?! Bibliotekarza — fachowcy,
bibliotekarze „integralni”, jakby chciał ich nazwać A. Łysakowski, pojawili się przecież dopiero
właśnie w międzywojniu, przedtem w historii bibliotek zasłużyli się albo społecznicy, jak Helena
Radlińska, która była również organizatorem bibliotek, albo wybitni historycy, kierujący biblio
tekami humanistycznymi, jak choćby Wojciech Kętrzyński czy Tadeusz Korzon. Nie ich chyba
miał na myśli J. Grycz pisząc o wybitnych autorach „prac bibliotekarskich”. A poza tym,
narzekając na przeciętne zdolności, bierne wypełnianie obowiązków „przeciętnych, szarych,
nieznanych pracowników” (s. 237) nie zauważył, że w zasięgu jego ministerialnego wzroku rosła
przecież wtedy kadra trzydziesto- i dwudziestolatków, znakomitych w przyszłości bibliotekarzy
jakich, co daj Boże, oby bibliotekarstwo nasze miało zawsze. Wymieńmy tylko Alodię Gryczową,
Jerzego Zatheya, Marię Dembowską, Helenę Hleb-Koszańską, Wandę Sokołowską, Bogdana
Horodyskiego, Helenę Więckowską, Jana Baumgarta. I choć można się spierać, czyje opus życiowe
okazało się bardziej znakomite: K. Piekarskiego czy A. Gryczowej, i z góry trzeba przyjąć, że w XX
w. talent organizacyjny i bibliotekarski J. Grycza nie został dościgniony, to jednak jego skargę, iż
pod koniec międzywojnia zapanowała w bibliotekarstwie posucha, jeżeli chodzi o młodych
pracowników, trzeba uznać w pewnym stopniu za zwyczajowe narzekanie na młode pokolenie.
Choć sam J. Grycz w chwili pisania tego listu nie był aż tak specjalnie wiekowy — liczył sobie 49
lat. Charakterystyczne, iż J. Grycz zawarł powyższe gorzkie uwagi na temat poziomu bibliotekarzy
3
Kilka lat temu zaapelowałem, aby opisać koszty, jakie poniosło polskie bibliotekarstwo w okresie stalinizmu w artykule
Bibliotekarstwo polskie w latach 1948-1956. Kłopoty historyków („Por. Bibl." 1990 nr 1/3 s. 19-23). Z podobną inicjatywą wystąpiło
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Odzewu nic było.
6
M. Dembowska: Sprawy biblioteczne 11 Rzeczypospolitej — nadal aktualne. (Na podstawie korespondencji M ariana
Łodyńskicgo i Adama Łysakowskiego). „Prz. Bibl." 1992 z. 1/4 s. 7-25.
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przy okazji generalnej oceny ZBP. Utożsamiał więc Związek z bibliotekarstwem: „Moje zapat
rywanie na ZBP jako na zespół ludzi i organizację jest dość pesymistyczne” (s. 237). Za jedną
z głównych wad organizacyjnych i samego statutu uznał obojętność wobec ZBP „dygnitarzy”, „(„.)
którzy zajmują wyższe i najwyższe, a więc stosunkowo i najlepiej płatne stanowiska (...) (Nomina
sunt odiosa!)” (s. 238). N o właśnie, kogo z prominentnych kolegów J. Grycz miał na myśli?
Tak więc, historycy ZBP będą musieli do swoich prac o jego historii wnieść liczne korekty.
Ujawnienie tej korespondencji przekreśla zresztą wiele innych ocen, szczególnie tych rocznicowo-laurkowych. Mówiliśmy wyżej o otwartym boju, który w BN toczył M. Łodyński wprzód
z S. Dembym, a potem z S. Wierczyńskim. Marian Łodyński w ogóle traktował swoją pracę w BN
jako działalność męża opatrznościowego, który zastał w 1935 r. „instytucję zdemoralizowaną
dezorganizacją tyloletnią”, dokonaną przez „przedstawiciela laisser faire’yzmu” S. Dembego i którą
on — M. Łodyński — mozolnie wyprowadzał z kryzysu (s. 129). Najprawdopodobniej ubarwiał
nieco swe zasługi — kontruje go rzeczowo sam J. Grycz — jednak nie można przejść nad jego
argumentami do porządku dziennego. Cóż na to powiedziałyby „Dembianki” — liczna przecież
kadra uczennic S. Dembego? Mozolne wykuwanie profilu, zadań, charakteru BN jest szczególnie
widoczne w korespondencji J. Grycza, który z racji swej funkcji towarzyszył od początku jej
działalności. Wprowadzając M. Łodyńskiego do instytucji w 1935 r., miał nadzieję, że ten będzie
nią energicznie administrował. Bo tymczasem np. „W Narodowej pękła rura, woda zalała przeszło
100 inkunabułów — ale to nikogo nie wzrusza. Co powiedzieliby bolszewicy, gdyby się o tym
dowiedzieli!” (s. 230).
Co by powiedzieli? Chyba by się ucieszyli. To pytanie do historyków Narodowej. Kończąc tę
obszerną recenzję, mimo wszelkich uwag krytycznych podniesionych wyżej wobec formy wydaw
niczej książki, powtórzyć trzeba, iż polskie bibliotekarstwo wzbogaciło się dzięki inicjatywie
i staraniom M. Dembowskiej o pozycję wybitną, której lektura wpłynąć powinna dość zasadniczo
na przyszłe opracowania dotyczące wielu najważniejszych aspektów polskiego bibliotekarstwa w 1.
1925-1951.
Andrzej Mężyński
Maszynopis wpłynął do redakcji 15 marca 1996 r.

ODPOW IEDŹ EDYTORKI
Obszerny elaborat dra hab. Andrzeja Mężyńskiego trudno uznać za recenzję. Są to raczej
barwne, wyrażone w efektownej formie impresje na temat Bibliotekarstwa polskiego 1925-1951...,
oparte nie na faktach stwierdzonych i udokumentowanych przez Autora wypowiedzi, lecz na Jego
domysłach i przypuszczeniach, czyli — jak powiedziałby Pułkownik Łodyński — na „widzimisiu”.
Gdyby Szanowny Recenzent zechciał sięgnąć do korespondencji M. Łodyńskiego z A. Łysakows
kim z lat międzywojennych, znajdującej się w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej (o czym
informuje przypis 1. do Wstępu, s. 18), to nie podejrzewałby, że edytorka dokonała „skrótów wręcz
okrutnych”, „ocenzurowała, może i umyślnie, pewne partie tekstów”, „wybrała i rzuciła na »żer«
historykom wypreparowany materiał informacyjny”, pominęła informacje o uczestnictwie autorów
listów w życiu kulturalnym'.
Przypominam to, co napisałam we Wstępie do I części wydawnictwa (s. 17): „Zgodnie
z założeniem tej publikacji, uwzględniono w niej przede wszystkim, te treści listów, które dotyczą
faktów i problemów związanych z bibliotekarstwem — są to zresztą treści dominujące w omawia
nej korespondencji. W nielicznych przypadkach przytoczono również fragmenty listów zawierające
informacje lub refleksje na tematy ogólniejsze. Z reguły pomijano listy lub fragmenty dotyczące
spraw ściśle osobistych, prywatnych”.
1
Nic m a w listach takich informacji, co nic znaczy, że ich autorzy nic chodzili do teatru, nie czytali książek i prasy. Skądinąd
wiemy n p , że A. Łysakowski brał żywy udział w życiu kulturalnym i towarzyskim Wilna. Praw dopodobnie M. Ł. i A. Ł. rozmawiali
m.in. i o tych spraw ach w czasie częstych spotkań w Warszawie.
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Przykro mi, że p. A. Mężyński, upominający się o redaktora merytorycznego omawianej
publikacji, stracił zaufanie do moich kompetencji redaktorskich, które był łaskaw ocenić
pozytywnie, pisząc o „szkole redagowania” Adama Łysakowskiego, reprezentowanej przez Instytut
Bibliograficzny2. Zapewniam Szanownego Recenzenta, że Bibliotekarstwo polskie 1925-1951...
zostało opracowane zgodnie z zasadami tej „szkoły”, w której uczono też rzeczowości, od
powiedzialności i szacunku dla słowa.
Recenzent, omawiając niektóre treści tekstów, słusznie stwierdza, że wymagają one komen
tarza historycznego. Nie jest to jednak zadanie wydawcy źródeł, lecz — historyków, którym
publikacja źródłowa dostarcza materiału faktograficznego. Nawet gdyby edytorka korespondencji
chciała — i mogła — wystąpić również w roli historyka, nie byłoby to możliwe, wymagałoby
bowiem o wiele dłuższego czasu na przygotowanie publikacji i powiększyło znacznie jej objętość.
Opracowanie edytorskie Bibliotekarstwa polskiego 1925-1951... zajęło w ciągu czterech lat
(1991-1994) kilka tysięcy godzin. Objętość publikacji, planowana pierwotnie na 15 arkuszy
wydawniczych, rozrosła się do 25,4 arkuszy. W tej sytuacji książka mogła być wydana tylko
dlatego, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nie musiało płacić honorarium edytorskiego.
Jak wiadomo wydawnictwa źródeł są deficytowe.
N a zakończenie odpowiadam na pytania Recenzenta dotyczące spuścizny Adama Łysakow
skiego. Została ona przeze mnie przekazana (w darze) partiami (w latach 1973, 1989-1991, 1995)
Bibliotece Narodowej i jest opracowywana w Zakładzie Rękopisów. Znajdują się tam — poza
korespondencją opublikowaną (w wyborze) w Bibliotekarstwie polskim 1925-1951... — listy
do A. Łysakowskiego innych osób, m.in.: Jana Baumgarta, Aleksandra Birkenmajera, Janiny
Czemiatowicz, Wandy Dąbrowskiej.
Maria Dembowska
Maszynopis wpłynął do redakcji 5 lipca 1996 r.

O

BIBLIOTEKARSTWIE POLSKIM PO ANGIELSKU

Polish Libraries Today. National Library. Vol. 3 1995.
Pomysł, żeby po angielsku wydawać przeglądową informację o polskim bibliotekarstwie,
trzeba uznać za bardzo udany, zwłaszcza, że jest i dobrze realizowany. Oto, tym razem
w białoczerwonej okładce, ukazał się trzeci już rocznik Polish Libraries Today firmowany przez
Bibliotekę Narodową (z grantem KBN), a sygnowany przez Stanisława Czajkę jako redaktora
naczelnego.
Tom obejmuje szerokie i aktualne spectrum polskiego bibliotekarstwa oraz usług informacyj
nych i chociaż zapewne można zasugerować inne zakresy programowe, to nie dam głowy, czy
lepsze. Dobrym pomysłem było też zaproszenie do konsultacji wicedyrektora British Council
w Warszawie, Jeffa Samuelsona, nigdy bowiem nie jest tak, żeby tekst angielski nie mógł być
jeszcze bardziej angielski.
Natomiast podpowiadam, żeby dodać podtytuł „The Warsawa viewpoint”. N a 17 bowiem
tekstów w meczu autorskim przeciw reszcie Polski, stolica wygrywa 16:1. To więcej, niż nokaut.
Hej tam! Widzicie nas jeszcze? Nas prowincjuszy, oczywiście.
Po wprowadzeniu S. Czajki tom otwiera artykuł Jana Wołosza o zmianach w polskim
bibliotekarstwie współczesnym — doskonale napisany, wysoce kompetentny i dotykający sedna
bieżących zmian. Moje wątpliwości odnoszą się natomiast do 3 stron komentarza politycznego.
Sądzę mianowicie, że w 6 lat od zmiany ustroju pora zająć się czasem bieżącym, chyba że
zaczniemy wracać do rozbiorów i okupacji. Komentowanie przeszłości musi być wstrzemięźliwe,
zwłaszcza wobec zagranicy, gdzie nikt nic z tego nie rozumie, a i tak mają nas za Zulusów. W sumie
2 Por. A. Mężyński: Janina Pękowa - redaktor „Przeglądu Bibliotecznego”. „Prz. BibL" 1989 z. 1 s. 72-73.
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nie jest tak, że polskie bibliotekarstwo przed 1989 r. to było jedno dziadostwo. Nie jest też prawdą,
że bibliotekarze opierają się zmianom z przyczyn politycznych. Nikt zdrów na umyśle nie czeka na
żadne spisy selekcyjne i nie przesadzałbym z rolą zagranicznych fundacji w rozwijaniu naszego
bibliotekarstwa. Od blisko 40 lat każdy polityczny sos przyprawia mnie o irytację. W tekście jest
zbyt wiele ważnych problemów, żeby potrzebna była taka omasta.
Z kolei tekst W. Karkucińskiej o Bibliotece Kórnickiej jest znakomity bezdyskusyjnie. Zwarty,
ilustratywny, skupiający się dokładnie na tym, co zagranicznemu czytelnikowi warto zasyg
nalizować. A że i sam wybór biblioteki był trafny — jest to więc tekst modelowy.
Wyniki badań nad wojennymi stratami polskich bibliotek zreferowała B. Bieńkowska.
Wyrażałem już opinię o tej inicjatywie: szacunek budzi ogrom wykonanej pracy, natomiast mam
wątpliwości wobec zastosowanej metody. W zamieszczonej tu wersji relacja jest chyba zbyt
rozbudowana. Zagranicznemu odbiorcy taka mnogość nazw i detali niczego nie powie; przydałby
się większy skrót.
Problemy gromadzenia zbiorów na przykładzie BUW przedstawił S. Kamiński w sposób
ciekawy i rzeczywiście ilustratywny. Jednak przydałyby się uwagi uogólniające oraz komentarz na
temat specjalizacji bibliotek centralnych. N o bo skąd Anglicy i Amerykanie mają wiedzieć, że u nas
coś takiego jest i na czym polega.
W relacji E Dudzińskiej przedstawia się zaopatrzenie polskich bibliotek w zagraniczne wydawnict
wa ciągłe. Poza tym że nigdzie nie napisano, iż mowa wyłącznie o bibliotekach uczelnianych (to
ważne!), jest to prezentacja ciekawa, dobrze pomyślana i dla zagranicznych czytelników zapewne
zrozumiała. Jednak nie do przyjęcia jest pomysł, żeby na 12 stronach (!) dodawać jeszcze tabele oraz
powtarzające to samo wykresy. Nikt nie ufa odbiorczej inteligencji? Zaś na s. 61 zamieszczono mapkę
Polski z 1983 r., gdzie występują jeszcze województwa „miejskie”. Wstyd.
O
finansowaniu bibliotek publicznych napisał kompetentnie L. Biliński, przedstawiając
minione oraz obecne reguły sponsorowania, a przy okazji także kondycję tej sieci. To jest dość
miarodajna informacja o polskim bibliotekarstwie publicznym. Acz mam wątpliwości, czy tabele są
dostatecznie czytelne. Może należało posłużyć się przelicznikiem, zrozumiałym dla wszystkich,
informacje bowiem w złotówkach niewiele tłumaczą. N o i niedobrym objawem bezradności
tłumacza jest pozostawienie bez przekładu terminów w rodzaju „gromada”, „gmina” lub „powiat”.
N a takiej zasadzie to można zostawić bez tłumaczenia cały tekst.
Opierając się głównie na analizach własnych oraz na innych badaniach, G. Straus i K. Wolff
przedstawiły sytuację książki oraz czytelnictwa w Polsce. Nawiasem mówiąc, należało to wyraźnie
określić w przypisach: bogaty dorobek autorek, ale także innych przywołanych osób, wart jest
prezentacji. To doskonały tekst, udanie przedstawiający wobec zagranicy zarówno sytuację
polskiego czytelnictwa, jak i polskie umiejętności badawcze. Z przyjemnością stwierdzam, że
w analizie autorki posłużyły się pojęciem rodzajów piśmiennictwa, odstępując od pustych
rozważań nad rzekomym wzięciem określonych tekstów i autorów. Gdyby jeszcze wyraźniej
odróżniono literaturę piękną od piśmiennictwa nieliterackiego, radość byłaby podwójna.
Szczególnie wartościowy wydal mi się również rozdział, traktujący o działalności informacyj
nej. Z trzech ujęć widać wyraźnie, że w zakresie organizacji służby informacyjnej nie musimy
odstawać od europejskich standardów. Problemy związane z produkcją materiałów informacyj
nych w Polsce scharakteryzował W. Gogołek. E. Stępień opisała informacyjną obsługę przemysłu
oraz instytucji gospodarczych, zaś E. Dziuk-Renik i K. Groman zdały relację z funkcjonowania
sieci AGRIS. Wszystkie trzy teksty są zwarte, klarowne i kompetentne.
Więcej wątpliwości wywołuje natomiast tekst B. Budyńskiej o pomaturalnym kształceniu
bibliotekarzy w Polsce. Próba przedstawienia wszystkich ośrodków — chociaż dobrze zilust
rowana zreferowaniem istoty programów — okazuje się kiepsko czytelna. Zagraniczny adresat ma
nikłe szanse połapania się w tym wszystkim. Zwłaszcza że zabrakło krótkiego objaśnienia ogólnych
reguł kształcenia w Polsce oraz charakterystyki kształcenia bibliotekarzy na poziomie akademic
kim i (ostatnio) licencjackim. Panujący w tym względzie bałagan nie jest oczywiście winą autorki,
ale powoduje, że bez specjalnych wyjaśnień trudno zrozumieć, o czym mowa.
Jednak najgorzej oceniam przegląd piśmiennictwa, rozdzielony na recenzje i na ogólny wykaz
adnotowany. Zrecenzowano akurat trzy publikacje, wszystkie z kręgu Biblioteki Narodowej.
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Pominięcie w recenzji (jest tylko w rejestrze) publikacji Bibliotekarstwo uważam za błąd, jest to
bowiem publikacja niezwykle ważna i wartościowa, niezależnie od pewnych słabości. Jeśli coś
trzeba rekomendować wobec zagranicy, to właśnie taką publikację, a nie (skądinąd pożyteczny)
historyczny spis aktów prawnych.
Także adnotowany wykaz publikacji bibliologicznych nie budzi zachwytu, jest tam bowiem
szwarc, mydło i powidło, z koszmarnym bełkotem na temat „biblioterapii” włącznie. W takim
roczniku dobór musi być wybiórczy, rekomendacyjny. Trzeba — sądzę — mniej rejestrować,
a więcej promować.
N o i radziłbym zrezygnować z kroniki wydarzeń. Nie da się bowiem stworzyć kroniki
ogólnopolskiej, zaś kronika BN całkowicie wystarczy w biuletynie wewnętrznym.
W sumie ten wol. 3 zasługuje na bardzo wysoką ocenę i pomysł na pewno należy
kontynuować, zabiegając jednak o bardziej ogólnopolską panoramę. Może warto przedstawić
kolejno akademickie ośrodki kształcenia bibliotekarzy, nie zaczynając od warszawskiego; no
i trzeba pamiętać o bibliotekach szkolnych, w końcu najliczniejszych w kraju. Natomiast nie należy
przejmować się w tego rodzaju edycjach faktem, że w roczniku poprzednim napisano coś na temat
mniej lub bardziej zbieżny. W gruncie rzeczy każdy rocznik funkcjonuje autonomicznie.
Jacek Wojciechowski
Maszynopis wpłynął do redakcji 22 stycznia 1996 r.

BIBLIOTEKA JAKO SYSTEM POZNAWCZY
Aleksandr I. O s t a p o v: Bibliotecnaja kognitologija. Krasnodar Krasnodarskaja Gosudarstvennaja Akad. K ult 1995, 331 s.
Wypada mi zacząć od pytania. Czy mianowicie bibliotekę można rozpatrywać jako swego
rodzaju zasobnik wiedzy, służący społecznej funkcji poznawczej? Jak mniemam, nic nie stoi na
przeszkodzie, a nawet przeciwnie — to jest instytucja po to właśnie m.in. istniejąca, żeby
zaspokajać społeczne potrzeby poznawcze. Dostarczać wiedzy i edukować. Nie tylko, lecz także.
Trzeba jednak poczynić takie właśnie zastrzeżenia: to jedno z jej zadań, ale nie jedyne.
Biblioteka spełnia ponadto funkcję intelektualną, estetyczną, rozrywkową i substytutywną (co
najmniej) — co z edukacją ma niewiele wspólnego lub nic. Także sama nie jest żadnym twórcą
wartości poznawczych, a tylko przetwórcą oraz oferentem. Pod tymi ważnymi warunkami można
bibliotekę analizować w instrumentarium poznawczym Obawiam się jednak, że tych zastrzeżeń
prawie nikt nie przestrzega — również Autor recenzowanej publikacji — i to jest bardzo poważny
błąd.
Autor jest rosyjskim bibliotekoznawcą, a jego praca ma tytuł Bibliotecznaja kognitologia. N a
wszelki wypadek dodam, że przez kognitologię rozumie się naukę o poznaniu i wobec tego musi to
być coś innego, niż epistemologia, czyli teoria poznania. W każdym razie termin „epistemologia”
w całej książce nie pada ani razu i nie spotkałem go również w wypowiedziach innych
kognitologów, a tacy już są.
Autor uznał bibliotekę za autonomiczny system poznawczy i z tego punktu widzenia poddał
analizie jej funkcjonowanie. Z kolei więc musi pojawić się pytanie, co wobec tego czynić z nauką
o informacji oraz jej ustaleniami w tej mierze, które Autor powinien znać (to jego dziedzina, obficie
też sygnalizowana w spisie tekstów wykorzystanych), lecz ignoruje. Otóż to jest i moje pytanie, ale
odpowiedzi brak. N o bo gdyby jednak podtrzymać opinię, że istnieje nauka o informacji oraz
informatyka, to na żadną kognitologię nie byłoby miejsca. A czy jest? Tę wątpliwość lepiej odłożyć
na później, na razie przyglądając się autorskim opiniom, miejscami ciekawym.
Autor jest docentem w Katedrze Bibliotekoznawstwa Akademii Kultury w Krasnodarze.
Prowadzi wykłady z zakresu „Bibliotekoznawstwa ogólnego”, „Zbiorów i katalogowania”,
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„Bibliotecznej inżynierii wiedzy” (tak to się nazywa) oraz właśnie „Bibliotecznej kognitologii”. Stąd
też i sygnalizowana tu publikacja.
Uznając biblioteczną kognitologię za odrębną dyscyplinę nauki — co jest dyskusyjne — Autor
omawia jej problematykę i zakresy poznawcze oraz pojęcia i metodologię badawczą. Ta ostatnia
nie różni się zresztą niczym od ogólnobibliotekoznawczej. Przedstawiając zaś zakres analityczny,
Autor wprowadza rozróżnienie pomiędzy bibliotekarstwem a biblioteczną działalnością, z jego
punktu widzenia konieczne, ale na mój gust ryzykowne i sztuczne.
W dalszych rozważaniach mówi się o funkcjach bibliotek i bibliotecznej działalności. Autor
wymienia trzy funkcje, mianowicie informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Sądzę, że ta ostatnia
wymagałaby rozpisania (bo to eufemizm) na intelektualną i estetyczną, ale i tak brakuje tu funkcji
rozrywkowej i substytutywnej. Ta luka ciąży zresztą nad całym tekstem.
Z punktu widzenia swojej kognitologii Autor wyodrębnia funkcję informacyjną jako poznaw
czą wraz z „technologiczną”. A za ostateczny cel i wynik działalności bibliotecznej uważa
humanizację, socjalizację oraz demokratyzację użytkowników. Nie dość, że brzmi to koszmarnie
i sztucznie, to jeszcze i rejestr jest arbitralny — nie wiadomo, czemu to tak, a nie całkiem inaczej.
Z kolei przedstawia Autor strukturalny model działań bibliotecznych, uwzględniając w nim,
w zakresie informacyjnej (poznawczej) obsługi użytkowników, procesy pobudzające, wykonawcze,
kontrolne i koordynacyjne. Zarówno sam podział, jak i charakterystyka, uzasadniają się nieźle, ale
nieoczekiwanie pojawiają się pojęcia „interioryzacji” oraz „eksterioryzacji”, które akurat w tym
miejscu oraz kontekście nie mają żadnego sensu. Są to wszak (według B. Parsonsa) finalne
warianty procesu internalizacji, a więc wewnętrznego przyswajania treści, a nie żadnego od
działywania.
Wreszcie następuje zestawienie działalności bibliotecznej z rejestrem społecznych potrzeb
poznawczych. Autor odwołuje się (słusznie, acz nie zawsze trafnie) do teorii komunikacji społecznej
i analizuje informacyjno-poznawcze zadania bibliotek oraz sytuacje, w jakich te zadania są
realizowane. W tym kontekście pojawia się rejestr źródeł poznawczych zachowań człowieka; są to
potrzeby edukacyjne, komunikacyjne, potrzeby osiągnięć i rywalizacji. Także i tym razem spis
sprawia wrażenie arbitralnego — nie bardzo wiadomo, czemu wymieniono te właśnie potrzeby.
I ani słowa o autonakazach (człowiek wszak ma wolę) oraz o instrumentalnych nakazach innych
osób.
Przez wszystkie te rozstrząsania niejako na boku pozostawał problem wielozakresowego
charakteru bibliotek — gromadzenia i upowszechniania zbiorów nieinformacyjnych, głównie
literackich. Otóż w końcu Autor ustosunkowuje się do tej kwestii, podobnie jak nasi twórcy
pojęcia „informacji estetycznej”. To nonsens; może od biedy istnieć „poznanie estetyczne”, lecz nie
„informacja estetyczna”, bo to tak, jak „sucha woda”. Mimo to termin funkcjonuje.
Autor uważa, że w piśmiennictwie literackim zawiera się jakaś wiedza i wobec tego kwalifikuje
te zbiory także do systemu poznawczego biblioteki, uzasadniając ten krok wyjaśnieniem, że odbiór
literatury ma charakter „problemowy i emocjonalny”. To są eufemizmy, na pozór poprawne, które
jednak kamuflują rzeczywiste — często skrajnie werystyczne (mimetyczne) — przeświadczenia, że
literatura i sztuka ,jakoś” informują. Otóż nie informują — powieściowy Jagiełło nie reprezentuje
Jagiełły prawdziwego — i wszelkie próby wmontowania ich w jakikolwiek kontekst informacyjny
są szokującą pomyłką. A trzeba pamiętać, że zbiory literackie stanowią lwią część ogólnych
zbiorów bibliotecznych, nie można zatem tej sprawy ani zagadać, ani zbyć milczeniem.
Ostatnia część książki dotyczy praktycznych relacji między poznawczymi potrzebami społe
czeństwa a regułami funkcjonowania bibliotek i większość autorskich sugestii w tej mierze da się
akceptować. To jakby pochodna owej „bibliotecznej inżynierii poznawczej”, którą zajmuje się na
uczelni. Główne zasady tej działalności sprowadza Autor do postulatu aktywności, wprowadzania
i przystosowania nowych technologii komunikacyjnych oraz wyraźnie poznawczego nastawienia
w akademickim kształceniu studentów. Proponuje też formułę „marketingowej biblioteki infor
macyjnej”, jednak nie tak nową jak sądzi, bowiem w różnych krajach takie już istnieją. W dodatku,
mimo zamieszczenia w wykazie źródeł mnóstwa tekstów o marketingu, popełnia w tej nazwie
dziecinny, częsty wśród laików błąd: mówi o bibliotece komercyjnej, a nie marketingowej. Zresztą
żadna biblioteka nie może być niemarketingowa, czy chce, czy nie chce.
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Niezależnie od plusów, rejestr słabości tej publikacji jest pokaźny i poważny, a zacząć należy
od fatalnej czytelności. To jest tak niesamowity bełkot, że zrozumienie czegokolwiek przychodzi
z najwyższym trudem. Tok wywodu rwie się co chwilę, wszędzie pełno dygresji, konkluzje
pojawiają się bez uzasadnienia, a pryncypia i detale mieszają się zgodnie; tak nie można pisać.
Daleki jestem od apoteozy tekstów amerykańskich, ale obowiązuje tam reguła zrozumiałości, za
którą — i słusznie — odpowiada Autor. Otóż według tamtejszych kryteriów A. J. Ostapow nie
zdołałby opublikować swojej książki.
Ale główną wadą rozprawy jest formalizacja. Ta choroba zżarła znaczną część sowieckich
nauk społecznych, a i u nas dała się we znaki. Polega na uprawianiu nauk, rzekomo teoretycznych,
w całkowitym oderwaniu od empirii i rzeczywistości, na podstawie wyłącznie cytatów i konkluzji
logicznych. W konsekwencji obok rzeczywistości prawdziwej tworzy się pseudorzeczywistość i to
ona jest przedmiotem dociekań — w sumie nic nie wartych. W bibliotekarstwie nie można
teoretyzować, nie mając pojęcia, na czym to wszystko w rzeczywistości polega; otóż takie
oderwanie w tym tekście fragmentami dostrzegam.
Innym przejawem formalizacji jest swego rodzaju rytuał i manipulacja formułami po
stępowania — trochę na kształt czarów — w mylnym przeświadczeniu, że to gwarantuje
naukowość rozważań. Autor tak właśnie posługuje się podejściem systemowym (u nas też często
pojawia się to zaklęcie) — z czego nic nie wynika — oraz jeszcze formułą dialektyki, o której
(myślałem) już wszyscy zdążyli zapomnieć.
Swoiste dekorum stanowi rejestr źródeł wykorzystanych obejmujący 600 publikacji w różnych
językach. Tymczasem tak naprawdę można wykorzystać 100-150 tekstów i przytoczyć jeszcze 100,
cała reszta natomiast stanowi sztafaż. Zresztą z tekstu widać, że prawdziwa baza źródłowa jest
skromna.
W spisie autor wymienia 17 publikacji własnych, 10 N. Kartaszowa (który pisywał na
wszystkie tematy) oraz 8 K. Marksa i 7 W. Lenina. W tekście wprawdzie ostro wyrzeka raz i drugi
na minione złe czasy, ale rytuał pozostał ten sam: Lenin oraz Marks jako eksperci bibliotekarstwa.
N ic się nie zmieniło? Objaśniając pojęcie „uzgodnienia” (po co?), Autor przywołuje właśnie Lenina
i Marksa (s. 160-161), a w innym miejscu cytuje zdanie Lenina (s. 175): „bez emocji nie można
doszukiwać się istoty spraw”. Takie banały, na tony, może zaserwować pierwszy z brzegu
Pipczyński. Chyba więc jeszcze daleka tam droga do normalności.
Rozważania — gdyby je zredukować do połowy objętości — byłyby daleko ciekawsze
i pożyteczniejsze, jeszcze pod warunkiem odstąpienia od pisania „na stopień” oraz do dążenia do
stworzenia nowej dyscypliny naukowej. To jest zresztą mania dość powszechna: u nas też niejeden
obwieszcza narodziny nowej gałęzi nauki. Otóż w rzeczywistości są to wysiłki daremne; większa
jest zasługa w potwierdzeniu lub zanegowaniu drobnej prawidłowości, niż w wymyślaniu
dyscyplin, które istnieją tylko w wyobraźni jednej osoby. Ponad kognitologię wypada więc
przedłożyć — nadal — wiedzę o informacji naukowej. Niech to już tak będzie.
Jest wreszcie w tekście Autora sporo niezrozumiałości i nonsensów szczegółowych. Autor
mianowicie, właśnie z ambicji stworzenia nowej nauki, bierze się za definiowanie wszystkiego, co
popadnie, tonąc w zalewie niezrozumialstwa i niepotrzebnie płacąc wysoką cenę nieuchronnej
niekompetencji. Przykładowo: wyjaśniwszy pojęcie „uzgodnienie”, tłumaczy z kolei, co to znaczy
„adaptacja” (s. 248), a czyni to tak mętnie, że teraz już nie wiem, czy je rozumiem.
Trudno w krótkim omówieniu wnikać we wszystkie detale. Zwrócę więc tylko uwagę na
zupełnie amatorskie objaśnienie zjawiska potrzeb (s. 116-126), które wcale tu nie jest konieczne i na
jeszcze mniej przydatny opis pamięci krótkotrwałej, która (według źródła w 1964 r.) ma rzekomo
możliwość zarejestrowania (s. 107) ledwie siedmiu liter albo pięciu słów. Dałoby się machnąć ręką,
gdyby nie wynikające stąd zamieszanie w pojmowaniu pojemności treściowej i informacyjnej.
Autor zdaje się nie pojmować, co to jest jednostka informacji i jak konstrukcje informacyjne
funkcjonują. Wbrew pozorom, zdanie „pies je mięso” zawiera czternaście jednostek informacyj
nych, a nie trzy. To wszystko zresztą nie jest w tym tekście w ogóle potrzebne — im mniej byłoby
szczegółów i ubocznych dygresji, tym tekst były lepszy i czytelniejszy.
W sumie: dobrze byłoby skonfrontować autorski, mimo wszystko niekonwencjonalny punkt
widzenia, z wyobrażeniami tradycyjnymi. Ale bez obwieszczania narodzin nowej gałęzi nauki. Oraz
ze świadomością, że lektura tej książki jest uciążliwa.
Jacek Wojciechowski
Maszynopis wpłynął do redakcji 28 sierpnia 1995 r.
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Dzieła o charakterze jubileuszowym wydawane dla uczczenia osób zasłużonych w dziedzinie
nauki o książce i bibliotece nie ukazują się u nas często (przypomnijmy studia poświęcone
Piekarskiemu, Estreicherowi, Gryczowi, Lelewelowi); niekiedy redakcje czasopism poświęcają
wybrane zeszyty wybitnym bibliotekarzom. W 1995 r. ukazały się aż dwa tego typu wydawnictwa.
W poprzednim Przeglądzie pisałam o publikacji poświęconej prof. Wiesławowi Bieńkowskiemu
z UJ, obecnie chciałabym zasygnalizować ukazanie się książki powstałej dla uczczenia doc. dra
Adama Jarosza, związanego z Uniwersytetem Śląskim, z okazji 40-lecia Jego pracy naukowej,
dydaktycznej i edytorskiej [1], Curriculum vitae Jubilata przedstawił Bronisław Zyska, Irena
Socha omówiła działalność doc. Jarosza jako organizatora bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego
na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1974-1991), a bibliografię Jego prac zestawiła Mariola
Jarczykowa. Spośród wielu studiów zamieszczonych w tej publikacji wymienię dwie prace, ściśle
związane z bibliotekoznawstwem: Studia bibliotekoznawcze a tradycja uniwersytecka (Jerzy Ratajewski) oraz Informacja naukowa w różnych dziedzinach wiedzy (Zbigniew Żmigrodzki).
Dzieje książki i bibliotek zajmują, jak zwykle, wiele miejsca w Przeglądzie piśmiennictwa.
Zacznę od tematu, którym od dawna zajmuje się Elżbieta Słodkowska. Biblioteki w Królestwie
Polskim [2] to obszerne studium wskazuje na rolę ówczesnych bibliotek w rozwoju nauki, oświaty
i i kultury. Jak pisze we wstępie Autorka: „Zasadniczym celem książki jest., zgromadzenie
możliwie kompletnych, tak pod względem ilościowym, jak i merytorycznym, danych o bibliotekach
działających w Królestwie Polskim w latach 1815-1830. (...) Starano się przede wszystkim dokonać
typologii wszystkich tych instytucji, a następnie omówić ich rozmieszczenie, genezę, stan zbiorów,
zakres działalności...”. Praca składa się z następujących rozdziałów: I. Główne problemy bibliotekar
stwa polskiego na przełomie XVIII i X IX w. (s. 11-16); II. Biblioteki szkolne (s. 17-61); III. Biblioteki
kościelne (s. 62-97); IV. Biblioteki publiczne. Czytelnie i wypożyczalnie. Stowarzyszenia czytelnicze
(s. 98-133); V. Biblioteki urzędów, instytucji publicznych oraz stowarzyszeń (s. 134-143); VI. Biblioteki
prywatne (s. 144-182); w aneksie znajdują się cenne zestawienia i tabele.
O
dziejach książki polskiej na Śląsku napisano już wiele rozpraw; obecnie ukazała się praca
Elżbiety Gondek na temat polskiej książki literackiej na Śląsku [3]. Autorka przedstawia wyniki
swoich badań w następującej kolejności: 1. Działalność wydawnicza na Śląsku pod panowaniem
pruskim w latach 1795-1863 (s. 13-45); 2. Pisarz, wydawca i odbiorca w świetle korespondencji
i pamiętników (s. 46-107); 3. Idee i tematy oraz adresaci książek wydanych na Śląsku (s. 108-149); 4.
Zewnętrzna postać książki (s. 150-165).
Praca Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII w. jest
zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej Marioli Jarczykowej [4]. Autorka przedstawia życie
kulturalne i twórczość literacką tego środowiska. Jeden z rozdziałów poświęca roli książki na
dworze w Birżach.
Dużą część prezentowanych tu wydawnictw stanowią materiały z konferencji i sesji nauko
wych, które odbyły się ostatnio.
Materiały z kolejnej, piątej już Sesji Varsavianistycznej [5] zorganizowanej przez Bibliotekę
Publiczną m. st. Warszawy (maj 1995) zawierają opracowania dotyczące dziejów 3 księgozbiorów
warszawskich: Biblioteki Stanisława Augusta (oprać. Hanna Łaskarzewska), Biblioteki Towarzyst
wa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (oprać. Urszula Paszkiewicz) i Biblioteki Przezdzieckich
(oprać. Aleksander Gieysztor).
Po raz drugi już w tym Przeglądzie nawiązujemy do księgozbiorów będących w posiadaniu
Radziwiłłów [6]. Tym razem są to materiały z międzynarodowej sesji w Olsztynie (6-7.10.1994 r.),
która uświetniła 20-lecie Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Olsztynie. Obok wystąpień ze strony polskiej (prace M. Jarczykowej, Tadeusza
Bernatowicza i Jolanty Gwioździkowej) zamieszczono 4 teksty referatów gości z Białorusi i Rosji.
Dodajmy, że publikacja ta ukazała się staraniem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego
Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą Ministerstwa Kultury i Sztuki w serii Wspólne Dziedzictwo
Kulturalne.
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Próbą ukazania potrzeb kulturalno-informacyjnych mniejszości narodowych w Europie było
międzynarodowe seminarium pod hasłem „Zachowanie dziedzictwa kulturowego: dostęp do źródeł
informacji w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie” (5-7.12.1994), zorganizowane przez
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW. Opublikowane materiały zawierają
kilkanaście referatów [7]. Zaproszono gości z Czech, Francji, Holandii, Kazachstanu, Litwy,
Niemiec, Węgier i Wielkiej Brytanii.
Pokłosiem konferencji „Kraków — Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”,
zorganizowanej przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Krakowie (listopad 1994) jest publikacja, w której zamieszczono teksty referatów
[8]. Warto nadmienić, że była to już trzecia konferencja, poświęcona tej tematyce, materiały
z dwóch poprzednich zostały wydane w 1. 1988 i 1993.
Biblioteki w europejskich krajach postkomunistycznych w międzynarodowym kontekście [9] to
tytuł publikacji zawierającej skróconą wersję materiałów z konferencji (3-5.08.1995). W części
pierwszej znalazły się teksty wypowiedzi przedstawicieli krajów postkomunistycznych, głównie
z Polski, część druga zawiera opracowania autorów z Zachodu. Redaktor tych materiałów
— a jednocześnie organizator konferencji ze strony polskiej — Maria Kocójowa, pisze: „Ranga
spotkania wynikała z: priorytetowego tematu obrad oraz udziału wybitnych, około 170 profes
jonalistów. (...) Trzon stanowili bibliotekarze — slawiści z ponad pół setki najważniejszych
bibliotek świata, głównie narodowych, uniwersyteckich i polonijnych” (s. 5).
Ośrodek krakowski, a ściślej Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ, był
organizatorem innej ciekawej konferencji na temat edukacji z zakresu bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce [10]. Wydawcą materiałów pokonferencyjnych było Polskie Towarzystwo Bibliologiczne — Oddział w Krakowie. Celem spotkania
(kwiecień 1995) było przedstawienie międzynarodowych zaleceń dotyczących przekształceń stu
diów tego kierunku. W publikacji znajdują się również raporty poszczególnych instytutów, katedr
i zakładów szkół wyższych, kształcących bibliotekoznawców. Te bardzo interesujące materiały
zebrano drogą ankiety.
W bieżącym zeszycie Przeglądu Bibliotecznego zamieszczono szczegółowe omówienie przebie
gu konferencji, która odbyła się w Łodzi (grudzień 1995) z okazji 50-lecia pierwszej katedry
bibliotekoznawstwa w Polsce. Poprzestanę zatem tylko na informacji, że materiały z tej
konferencji, poświęconej tematowi „Rozwój i perspektywy bibliologii polskiej”, zostały opub
likowane przed konferencją [11].
Opracowania dotyczące prasoznawstwa, często o charakterze regionalnym, są niezmiennie
obecne na łamach Przeglądu piśmiennictwa. Jolanta Dzieniakowska zajęła się prasą radomską
w dwudziestoleciu międzywojennym [12]. Jest to skrócona wersja rozprawy doktorskiej, obronio
nej w 1994 r. w Instytucie Badań Literackich PAN. Wyniki swoich badań zamieściła w na
stępujących rozdziałach: 1. Okoliczności powstawania i warunki działania pism; 2. „Geografia
polityczna" prasy radomskiej. Przegląd wydawnictw; 3. Czasopiśmiennictwo „apolityczne"; 4. Twórcy
prasy radomskiej; 5. Charakterystyka statystyczna prasy polskiej w Radomiu; 5. Prasa żydowskiej
mniejszości narodowej. W tekście znajdują się liczne tabele i wykresy.
Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce w 1. 1953-1985 szczegółowo
omówiła Barbara Góra [13]. W aneksie umieszczono 2 tabele: 1. Regionalne czasopisma
bibliotekarskie — dane wydawnicze (układ chronologiczny); 2. Analiza porównawcza liczbowo-procentowa zawartości poszczególnych zagadnień tematycznych periodyków wydawanych
przez wojewódzkie i miejskie biblioteki publiczne.
Zasłużone dla badań czytelnictwa w Polsce Grażyna Straus i Katarzyna Wolff przygotowały
następny raport dotyczący czytania i kupowania książek w 1994 r. [14]. Celem opracowania jest
ukazanie ewentualnych zmian, jakie zaszły w naszym kraju w ciągu 2 lat, badania te nawiązują
bowiem do poprzednich z 1992 r.
Ukazało się ostatnio kilka katalogów zbiorów specjalnych. Maria Cubrzyńska-Leonarczyk
opracowała Katalog druków supraskich [15], będący kontynuacją pracy, wydanej w 1993 r.
o Oficynie Supraskiej. Zgromadzony materiał, obok wcześniejszej monografii, przyczyni się do
pełnego poznania prac wydawniczych ojców bazylianów z Supraśla.
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Tom 10. Katalogu rękopisów Biblioteki PA N w Krakowie [16] poświęcony jest pamięci prof.
Zbigniewa Jabłońskiego, dyrektora tej książnicy, znakomitego rękopiśmiennika, w dziesiątą
rocznicę Jego śmierci. Przedmiotem opracowania jest wartościowa spuścizna księdza Jana Fijałka
(1864-1936), profesora i rektora Uniwersytetu Lwowskiego, a następnie profesora UJ.
Dzięki żmudnej, wieloletniej pracy Janusza Pezdy, pracownika Biblioteki Czartoryskich
w Krakowie, został wydany Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, T. 6: Archiwum
Czartoryskich. Hotel Lambert [17]. Dotychczasowe tomy (1-5) to Księga akcesyjna rękopisów
Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Stanisław Pijaj opracował informator dotyczący materiałów rodzin polskich w zbiorach
państwowych we Lwowie [18]. Uwzględnione zostały materiały znajdujące się w zbiorach
Biblioteki im. W. Stefanyka Akademii Nauk Ukrainy i w Centralnym Państwowym Archiwum
Historycznym Ukrainy.
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy aktywnie włącza się w proces kształcenia
i doskonalenia kadr bibliotecznych w zakresie komputeryzacji, zarówno prowadząc zajęcia z tego
przedmiotu, jak publikując odpowiednie materiały. Teresa Elwira Śliwińska opracowała infor
mator: Przegląd komputerowych systemów bibliotecznych [19], omawiając 15 polskich i 21
zagranicznych opracowań komputerowych pzeznaczonych dla bibliotek.
Ostatni numer Zagadnień Informacji Naukowej z 1995 r. [20] składa się, jak zwykle, z 3 części:
I. Rozprawy, badania, materiały; II. Recenzje i omówienia; III. Kronika. Część I otwiera praca Ewy
Chmielewskiej-Gorczycy Funkcje tezaurusa w systemie informacyjno-wyszukiwawczym (s. 3-17).
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO SBP W 1995 R.
SPRAWY O RG ANIZACYJNE

W okresie sprawozdawczym, tzn. od 1.01. do 31.12.1995 r. odbyło się: II Forum SBP ’95
(22.10), 2 posiedzenia ZG SBP (31.03. i 8.12), 6 posiedzeń Prezydium ZG SBP (20.01, 31.03, 24.04,
26.06, 12.10, 8.12) oraz 6 spotkań Prezydium w składzie warszawskim (17.02, 10.03, 11.07, 29.08,
21.09, 16.11).
II Forum SBP’95 połączone z konferencją problemową „Kształcenie bibliotekarzy dla
przyszłości” przyjęło stanowisko w sprawie czytelnictwa bibliotekarskiej literatury fachowej,
uznając że jest bardzo ważne ustawiczne rozszerzanie wiedzy fachowej w związku z ogromnym
postępem w bibliotekarstwie światowym.
Ponadto w związku ze śmiercią kol. Stanisława Siatkowskiego dokonano wyboru uzupeł
niającego do Sądu Koleżeńskiego, powołując na to miejsce kol. Janinę Cygańską.
W trakcie Forum odbyło się też spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury
i Sztuki, Zdzisława Podkańskiego z dyrektorami wbp, na którym to spotkaniu rozmawiano m.in.
n t ustawy o bibliotekach, nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz programu komputeryzacji bibliotek publicznych. Odbyła się również promocja
następujących książek:
— Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców — pod red.
Marii Dembowskiej,
— Śladami edulcacji bibliotekarskiej — praca zbiorowa pod red. Hanny Zasadowej,
— Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Kształcenie w perspektywie nowego stulecia.
Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Barbary Zybert.
Uhonorowano też Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy — Bibliotekę Główną, Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Książnicę Pomorską
w Szczecinie i Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie nowym medalem
SBP „Bibliotheca Magna Perennisque”.
Posiedzenia ZG SBP poświęcone były głównie ocenie i planowaniu działalności SBP. N a
posiedzeniu w dn. 31.03 zatwierdzono dokumenty sprawozdawcze z działalności SBP w 1994 r.
oraz plan pracy ZG SBP na 1995 r., a także przyjęto 3 uchwały:
— w sprawie działalności statutowej ZG i ZO SBP,
— w sprawie członkostwa SBP w IFLA,
— w sprawie działalności sekcji, komisji i zespołów problemowych.
W dn. 8.12 dokonano oceny II Forum SBP’95 i towarzyszącej mu konferencji „Kształcenie
bibliotekarzy dla przyszłości” oraz wstępnie podsumowano działalność w minionym roku, ze
szczególnym uwzględnieniem zorganizowanych konferencji, opublikowanych wydawnictw i sytua
cji finansowej SBP.
Przedmiotem obrad poszczególnych posiedzeń Prezydium ZG SBP były przede wszystkim
szczegółowe sprawy organizacyjne, m.in. aktywizacja kontaktów członków władz SBP z okręgami,
członkostwo SBP w IFLA i opłacanie składek członkowskich. Dużo miejsca poświęcono
omówieniu przebiegu konferencji organizowanych przez SBP, stanu prac nad ustawą o biblio
tekach, form realizacji uchwał I Forum SBP’94, organizacji II Forum SBP’95 oraz problemom
związanym z automatyzacją bibliotek publicznych i zamierzeniom wydawniczym Stowarzyszenia.
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W dniu 24.04 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZG SBP w siedzibie WBP
w Katowicach. Członkowie Prezydium wzięli udział w uroczystej promocji książki pt. Bibliotekars
two opracowanej pod red. prof. dr. hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Uczestniczyli również
w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego serii N auka-Dydaktyka-Praktyka.
Natomiast w dn. 26.06 podjęto uchwałę o ustanowieniu medalu SBP „Bibliotheca Magna
Perennisque”, którego projekt opracował Józef Misztela.
K O N TA K TY Z O K R ĘG A M I SBP

W dniach 10 i 21.04 zorganizowano w Bibliotece Narodowej spotkania z przewodniczącymi
zarządów okręgów SBP. Głównym celem tych spotkań było zapoznanie przewodniczących
zarządów okręgów z całokształtem pracy SBP, przedstawienie zamierzeń wydawniczych na 1995 r.
oraz uzyskanie ich opinii na temat problematyki II Forum SBP’95. Przewodniczący wybranych
okręgów przekazali informacje o realizacji zadań podjętych na I Forum SBP’94 w Chorzowie.
W trakcie spotkania zaktualizowano dane dotyczące składów osobowych zarządów okręgów
i kół SBP. Warszawskie spotkania były też okazją do prezentacji i promocji dorobku wydaw
niczego SBP i zapoznania się z pracą nowo powstałego Archiwum ZG SBP.
W okresie sprawozdawczym członkowie ZG SBP odbyli spotkania wyjazdowe w okręgach,
którymi się opiekują. I tak:
— Stanisław Czajka uczestniczył w spotkaniach bibliotekarzy w Lesznie, Radomiu, Siedlcach
i Tarnobrzegu. Ponadto uczestniczył:
— w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, w dn.
23-24.09, gdzie wygłosił referat „Dylematy bibliotek publicznych” oraz spotkał się z człon
kami i przewodniczącymi ZO SBP.
— w konferencji „Bibliotekarze bliżej prawa”, zorganizowanej w dn. 22-24.10 w Ka
mieniu k. Rybnika, gdzie wygłosił referat „Wspomaganie automatyzacji bibliotek publicz
nych” i poinformował uczestników konferencji o stanie prac nad projektem programu
automatyzacji bibliotek publicznych zleconym SBP przez MKiS,
— w sesji „Automatyzacja bibliotek łódzkich. Dziś i jutro” zorganizowanej przez ZO
SBP i Bibliotekę Główną Akademii Medycznej w Łodzi, przedstawiając referat „Jak
wspomagać automatyzację bibliotek publicznych? Propozycje SBP”, omawiający wnioski
wynikające z ekspertyzy SBP przygotowanej na zlecenie MKiS; spotkał się też z łódzkim
zarządem i aktywem SBP;
— Janina Jagielska wzięła udział w spotkaniu ZO w Siedlcach oraz w uroczystych obchodach
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Lelisie (Okręg Ostrołęka), w Warszawie oraz w spotkaniu
z bibliotekarzami nowo powstałego Okręgu SBP w Skierniewicach;
— Andrzej Kempa wyjeżdżał na spotkania z bibliotekarzami do Bełchatowa (Okręg Piotr
kowski), uczestniczył również w spotkaniach organizowanych przez Okręg SBP w Łodzi;
— Andrzej Sroga wziął udział w spotkaniu okręgów SBP w Opolu i Katowicach zor
ganizowanych z okazji promocji książki dra Zbigniewa Zielonki Geografia życia literackiego kręgu
kulturowego na Śląsku;
— Janusz Ambroży wziął udział w uroczystym wyjazdowym posiedzeniu ZO SBP Konin,
które odbyło się w Słupcy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; przekazywał też pisemne
informacje okręgom w Bydgoszczy, Koninie i Lesznie o najważniejszych problemach, którymi
zajmował się ZG SBP.
Najbardziej ożywione kontakty zanotowano z okręgami w miejscu zamieszkania opiekunów.
Uczestniczą oni systematycznie w zebraniach i organizowanych przez Zo imprezach, przekazując
na bieżąco informacje o planach i przedsięwzięciach ZG SBP (m.in. Zofia Płatkiewicz w Poznaniu,
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska w Warszawie, Andrzej Kempa w Łodzi, Wojciech Szymanowski
w Kielcach). Pozostali członkowie ZG utrzymywali kontakty telefoniczne z okręgami powierzony
mi ich opiece.
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W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 konferencji, w tym jedna międzynarodowa. Ich
problematyka dotyczyła zagadnień bardzo istotnych dla dalszego rozwoju bibliotekarstwa
polskiego.
1. „Nowe tendencje w działalności bibliotek publicznych w Polsce w ostatnich latach”
— konferencja kadry kierowniczej wbp zorganizowana przy współpracy WBP im. Ł. Górnickiego
w Białymstoku w dn. 5-7.02 w Białowieży. W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób. Wygłoszono
6 referatów, w których podkreślono nowe tendencje w działalności bibliotek w warunkach
transformacji, m.in. organizowanie informacji biznesowej, zmiany w stylu pracy działów instrukcyj
no-metodycznych. Na podstawie badań przeprowadzonych przez wbp przedstawiono stan
automatyzacji bibliotek publicznych. Wiele miejsce poświęcono też omówieniu kierunków auto
matyzacji bibliotek w Polsce i ich uwarunkowań.
2. Europejskie Forum Bibliotekarzy „Biblioteki publiczne w Polsce i na świecie” — zor
ganizowane w dn. 23-25.05 w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy. Uczestniczyło w nim 140
bibliotekarzy, głównie z bibliotek publicznych, ale także z bibliotek wyższych uczelni, instytutów
naukowych oraz bibliotek specjalnych. Obok bibliotekarzy polskich na Forum przybyli biblio
tekarze z Danii, Czech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Celem trzydniowych
obrad było umożliwienie polskim bibliotekom publicznym nawiązania licznych dwustronnych
kontaktów oraz wykorzystanie doświadczeń zachodnich w automatyzacji bibliotek.
W obradach Forum wyodrębniono 3 sesje jednodniowe poświęcone bibliotekom amerykańs
kim, polskim oraz innych krajów europejskich. W dniu amerykańskim omówiono problemy
organizacji bibliotek amerykańskich, w tym ich działalność na rzecz społeczności lokalnej,
strukturę organizacyjną, instytucje wspierające, źródła finansowania oraz rolę regionalnych
konsorcjów bibliotek. Wiele uwagi poświęcono automatyzacji bibliotek amerykańskich w skali
kraju, a także regionalnym, stanowym i lokalnym programom automatyzacji. Przedstawiono też
działalność usługową bibliotek amerykańskich na rzecz różnych grup wiekowych użytkowników.
W dniu polskim omówiono również problemy organizacji, automatyzacji oraz działalności
polskich bibliotek na rzecz różnych grup użytkowników. W dniu europejskim przeważała
problematyka dotycząca organizacji i zarządzania, współpracy i automatyzacji bibliotek w krajach
reprezentowanych na warszawskim forum. Miała miejsce również prezentacja firm świadczących
usługi dla bibliotek.
3. IV Ogólnokrajowa Narada Bibliografów — odbyła się w dn. 7-9.06 w Bibliotece
Narodowej, zorganizowana przez Instytut Bibliograficzny BN przy współudziale Zespołu ds.
Bibliografii Regionalnej ZG SBP. W Naradzie uczestniczyło 140 osób. Przedstawiono 30 referatów
i komunikatów. Obrady odbywały się na posiedzeniach plenarnych oraz w 2 sekcjach: bibliografii
regionalnych i bibliografii dziedzin i zagadnień.
4. „Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości” — w konferencji zorganizowanej w dn. 22-25.10
w Jachrance uczestniczyło 180 bibliotekarzy. Wygłoszono 40 referatów (na 2 sesjach ogólnych
i 4 sesjach problemowych). Dotyczyły one stanu naszego szkolnictwa bibliotekarskiego, kierunków
zmian i dostosowania programów kształcenia do standardów europejskich. Celem było wy
pracowanie spójnej wizji bibliotekarza przyszłości, zapewnienie drożności między różnymi
stopniami systemu kształcenia, koordynacja postulowanych zmian i rewizja anachronicznej
pragmatyki zawodowej. Dyskusja nad reformą szkolnictwa bibliotekarskiego w Polsce była bardzo
ożywiona. Postulaty środowiska został opracowane w formie odrębnego dokumentu przez dr hab.
Barbarę Sosińską-Kalatę.
5. „Bibliotekarze bliżej prawa” — w konferencji dyrektorów i kierowników działów instruk
cyjno-metodycznych wbp zorganizowanej w dn. 22-24.11 w Kamieniu k. Rybnika przy współpracy
WBP w Katowicach uczestniczyło 118 osób. Wygłoszono 9 referatów, które dotyczyły osobowości
prawnej bibliotek wojewódzkich i samorządowych, regulacji prawnych ich działalności, ustawy
o prawie autorskim i ustawy o zamówieniach publicznych oraz o zastosowaniu tych ustaw
w bibliotekach. Konferencja miała charakter informacyjny i wyjaśniający. W jej trakcie wręczono
medal „Bibliotheca Magna Perennisque” WBP w Katowicach i Redakcji Bibliotekarza.
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6.
„Model specjalistycznej biblioteki publicznej dla czytelników z niesprawnościami — oczeki
wania i potrzeby” — ogólnopolskie seminarium dla instruktorów czytelnictwa chorych i niepełno
sprawnych wbp zorganizowano w dn. 7-8.12 w Krynicy Morskiej przy współpracy WBP w Elblągu
zgromadziło 61 osób; wygłoszono 9 referatów, przeprowadzono również zajęcia warsztatowe.
W trakcie seminarium firma HARPO zaprezentowała komputerowe urządzenia rehabilitacyjne.
Materiały z powyższych konferencji — zgodnie z przyjętymi ustaleniami — będą publikowane
w serii Propozycje i Materiały.
SPRAWY W YDAW NICZE

Wydawnictwo SBP sukcesywnie kontynuowało realizację planów wydawniczych.
— w serii Naul<a-Dydaktyka-Praktyka opublikowano następujące prace:
13. Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców. [Red.]
Maria Dembowska. Warszawa 1995 (25,4 ark. wyd., 500 egz.),
14. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Kształcenie w perspektywie nowego stulecia.
Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Barbary Zybert. Warszawa 1995 (9 ark. wyd., 600 egz.),
15. Barbara Sosińska-Kalata: Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji.
Warszawa 1995 (19,25 ark. wyd., 2000 egz.);
— w serii Propozycje i Materiały:
3. Informacja biznesowa w bibliotece: materiały II Międzynarodowego Sympozjum Biblio
tekarzy, Szczecin, 19-21 października 1994. Warszawa 1995 (7,5 ark. wyd., 1000 egz.),
4. Bibliotelca naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie: materiały z konferencji
naukowej..., Poznań, 15-17 listopada 1994 r. Warszawa 1995 (15 ark. wyd., 600 egz.);
— w serii Bibliotekarze we Wspomnieniach Współczesnych:
4.
Śladami edukacji bibliotekarskiej. Red. Hanna Zasadowa. Warszawa 1995 (6,15 ark. wyd.,
1000 egz.).
Kontynuowano serię Biblioteki w Polsce - Informator, w ramach której w okresie sprawozdaw
czym wydano 15 informatorów woj. woj.: bydgoskiego, chełmskiego, częstochowskiego, konińs
kiego, krośnieńskiego, legnickiego, leszczyńskiego, nowosądeckiego, olsztyńskiego, przemyskiego,
radomskiego, włocławskiego, zamojskiego, zielonogórskiego.
Czasopisma bibliotekarskie Bibliotekarz i Poradnik Biblioteliarza ukazywały się regularnie
i bez opóźnień.
Pierwszy numer Zagadnień Informacji Naukowej za 1994 r. ukazał się w I półroczu 1995 r.,
łączony numer za 1995 r. ukaże się w I kw. 1996 r. Z IN będzie ukazywał się jako półrocznik. ZG
SBP wspiera również finansowo wydawanie kwartalnika Przegląd Biblioteczny, częściowo opłaca
jąc prace redakcyjne. Natomiast w kosztach wydawania Bibliotekarza ma swój udział Biblioteka
Publiczna m. st. Warszawy.
W okresie sprawozdawczym wydano 2 numery Biuletynu Informacyjnego ZG SBP. Numer 3/4
zawierający informacje od października do grudnia br. ukaże się z opóźnieniem spowodowanym
chorobą redaktora. Wydano natomiast Informator o Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
(Warszawa 1995).
SEK C IE, K O M ISJE, ZESPO ŁY PRO BLEM O W E

W 1995 r. reaktywowano Komisję Automatyzacji, której przewodnictwo objął kol. Dariusz
Kuźmiński.
SPRAWY ZAG RAN ICZN E

— N a zaproszenie ABF — Stowarzyszenia Bibliotekarzy Francuskich kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska uczestniczyła w dorocznym Kongresie Stowarzyszenia, który odbył się w dn.
13-15.05.1995 r. w Saint-Etienne, pod hasłem „Pracować wspólnie: biblioteki i sieci”. Problematyka
dotyczyła aktualnych zagadnień bibliotekarstwa francuskiego.
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— Stowarzyszenie Bibliotekarzy Węgierskich, wspólnie z Radą Europy, zorganizowało
w Budapeszcie w dn. 28-30.09.1995 r. międzynarodowe seminarium nt. sytuacji prawnej bibliotek.
Oprócz licznej grupy bibliotekarzy węgierskich, uczestniczyli przedstawiciele 8 krajów Europy
Centralnej i Wschodniej (Czech, Słowacji, Rumunii, Polski, Słowenii, Chorwacji, Ukrainy, Austrii).
Polskę reprezentowały: zastępca sekretarza generalnego ZG SBP Ewa Stachowska-Musiał oraz
członek ZG SBP — Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Na seminarium wszechstronnie zaprezen
towano stan ustawodawstwa bibliotecznego na Węgrzech. Zagraniczni uczestnicy zaś omówili
sytuację w poszczególnych krajach.
— Podtrzymywaniu międzynarodowych kontaktów SBP służyło także wspomniane wcześniej
Europejskie Forum Bibliotekarzy w Warszawie. W trakcie konferencji przeprowadzono liczne
rozmowy z przedstawicielami zagranicznych organizacji, co w przyszłości rokuje wzajemną współpracę.
— W okresie sprawozdawczym ZG SBP podjął starania zmierzające do uregulowania
zadłużenia z tytułu nie opłaconych składek członkowskich w IFLA. Problem był bardzo poważny,
bo zalegając ze składkami tracimy kontakty międzynarodowe, a dalsze zwiększenie długu groziło
wykluczeniem SBP z IFLA. W tej sprawie prowadzona była korespondencja z sekretarzem
generalnym IFLA Leo Voogtem. ZG SBP zabiegał o zmianę statusu członkostwa narodowego na
członkostwo instytucjonalne. Zmiana ta pozwoliłaby obniżyć składkę roczną z 7000 zł do ok. 1000
zł. Nasze wystąpienie zostało zaakceptowane przez sekretarza generalnego IFLA. Po dokonaniu
nowych płatności otrzymamy kartę członkowską, upoważniającą SBP do głosowania. Jako
członek instytucjonalny SBP będzie upoważnione do 1 głosu w Radzie.
SPRAWY R Ó ŻN E

— Ustawa o bibliotekach — w nr 1 za 1995 Bibliotekarza opublikowano zmodyfikowany
„społeczno-rządowy” wariant ustawy opracowany przez specjalną komisję liczącą 5 osób,
powołaną przez podsekretarza stanu w MKiS Zdzisława Podkańskiego w sierpniu 1994 r.
W pracach komisji brał udział przewodniczący SBP.
W liście z dn. 9.03.1995 r. do ministra kultury i sztuki Kazimierza Dejmka przewodniczący
SBP przedłożył opinię ZG SBP dotyczącą przesłanego do konsultacji kolejnego „zunifikowanego”
wariantu ustawy, sygnowanego przez MKiS. W opinii tej przewodniczący stwierdza, że ww.
projekt odbiega od projektu opracowanego przez komisję — zwaną potocznie „piątką” — i że
poczynione w projekcie zmiany w większości przypadków negatywnie odcisnęły się na przyjętych
rozwiązaniach organizacyjno-prawnych. Do przedstawionego projektu ZG SBP zgłasza istotne
zastrzeżenia. Treść listu została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym ZG SBP (1995 nr 2 s.
69). Uwagi SBP do ostatecznego projektu ustawy przesłano też w dn. 16.08.1995 r. Prezesowi Rady
Ministrów. Zostały one opublikowane w Bibliotekarzu (1996 nr 2).
— Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej wykonane w r. ak. 1994/1995 — ogłoszony z inicjatywy Pani Profesor Marii
Dembowskiej, która ufundowała nagrodę im. Adama Łysakowskiego za 4 najlepsze prace
magisterskie — rozstrzygnięty będzie w kwietniu 1996 r.
— Ekspertyzy — na zlecenie MKiS Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przygotowało:
— komplet zarządzeń o utworzeniu Narodowego Zasobu Bibliotecznego i projekt
regulaminu NZB;
— załączniki do projektu ustawy o bibliotekach;
— dwie wersje ekspertyzy i raportu o automatyzacji bibliotek publicznych: „Wspoma
ganie automatyzacji bibliotek publicznych” oraz projekt programu p t „Jednolity system
informacyjny w bibliotekarstwie publicznym”.
— Wystąpienia do władz:
— w piśmie z dn. 27.03 do MKiS przewodniczący SBP przekazał informację
o wykorzystaniu środków finansowych wyasygnowanych przez Ministerstwo na zakup
pakietu programowego MAK i baz danych dla bibliotek publicznych. Poinformował
również o oczekiwaniach środowiska bibliotekarzy na rozszerzenie pomocy finansowej
umożliwiającej zakup sprzętu komputerowego;
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—
w związku z licznymi w roku sprawozdawczym jubileuszami bibliotek przewod
niczący SBP wystosował wiele listów, składając wyrazy uznania za twórczy wkład w rozwój
bibliotek i czytelnictwa.
BIU RO ZG SBP

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad rekonstrukcją biura ZG SBP:
— opracowano zakresy czynności wszystkich pracowników,
— ustalono zasady obiegu dokumentów oraz sposób rozliczania finansowego i materiałowego
między poszczególnymi komórkami Biura,
— przeprowadzono inwentaryzację przedmiotów nietrwałych oraz magazynu wydawnictw.
W III kw. nastąpiły zasadnicze zmiany kadrowe w kierownictwie Biura ZG SBP. Pan Janusz
Nowicki — pełniący równocześnie funkcję dyrektora Biura ZG SBP i wydawnictwa SBP
— zrezygnował ze stanowiska dyrektora Biura. W związku z tym 10.04 funkcję tę powierzono
p. Mieczysławowi Szyszko. W tym samym czasie nastąpiła również zmiana na stanowisku
głównego księgowego. Pan Stefan Brzeziński zrezygnował z pracy. Funkcję głównej księgowej
powierzono p. Magdalenie Pilacińskiej, natomiast p. S. Brzeziński wspomaga swoją wiedzą
i doświadczeniem Dział Księgowości jako konsultant.
Mając na uwadze usprawnienie pracy przeniesiono sekretariat Biura na ul. Hankiewicza 1.
W lokalu przy ul. Konopczyńskiego pracowało do końca grudnia Wydawnictwo SBP. Dnia 24.12
dokonano kolejnego włamania do tego lokalu. Skradziono cały sprzęt komputerowy wydawnictwa
SBP. Ta sytuacja spowodowała podjęcie decyzji o kolejnej zmianie. D o lokalu przy ul.
Hankiewicza przeniesiono skład komputerowy wydawnictwa SBP. Dalsze działania w kierunku
usprawnienia pracy Biura ZG SBP będą związane z komputeryzacją Działu Księgowości.
U W AGI K O Ń C O W E

Podsumowując działalność ZG SBP w 1995 r. należy stwierdzić, że zdecydowana większość
planowanych zadań została zrealizowana. N a szczególne podkreślenie zasługuje:
— sprawne zorganizowanie 6 konferencji, w tym 1 międzynarodowej,
— terminowe ukazywanie się czasopism zawodowych Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza,
reaktywowanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej,
— różnorodna i dynamiczna działalność wydawnicza,
— ustanowienie medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”.
Nie udało się natomiast:
— uczestniczyć w kongresie IFLA w Ankarze,
— zakończyć prac nad rekonstrukcją wszystkich komisji i zespołów problemowych działają
cych przy ZG SBP,
— powołać rzecznika prasowego SBP.
Problemy te będą rozwiązywane w 1996 r.
Janina Jagielska
Ewa Stachowska-Musiał

SPRAW OZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI, KOMISJI
I ZESPOŁÓW PROBLEMOWYCH ZG SBP ZA 1995 R.
W okresie sprawozdawczym działało 11 omawianych ogniw. Uchwała Zarządu Głównego
SBP z dnia 31.03.1995 r. postanawiała, że w czasie kadencji 1993/1997 działać winno 14 sekcji,
komisji i zespołów. Te wyspecjalizowane gremia odgrywają znaczącą rolę w realizowaniu
bieżących zadań Stowarzyszenia, we wspomaganiu środowiska bibliotekarskiego. W 1995 r. ponad
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100 Koleżanek i Kolegów — cenionych profesjonalistów, angażujących się społecznie — uczest
niczyło w zebraniu zarządów, organizowało konferencje, narady, warsztaty, wygłaszało referaty,
przygotowywało publikacje.
Kolejność omawiania działalności sekcji, komisji i zespołów dyktowana jest wyłącznie
formalnymi względami i nie sugeruje merytorycznej oceny.
Realizacja zadań S e k c j i B i b l i o t e k M u z y c z n y c h znacznie odbiegała od przyjętych
planów. Z przyczyn niezależnych od działaczy Sekcji nie udało się m.in. zorganizować IX Krajowej
Konferencji Bibliotek Muzycznych. W dn. 11.05.1995 r. w Bibliotece Narodowej odbyła się narada
dla bibliotek akademii muzycznych i innych muzycznych instytucji naukowych oraz dla oddziałów
zbiorów muzycznych w bibliotekach uniwersyteckich. Dominowała problematyka komputeryzacyjna oraz stosowania prawa autorskiego w zakresie przekazów utworów muzycznych: rękopisów,
nut drukowanych i nagrań dźwiękowych. W konferencji uczestniczyło 33 przedstawicieli z 25
bibliotek oraz 3 specjalistów prawa autorskiego.
W Wydawnictwie SBP złożono 18.07 maszynopis już zredagowanego tekstu 2 wydania
Przewodnika po bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce. Zaniechano przygotowania do druku
następnego zeszytu Biblioteki Muzycznej za 1. 1987-1990.
Należy odnotować uczestnictwo Polskiej Grupy Narodowej (3 osoby) w XVII Kongresie
IAML w Helsingor (Dania) 18-23.06.1995 r. W związku z przystąpieniem Grupy Polskiej IAML do
udziału we współpracy nad kolejną międzynarodową bibliografią redagowaną przez IAML
Repertoire Internationale des Periodiques Musicaux kol. B. Zakrzewska-Nikiporczyk (Bibl. UAM)
odbyła 2-tygodniowe przeszkolenie w Stanach Zjednoczonych. Odbyły się 2 zebrania zarządu
Sekcji (w kwietniu oraz lipcu).
W skład S e k c j i B i b l i o t e k P u b l i c z n y c h i Z a k ł a d o w y c h wchodziło 29 osób.
Prezydium Sekcji pracuje w składzie 6 osób. Doroczne posiedzenie Sekcji odbyło się w Katowicach
19.04.1995 r.; przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz przyjęto plan pracy na 1995 r.
Działacze Sekcji mieli duży udział w organizacji ogólnopolskiej konferencji dyrektorów
i kierowników działów instrukcyjno-metodycznych bibliotek publicznych stopnia wojewódzkiego
n t „Bibliotekarze bliżej prawa” w Kamieniu k. Rybnika. Członkowie Sekcji wygłaszali referaty
bądź komunikaty na prawie wszystkich konferencjach krajowych oraz na Międzynarodowym
Forum Bibliotekarzy „Biblioteki publiczne w Polsce i na świecie”. Warto odnotować współpracę
Sekcji ze związkami zawodowymi oraz Sekcją Bibliotek przy ZNP.
N ie zrealizowano wielu zamierzeń, m.in. z powodów natury organizacyjnej i finansowej.
N owy Zarząd S e k c j i C z y t e l n i c t w a C h o r y c h i N i e p e ł n o s p r a w n y c h
ukonstytuował się w listopadzie 1994 r. w Gdańsku. Pierwsze robocze spotkanie działaczy Sekcji
odbyło się w kwietniu 1995 r. w Gdańsku. Ustalono, że pilnym zadaniem jest zebranie informacji
o zakresie działania bibliotek publicznych na rzecz czytelników chorych i niepełnosprawnych oraz
zorganizowanie ogólnopolskiego seminarium.
Informację o obsłudze czytelników niepełnosprawnych w bibliotekach publicznych opracowa
ła wiceprzewodnicząca Zarządu Sekcji dr Elżbieta Barbara Zybert na podstawie sprawozdań
bibliotek wojewódzkich sporządzonych dla MKiS.
W grudniu zorganizowano 2-dniowe ogólnopolskie seminarium dla instruktorów bibliotek
wojewódzkich zajmujących się problematyką czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych. Semina
rium odbyło się w Krynicy Morskiej a jego tematem był „Model specjalistycznej biblioteki
publicznej dla czytelników z niepełnosprawnościami — oczekiwania i problemy”. Organizatorem
seminarium była WBP w Elblągu przy aktywnym współudziale Sekcji, ZG SBP i finansowym
wsparciu ze strony MKiS. W imprezie uczestniczyło 61 bibliotekarzy z 39 województw.
Przewodnicząca Sekcji kol. Ewa Drawnel (WBP Gdańsk) zebrała i złożyła w Wydaw
nictwie SBP materiały z gdańskiej sesji „Dziecko niepełnosprawne w bibliotece”; pozycja ukaże się
w 1996 r.
Plan pracy S e k c j i B i b l i o t e k N a u k o w y c h został w całości zrealizowany. Odbyło
się 6 spotkań członków Sekcji, w tym 3 spotkania połączone były z prezentacją bibliotek,
w których się odbywały. Za szczególnie interesującą formę uznali członkowie Sekcji spotkania
w poszczególnych bibliotekach połączone z ich zwiedzaniem i omówieniem zarówno osiągnięć, jak

224

Z ŻYCIA SBP

i problemów. W ten sposób przedstawiono następujące biblioteki:
— Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, zwłaszcza centrum komputerowe; zapoznano się
także z planami budowy nowego gmachu biblioteki,
— Bibliotekę Uniwersytecką w Łodzi, której dyrektor przedłożył harmonogram komputery
zacji oraz podkreślił problemy związane z przechowywaniem zbiorów,
— Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej; pokazano zautomatyzowane systemy
wypożyczeń i baz danych w Ośrodku Informacji. Problemem tej placówki jest ciasnota pomiesz
czeń magazynowych, w bliskiej perspektywie jest rozbudowa tej biblioteki.
Działacze Sekcji zajęli się sprawą nowelizacji instrukcji o ewidencji materiałów bibliotecznych
z 1984 r., która to instrukcja w związku z pojawieniem się systemów zautomatyzowanych,
elektronicznych baz danych, możliwością zastąpienia tradycyjnego inwentarza przez dane na
nośniku elektronicznym nie odpowiada oczekiwaniom bibliotek naukowych.
Członkowie Sekcji uczestniczyli w przygotowaniach II Forum „Kształcenie bibliotekarzy dla
przyszłości”: Jan Janiak był członkiem Rady Programowej tej konferencji zaś Henryk Hollender,
Maria Śliwińska, Artur Jazdon i Jan Wołosz przygotowali referaty i komunikaty.
Z upoważnienia Sekcji M. Śliwińska przedstawiła Komitetowi Badań Naukowych najważniej
sze problemy i trudności polskich bibliotek naukowych, będących w trakcie automatyzacji prac
bibliotecznych, spowodowane wycofaniem się Fundacji Mellona z Polski.
Z przyczyn od działaczy Sekcji niezależnych nie udało się nawiązać współpracy z zagranicą,
zwłaszcza zrealizować wyjazdu reprezentantów czołowych polskich bibliotek na zjazd American
Library Association w Chicago.
Ukazały się drukiem materiały z konferencji „Organizacja i zarządzanie bibliotekami
naukowymi w procesie automatyzacji” (Poznań 1994).
Działalność Sekcji postrzegana jest w środowisku jako potrzebna i godna zainteresowania,
czego dowodem może być zwiększenie liczby członków z 16 do 22.
K o m i s j a O d z n a c z e ń i W y r ó ż n i e ń odbyła się w 1995 r. 4 posiedzenia plenarne;
w miarę potrzeby odbywały się spotkania stałego sekretariatu. Komisja rozpatrzyła 200 wniosków
o wyróżnienia i odznaczenia zgłoszone przez zarządy okręgów.
Pozytywnie zaopiniowano:
— 40 wniosków na „Honorową Odznakę SBP”,
— 77 wniosków na „Medal 70-lecia SBP”,
— 6 wniosków na medal „Bibliotheca Magna Perennisque”.
Rozprowadzono wśród wszystkich okręgów instrukcję dotyczącą przygotowywania wniosków
o odznaczenia, odznaki i wyróżnienia. Przyjęto wstępne zasady przyznawania medalu „Bibliotheca
Magna”. Podjęto w Komisji dyskusję nt. graficznego rozwiązania projektowanego medalu „Za
zasługi dla SBP”.
Przewodniczący Komisji kol. Józef Lewicki utrzymywał stały kontakt z ZG SBP, Biurem ZG
SBP oraz zarządami okręgów.
Podobnie jak w latach poprzednich K o m i s j a L e g i s l a c y j n a nie działała in corpore,
a sprawy, które trzeba było załatwiać, rozwiązywał kol. Bolesław Howorka jednoosobowo.
Kol. B. Howorka nie włączył się do prac związanych z ustawą biblioteczną, ponieważ uważa,
że zaproponowany tekst tego aktu normatywnego jest zły, bowiem dezintegruje bibliotekarstwo
polskie, nie uwzględnia funkcjonowania ogólnokrajowego, jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego.
W 1995 r. głównym przedmiotem zainteresowania Komisji Legislacyjnej były sprawy prawa
autorskiego. Pragnąc przybliżyć bibliotekarzom problemy związane z wejściem w życie nowych
przepisów, kol. B. Howorka opublikował kilka artykułów na łamach Bibliotekarza i Poradnika
Bibliotekarza oraz przedstawił na dwóch konferencjach:
— w Łodzi (7-9.06), gdzie oprócz bibliotekarzy medycznych uczestniczyli dyrektorzy wszyst
kich większych bibliotek łódzkich,
— w Kamieniu k. Rybnika (22-24.11) dla dyrektorów i kierowników działów instrukcyj
no-metodycznych bibliotek publicznych stopnia wojewódzkiego (referat „Bibliotekarze a nowe
prawo autorskie”). W Wydawnictwie SBP złożono opracowanie Prawo autorskie w działalności

Z ŻYCIA SBP

225

bibliotekarskiej (5 arkuszy autorstwa B. Howorki +teksty aktów normatywnych).
Ponadto kol. B. Howorka przygotował dwa referaty, m.in. na II Forum SBP poświęcone
kształceniu bibliotekarzy.
W Komisji zebrano materiały do opracowania nowej instrukcji ewidencji, wyceny i inwen
taryzacji materiałów bibliotecznych, skompletowano też zespół współpracowników. N ie przy
stąpiono do pracy, ponieważ MKiS nie podjęło decyzji w sprawie finansowania tych działań.
Kol. B. Howorka proponuje również ZG SBP, by zgodnie ze Statutem SBP zamiast Komisji
Legislacyjnej powołać Pełnomocnika ZG SBP ds. Prawnych, na którym to stanowisku nie widzi
siebie ze względu na odbieranie jego poglądów w sprawie ustawy bibliotecznej i wykładni
przepisów prawa autorskiego jako kontrowersyjnych, zwłaszcza w MKiS.
W 1995 r. nastąpiło wyraźne ożywienie działalności K o m i s j i S t a t y s t y k i B i b l i o 
t e c z n e j . W dniu 14.11 przeprowadzono jej reorganizację i wybory uzupełniające. W skład
Zarządu wchodzą: Andrzej Jopkiewicz (CBS) — przewodniczący, Romana Steczowicz (Bibl. PAN
w Warszawie) — z-ca przewodniczącego, Anna Cwiląg (BUW) — sekretarz oraz członkowie:
Zygmunt Peuker (CBS), Edward Pigoń (GBL), Joanna Skrzypkowska (Bibl. Publ. m. st.
Warszawy). Za pilną sprawę uznano zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji n t aktualnej
sytuacji w zakresie statystyki bibliotecznej w Polsce.
D o ważniejszych przedsięwzięć K o m i s j i A u t o m a t y z a c j i należało zorganizowanie
w Bibliotece Narodowej w dn. 8-10.11 warsztatów dla dyrektorów bibliotek n t „Zarządzanie
zmianami”. Wykładowcą był Simon Francis z TPPL z Londynu, a finansowego wsparcia udzielił
Open Society Institute. W zajęciach uczestniczyło 25 osób.
Przy finansowym wsparciu MKiS zorganizowano w dn. 14-18.11 w Zielonej Górze „Warsztaty
komputerowe z podstaw automatyzacji katalogów bibliotecznych: formaty, kartoteki wzorcowe,
konwersja, retrokonwersja”. W warsztatach uczestniczyło 35 osób.
Odnotować należy dużą aktywność przewodniczącego Komisji Automatyzacji kol. Dariusza
Kuźmińskiego, który z tematyką dotyczącą komputeryzacji występował na kilku konferencjach
krajowych oraz na Międzynarodowym Forum Bibliotekarzy „Biblioteki publiczne w Polsce i na
świecie”, które odbyło się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy w dn. 23-25.05.
N a zebraniu ogólnym Komisji w dn. 5.07 wybrano 5 osób do prezydium, które odtąd
kierowało pracami Komisji Automatyzacji. Przy Komisji powołano Koło SBP, do którego
wstąpiło 7 osób, dotychczas nie należących do Stowarzyszenia. Koło zostało zatwierdzone przez
Zarząd Okręgu Stołecznego. Opublikowano 2 numery Biuletynu Komisji Automatyzacji ZG SBP
oraz wystąpiono z kilkoma inicjatywami wydawniczymi.
K o m i s j a O p r a c o w a n i a R z e c z o w e g o liczy 45 członków, przede wszystkim
pracowników wojewódzkich bibliotek publicznych i bibliotek uniwersyteckich.
Dnia 23.02.1995 r. odbyło się w BN posiedzenia Komisji nt. „Katalog przedmiotowy
w systemie zautomatyzowanym”. Wspólnie z Instytutem Bibliograficznym BN zorganizowano 6.06
sesję poświęconą stuletniej rocznicy urodzin Adama Łysakowskiego.
Zarząd Komisji na spotkaniu w dn. 6.12 postanowił zmienić dotychczasową formułę działania,
polegającą na organizacji spotkań o charakterze roboczym, których celem było przygotowanie
instrukcji i innych opracowań przeznaczonych do wykorzystania we wszystkich typach bibliotek
stosujących język haseł przedmiotowych. Uznano, że bardziej efektywne będzie organizowanie dla
szerszej grupy uczestników, raz w roku lub rzadziej, konferencji w celu wymiany doświadczeń
i usprawnienia pracy nad budową i stosowaniem języków informacyjnych w bibliotecznych
systemach zautomatyzowanych.
Funkcje K o m i s j i W y d a w n i c z e j decyzją ZG SBP pełni Komitet Redakcyjny serii
Nauka-Dydaktyka-Praktyka, na którego czele stoi prof. Marcin Drzewiecki.
Komisja Wydawnicza w 1995 r. zebrała się 2 razy:
— 24.02 w Katowicach z okazji promocji książki Bibliotekarstwo; po części promocyjnej
Komisja rozpatrywała i zatwierdziła plan wydawniczy na 1995 r.,
— 13.06 w BN poszerzono skład Komitetu Wydawniczego serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka
o nowe osoby (liczy teraz 14 członków) oraz oceniano zaawansowanie prac wydawniczych w 1995 r.
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Warto przypomnieć, że od grudnia 1994 r. działa Komitet Redakcyjny serii Propozycje
i M ateriały, któremu przewodniczy kol. Stanisław Czajka. Jeśli do tego dodamy, że przewod
niczący SBP S. Czajka oraz sekretarz generalny Janina Jagielska są członkami Rad Redakcyjnych
naszych czasopism, to jest oczywiste, iż działalność wydawnicza Stowarzyszenia jest wielokrotnie
opiniowana i oceniana zarówno na etapie planowania jak i realizacji.
W pracach Z e s p o ł u ds. B i b l i o g r a f i i R e g i o n a l n e j działa 17 osób reprezen
tujących 16 bibliotek. W 1995 r. odbyły się 3 spotkania Zespołu.
Podczas spotkania w WBP w Poznaniu zwrócono uwagę na działalność na rzecz placówek
kulturalnych i bibliotek publicznych w woj. poznańskim i Wielkopolsce. Uczestnicy spotkania
szczegółowo poznali pracę Działu Bibliografii Regionalnej tej Biblioteki.
Zespół uczestniczył aktywnie w obradach IV Ogólnokrajowej Narady Bibliografów. Pro
blematyka bibliografii regionalnych przedstawiona była w trakcie obrad plenarnych i w pracach
sekcji bibliografii regionalnej. N a 5 referatów dotyczących bibliografii regionalnej 3 zostały
wygłoszone przez członków Zespołu.
W trakcie spotkania grudniowego w BN zapoznano się m in. ze strukturą formatu i opisami
bibliograficznymi Bibliografii Zawartości Czasopism i Bibliografii Wydawnictw Ciągłych Nowych,
Zawieszonych i Zmieniających Tytuł.
Jednym z podstawowych problemów, na który zwracano uwagę to automatyzacja prac
bibliograficznych. Uznano za bardzo potrzebne opracowanie poradnika metodycznego dla
opracowujących bibliografie regionalne.
Wydawało się, że po redukcji 22 sekcji, komisji i zespołów problemowych działających
w kadencji 1989-1993 do 14 ogniw, które winny działać w okresie kadencji 1993-1997, zasadność
działania i aktywność tych struktur nie będzie podlegała dyskusji. Tymczasem kadencja ZG
dobiega końca, a nie zostały powołane 3 Komisje: Zawodu Bibliotekarskiego, Kształcenia
i Doskonalenia oraz Ochrony i Konserwacji Zbiorów.
Wyniki ankiety BN nt. działań bibliotek w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów oraz
konferencja „Ratowanie i ochrona zbiorów” (BN, styczeń 1995 r.) wskazują na potrzebę
reaktywowania Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów.
Po II Forum SBP w Jachrance, poświęconym kształceniu bibliotekarzy wydawało się, że
powołanie komisji, która uporządkuje olbrzymi materiał konferencji i przełoży go na dalsze
propozycje działań, nie ulega wątpliwości.
Czyżby nie było już problemów, którymi poprzednio zajmowały się aż 2 Komisje: Analiz
i Interwencji Płacowych oraz Zawodu Bibliotekarskiego?
ZG SBP ma już niewiele czasu na uporządkowanie stanu rzeczy w zakresie funkcjonowania
sekcji, komisji i zespołów problemowych.
Marian Skomro

SPRAW OZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGÓW SBP W 1995 R.
SPRAWY O RG A N IZA CY JN E

Podstawę sprawozdania stanowią materiały nadesłane przez 48 okręgów do końca I dekady
marca 1996 r. Sprawozdania nie dostarczył ZO w Krośnie. Słowa podziękowania należą się
Koleżankom i Kolegom z Prezydium ZG SBP i Biura ZG SBP za udzielaną mi pomoc
w gromadzeniu sprawozdań. Wdzięczny jestem również przewodniczącym ZO za dodatkowe
informacje w szczególności dotyczące aktualnego stanu członków.
SBP w dn. 31.12.1995 r. zrzeszało 9057 członków w 49 okręgach. W 1995 r. liczba członków
zwiększyła się w stosunku do 1994 r. o 26 osób. Przybyło łącznie 265 osób w 19 okręgach, ubyło
w 20 okręgach 239 osób.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Najliczniejsze okręgi:
Stan na 31.12.1994 r.
Warszawa
Szczecin
Katowice
Olsztyn
Kielce
Poznań
Łódź
Gdańsk
Tarnobrzeg
Rzeszów

608
469
371
339
313
283
280
258
251
248

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stan na 31.12.1995 r.
Warszawa
Szczecin
Katowice
Olsztyn
Kielce
Poznań
Gdańsk
Łódź
Rzeszów
Tarnobrzeg

603
443
375
335
311
294
283
260
250
247

W 1995 r. zwiększyła się liczba członków SBP w następujących okręgach: Zielona Góra (50),
Łomża (39), Toruń (34), Gdańsk (25), Płock (25), Skierniewice (22), Bielsko-Biała (18), Poznań (11),
Biała Podlaska (7), Lublin (6), Legnica (5), Ostrołęka (5), Katowice (4), Białystok (3), Nowy Sącz (3),
Piła (3), Kraków (2), Rzeszów (2), Wałbrzych (1). Równocześnie zmalała liczba członków
w Koszalinie (65), Opolu (35), Szczecinie (26), Łodzi (20), Słupsku (17); do 10 członków:
w Częstochowie, Kaliszu, Kielcach, Koninie, Lesznie, Olsztynie, Piotrkowie, Radomiu, Siedlcach,
Sieradzu, Suwałkach, Tarnobrzegu, Tarnowie, Warszawie i Włocławku. Zmniejszyła się liczba kół
z 311 w 1994 r. do 301 w 1995 r. oraz sekcji i komisji z 16 do 11.
ZARZĄDY O K R ĘG Ó W

Praca zarządów okręgów w okresie sprawozdawczym przebiegała w trudnych warunkach ze
względu na rozproszenie członków i ograniczony kontakt z kołami. Realizacja zadań statutowych
wymagała dużego zaangażowania osobistego członków zarządów, co podkreślają koledzy z T o runią.
ZO w B i a ł y m s t o k u podjął 10.05.1995 r. uchwałę o przeznaczeniu kwoty 500 zł w skali
rocznej na wspomaganie upowszechniania czytelnictwa i wiedzy o literaturze w bibliotekach
terenowych. ZO w C i e c h a n o w i e oraz członkowie SBP uczestniczyli w realizacji przedsięwzięć
kulturalno-oświatowych bibliotek. ZO był współorganizatorem dwóch wojewódzkich konkursów
ogłoszonych z okazji 20 rocznicy utworzenia woj. ciechanowskiego. ZO w J e l e n i e j G ó r z e
współpracował przy organizowaniu III Jeleniogórskich Dni Książki i Bibliotek. ZO w K a l i s z u
wspólnie z WiMBP im. A. Asnyka opracował na potrzeby bibliotek samorządowych: a) analizę
zatrudnienia i działalności merytorycznej BPMiG w Ostrzeszowie, b) opinię o łączeniu bibliotek
publicznych ze szkolnymi na użytek BPMiG Kępno, c) analizę działalności BPG Łubnice za 1.
1989-1994. ZO w K i e 1 c a c h czynił starania o wsparcie finansowe z Wydziału Kultury Urzędu
Miejskiego na wydanie rozprawy habilitacyjnej Czesława Erbera Dzieje książki na Kielecczyźnie.
ZO w K r a k o w i e podejmował starania o udział przedstawiciela SBP w składzie komisji
konkursowej oceniającej kandydatów na dyrektorów bibliotek publicznych. W 1995 r. delegat ZO
dr Alina Misiowa brała udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora WBP w Krakowie, zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Krakowie.
ZO zorganizował przy współudziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Domu Polonii i WBP
w Krakowie kurs przysposobienia bibliotekarskiego dla Polaków z Ukrainy. ZO w O l s z t y n i e
kontaktował się z przewodniczącymi kół, jego przedstawiciele uczestniczyli w imprezach or
ganizowanych przez koła, m.in. w Szczytnie, Lidzbarku Warmińskim, Iławie i Nidzicy. ZO
zorganizował 11.05 konferencję prasową z udziałem bibliotekarzy wszystkich sieci bibliotek,
przedstawicieli władz administracyjnych Olsztyna, radnych i dziennikarzy. Informacje o tej
konferencji ukazały się w miejscowej prasie i w programie lokalnym Telewizji Gdańskiej. N a
wniosek ZO w P i 1 e kol. Brygida Brzezińska, kierowniczka Biblioteki Publicznej Gminy Złotów
w Radawnicy, otrzymała ogólnopolską nagrodę im. ks. dra Bolesława Domańskiego „za
nawiązanie do ideałów księdza Patrona i przywrócenie pojęciu Mała Ojczyzna sensu od
powiadającego współczesnym potrzebom”. Było to pierwsze wyróżnienie przyznane w historii
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nagrody od 1983 r. osobie ze środowiska bibliotekarskiego, a czwarte dla ludzi kultury woj.
pilskiego. ZO podejmował działania w radach gmin zmierzające do pozyskania środków na zakup
zbiorów i prenumeratę czasopism. Członkowie ZO w Pile wygłaszali wykłady nt. historii regionu,
np. Maria Bochan — „Prasa lokalna woj. pilskiego”, Regina Korczak — „Bibliotekarze Ziemi
Złotowskiej”. Działalność statutowa okręgu p ł o c k i e g o koncentrowała się głównie na obronie
książki i bibliotek, integracji środowiska bibliotekarskiego, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
bibliotekarzy i współudziale w organizacji imprez środowiskowych. ZO w R z e s z o w i e
przedstawiał władzom państwowym i samorządowym niedoskonałość koncepcji łączenia bibliotek
z ośrodkami sportu i bibliotekami szkolnymi, sprzeciwiał się redukcji zatrudnienia i likwidacji
punktów bibliotecznych. O problemach tych wypowiadali się członkowie ZO w lokalnej telewizji
i radiu. ZO w S i e r a d z u prowadził różne formy działalności dochodowej, głównie kiermasze
książek i czasopism (Sieradz, Zduńska Wola, Łask). Reaktywowano 25.09 SBP przy WBP
w S k i e r n i e w i c a c h . W grudniu odbyło się spotkanie dotyczące kwestii organizacyjnych
i różnych aspektów działalności SBP. W spotkaniu uczestniczyła sekretarz generalny SBP, kol.
Janina Jagielska. N a wniosek ZO w S ł u p s k u Stefania Siemińska-Rokita, emerytowana
nauczycielka, w młodości zesłana w głąb ZSRR, otrzymała nagrodę wojewody słupskiego za
książkę Dwa pociągi, a od ZO kwiaty i list gratulacyjny. ZO w S z c z e c i n i e wspólnie z kołami
SBP wytypował 46 zasłużonych bibliotekarzy do odznaczeń państwowych i resortowych. Przewod
nicząca ZO w T a r n o w i e brała udział w komisji konkursowej na dyrektora MBP w Brzesku
i na kierownika Centrum Kultury w Żyrakowie.
Zarządy okręgów wielokrotnie zabiegały w sprawach zawodowych i bytowych bibliotekarzy,
opowiadały się przeciwko likwidacji bibliotek i ograniczeniu zatrudnienia, za podwyższaniem
dotacji na prowadzenie merytorycznej działalności bibliotek. ZO w B i a ł y m s t o k u inter
weniował u wojewody białostockiego w sprawie dotacji dla WBP im. Ł. Górnickiego nal996 r.,
która nie zabezpiecza nawet minimalnych potrzeb Biblioteki. Skuteczna była interwencja członków
ZO w sprawie połączenia MBP w Siemiatyczach z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury — w rezul
tacie nie doszło do połączenia tych placówek. Tenże ZO zabiegał w sprawie poprawy warunków
lokalowych bibliotek w Milejczycach, Orli i Szudziałowie, a także interweniował w sprawie
likwidacji bibliotek w gminie Brańsk — tu interwencja okazała się nieskuteczna, bibliotekę
zlikwidowano. ZO w B i e l s k u - B i a ł e j wystąpił do władz samorządowych i wojewódzkich
w sprawie ponowienia działań mających na celu rozdzielenie WBP. ZO w K a 1 i s z u podejmował
interwencje w sprawach planowanej przez władze lokalne redukcji stanu zatrudnienia oraz
w sprawach płacowych bibliotekarzy w BPMiG w Krotoszynie, Ostrzeszowie, Sycowie oraz
w GBP w Blizanowie i Gizałkach. ZO w K r a k o w i e interweniował w sprawie uchylenia umowy
najmu na część lokalu bibliotecznego filii nr 14 Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. ZO
w Ł o d z i interweniował w sprawie opóźnienia podwyżek płac bibliotekarzy; prasa lokalna
nagłośniła tę sprawę. ZO w O s t r o ł ę c e występował skutecznie w obronie bibliotekarzy
z MGBP w Chorzelach oraz bez powodzenia w obronie bibliotekarki, która została zwolniona
przez dyrektora Centrum Kultury w Wąsowie. Obie sprawy były nagłośnione z inicjatywy ZO
przez Tygodnik Ostrołęcki i radio „OKO”. ZO w R z e s z o w i e doprowadził w wyniku negocjacji
z władzami samorządowymi gminy Boguchwała do wydzielenia bibliotek ze struktury wiejskich
ośrodków kultury. Od stycznia 1996 r. ma tu działać GBP i 8 filii bibliotecznych. ZO
w S i e r a d z u poprzez swoich przedstawicieli uczestniczył w posiedzeniach rad gminnych,
zarządów i komisji kultury w Zduńskiej Woli, Wróblewie i Dalikowie, w celu przeciwdziałania
włączeniu MGBP w Zduńskiej Woli do powstającego Centrum Kultury, łączeniu filii z biblio
tekami szkolnymi we Wróblewie, zmniejszeniu obsady kadrowej w GBP w Dalikowie. Pisma
interwencyjne ZO w S ł u p s k u i przewodniczącego SBP dra Stanisława Czajki skierowane do
władz wojewódzkich i miejskich przyczyniły się do zwiększenia dotacji wojewody i Rady Miasta na
zakup książek przez WBP. ZO w S z c z e c i n i e interweniował w sprawach ograniczania
zatrudnienia bibliotekarzy w bibliotekach szkolnych, publicznych, samorządowych i uczelnianych.
ZO w T o r u n i u złożył interwencję w sprawie obsadzania stanowisk kierowniczych przez osoby
o niskich kwalifikacjach zawodowych. ZO we W r o c ł a w i u zwrócił się z pismem interwencyj
nym do Ministra Przemysłu w obronie biblioteki „Poltegom”, uważając że zamknięcie jedynej tego
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typu biblioteki w Polsce z tak specjalistycznym księgozbiorem jest wielką stratą. Ze sprawozdania
nie wynika, w jakim stopniu interwencja ZO była skuteczna, ale wiadomo, że pomogła. ZO
wystosował, podobnie jak w Łodzi, list protestacyjny do prezydenta Wrocławia i władz miasta
domagający się ustawowej regulacji płac zapowiedzianej przez rząd dla całej sfery budżetowej. ZO
w wielu miejscowościach zgłaszali swoim parlamentarzystom uwagi lokalnych środowiska
bibliotekarskich odnoszące się do projektu ustawy o bibliotekach.
„Stowarzyszenie — pisze Aleksandra Chwastek, przewodnicząca ZO we Wrocławiu — powin
no tworzyć lobby na rzecz zawodu bibliotekarza, jego specyfiki i wysokich kwalifikacji wymaga
nych dla skutecznego działania w zmieniającej się w szybkim tempie rzeczywistości, w jakiej żyjemy
my i nasi użytkownicy aktualni i przyszli”. Spostrzeżenie to, jakże słuszne, odnosi sę do członków
SBP, kierujących z woli wyborców ogniwami Stowarzyszenia.
Działalność

naukowa

i szkoleniowa

okręgów

W B i a ł y m s t o k u ZO włączył się w organizację ogólnopolskiej konferencji kadry
kierowniczej wbp, która odbyła się w Białowieży w dn. 5-7.02.1995 r. oraz w organizację sesji
naukowej, poświęconej 300-leciu Supraskiej Oficyny Wydawniczej, która odbyła się 17.12
w refektarzu Pałacu Opatów w Supraślu.
W B i e 1 s k u-B i a ł e j odbyło się polsko-izraelskie spotkanie pisarzy dziecięcych i młodzieżo
wych.
W B y d g o s z c z y ZO był współorganizatorem spotkań z autorami książek o Bydgoszczy
w ramach obchodów 650-lecia miasta, a także imprezy „Niepełnosprawni w bibliotece” dla
młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niedosły
szącej oraz konkursu plastycznego „Świat w oczach dziecka”, na który wpłynęło 118 prac ze szkół
specjalnych woj. bydgoskiego.
W C h e ł m i e ZO współpracował z WBP nad tworzeniem „Centralnego katalogu regionaliów” oraz przy wydaniu pierwszego tomu Rocznika Chełmskiego. Udział SBP w tym zadaniu był
możliwy dzięki przystąpieniu do Wojewódzkiego Konkursu Ofert Kulturalnych i otrzymaniu na
ten cel dotacji.
W E 1 b 1 ą g u ZO był współorganizatorem ogólnopolskiego seminarium nt. „Model specjalis
tycznej biblioteki publicznej dla czytelników z niesprawnościami — oczekiwania i potrzeby”,
odbytego 7-8.12 w Krynicy Morskiej.
W G d a ń s k u ZO aktywnie uczestniczył w organizacji obchodów 50-lecia działalności SBP
na Ziemi Gdańskiej. Jubileusz rozpoczął się 10.11 uroczystą mszą celebrowaną w bazylice św.
Brygidy przez abp. Tadeusza Gocłowskiego, który poświęcił sztandar Okręgu ufundowany przez
ks. prał. Henryka Jankowskiego.
W K a l i s z u ZO był współorganizatorem narady kadry kierowniczej bibliotek publicznych
stopnia podstawowego nt. „Zmiany w strukturze organizacyjnej i działalności sieci bibliotek
publicznych od 1990 r.” (22.03) i „Biblioteki w demokratycznym systemie edukacji Polaków” (6.12).
W K r a k o w i e ZO zorganizował kilka spotkań naukowych np. wykład mgr Agnieszki
Mietelskiej „Cenniejsze autografy i stare druki muzyczne ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki
Państwowej w Berlinie obecnie przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej”, odczyt doc. dr Wandy
Pindlowej „Refleksje z pobytu w bibliotekach Polonii Stanów Zjednoczonych”.
W Ł o m ż y ZO był współorganizatorem sesji literackiej „Łomżyński Czerwiec Literacki”.
W Ł o d z i ZO przy współudziale Biblioteki Głównej AM zorganizował 7.12 konferencję
naukową nt. „Automatyzacja bibliotek łódzkich. Dziś i jutro”. Dla uczestników konferencji
wydano materiały w nakładzie 150 egz.
W O p o 1 u z inicjatywy ZO została ustanowiona nagroda-stypedium im. H. Gąszczyńskiej; na
ten temat ukazały się artykuły w miejscowej prasie: Gazecie Opolskiej, Nowej Trybunie Opolskiej
i Pomagamy Sobie w Pracy. Propagowano też tę nagrodę w opolskim radiu.
W O s t r o ł ę c e ZO i Koło SBP w Kadzidle współorganizował XII Konkurs „Kurpie Zielone
w Literaturze”. Dla SBP — jako głównego organizatora — konkurs ten stanowił podstawę
promocji Stowarzyszenia w środowisku bibliotekarskim i szansę integracji bibliotekarzy samo
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rządowych i szkolnych. ZO i WBP ogłosiły konkurs dla bibliotekarzy na pomoc metodyczne.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas Dnia Bibliotekarza.
W P i o t r k o w i e ZO był współorganizatorem spotkania z bibliotekarkami z Litwy,
w którym uczestniczyło ok. 60 osób.
W P o z n a n i u ZO po raz drugi przyznał nagrodę wojewody dla bibliotekarzy im. Andrzeja
Wojtkowskiego. Nagrodę główną dla długoletnich i wybitnych pracowników różnych sieci
bibliotek otrzymał mgr Kazimierz Ewicz — wieloletni dyrektor MBP im. Raczyńskich w P o
znaniu, zaś Nagrodę Młodych — mgr Wiesława Borkowicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz
kiej w Poznaniu. ZO przyjął propozycję prof, dra hab. inż. Zbigniewa Kierzkowskiego zor
ganizowania, pod patronatem ZO, seminarium problemowego „Wirtualizacja organizacji bibliotek
i kooperacyjne tworzenie zasobów informacyjnych”.
W R a d o m i u ZO wspólnie z WBP ogłosił dla młodzieży konkurs wiedzy „Co wiesz
o województwie radomskim?”
W R z e s z o w i e w ramach doskonalenia zawodowego ZO zorganizował seminarium nt.
„Automatyzacja procesów bibliotecznych”.
W T a r n o w i e przy współudziale ZO zorganizowano 13.03 seminarium dla bibliotekarzy
rejonu tarnowskiego z wykładem dra Jana Hebdy „100-lecie ruchu ludowego” oraz prezentację
sylwetek działaczy ludowych z Ziemi Tarnowskiej.
W W a r s z a w i e przewodnicząca ZO Maria Brykczyńska wygłosiła komunikat „Rola
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kształceniu bibliotekarzy” podczas II Forum ZG SBP.
W okręgu stołecznym nadal działało Konwersatorium Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej pod kierunkiem prof. Anny Sitarskiej. Odbyły się dwa spotkania; 21.02 nt. kom
puteryzacji bibliotek (porównanie stanu komputeryzacji bibliotek polskich i zagranicznych), 4.04
n t organizacji dostępu do informacji o zasobach bibliotek za granicą.
Działalność

środowiskowa

okręgów

Jak co roku popularną formą działania na rzecz integracji środowiska były seminaria
wyjazdowe i wycieczki szkoleniowo-krajoznawcze, ale też podejmowano inne formy działalności
w środowisku bibliotekarskim. Okręg w B i a ł y m s t o k u podjął współpracę w zakresie
komputeryzacji z Bibliotekami: Główną PB, Główną Filii UW, Wydziału Pedagogiki tej lilii,
Wyższego Seminarium Duchownego i AM.
W C z ę s t o c h o w i e odbyło się spotkanie z grupą bibliotekarzy z woj. sieradzkiego oraz
z woj. opolskiego. ZO zakupił dwie karty stałego widza do teatru im. A. Mickiewicza
w Częstochowie dla członków SBP. ZO w Częstochowie przyznał zapomogę na leki długoletniej
członkini SBP. W G d a ń s k u zorganizowano w marcu dwudniową wycieczkę 24 bibliotekarzy
do Warszawy w celu zwiedzenia Biblioteki Narodowej, Pałacu Rzeczypospolitej, Zamku Królews
kiego i filii biblioteki publicznej na Starym Mieście. Zorganizowano też 20.06 dla 24 emerytowa
nych bibliotekarzy wycieczkę do bibliotek w Kartuzach i Kościerzynie, połączoną ze zwiedzaniem
atrakcyjnych miejscowości w Szwajcarii Kaszubskiej, odbyło się też dla 31 osób seminarium
wyjazdowe do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz do bibliotek Berlina. ZO po raz szósty
przyznał nagrodę (dyplom i zestaw atrakcyjnych książek) najlepszej absolwentce Pomaturalnego
Studium Bibliotekarskiego Zaocznego w Gdańsku. Laureatką została Grażyna Rotta z MBP
w Helu. W K a 1 i s z u zorganizowano wyjazd szkoleniowy do WiMBP w Piotrkowie Trybunals
kim, którego celem było zapoznanie się z systemem SOWA i organizacją pracy w bibliotekach
wojewódzkich Kalisza i Piotrkowa. Spotkano się też 19.06 z delegacją bibliotekarzy holenderskich.
W K a t o w i c a c h przy współudziale WBP i ZZB przy WBP zorganizowano spotkanie
towarzyskie weteranów bibliotekarstwa publicznego, w którym wzięli udział również bibliotekarze
z Opola. W kilku okręgach odbyła się promocja książki Bibliotekarstwo wydanej pod red. prof. Z.
Żmigrodzkiego. 18.10 odbyło się spotkanie bibliotekarzy woj. k o s z a l i ń s k i e g o związane
z obchodami 50-lecia bibliotekarstwa koszalińskiego. W L e g n i c y zorganizowano trzydniowe
seminarium wyjazdowe do Pragi. W Ł o m ż y odbyło się spotkanie wigilijne dla pracowników
W BP i emerytów, przed Świętem Zmarłych uporządkowano groby zmarłych bibliotekarzy,
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złożono kwiaty i zapalono znicze. W N o w y m S ą c z u odbył się „Piknik Rodzinny” w Stróżach
(gm. Grybów) — impreza charytatywna, z której dochód został przeznaczony na leczenie dzieci
chorych na serce. W O s t r o ł ę c e odbyła się w czerwcu trzydniowa wycieczka szkolenio
wo-turystyczna 50 osób do Torunia. W P ł o c k u zostało zorganizowane spotkanie noworoczne
dla emerytowanych bibliotekarzy, podczas którego wręczono nagrody pieniężne osobom znaj
dującym się w trudnej sytuacji materialnej. W R a d o m i u pożegnano uroczyście kol. mgr Danutę
Tomczyk, wieloletnią dyrektorkę WBP i przewodniczącą ZO w 7 kadencjach (2 w Kielcach
i 5 w Radomiu). W R z e s z o w i e ZO był inicjatorem spotkań z cyklu „Sylwetki Pamięcią
Malowane”, odbywanych co roku w listopadzie. W S i e r a d z u zorganizowano ogólnopolski rajd
pieszy w Góry Sowie dla użytkowników programu SOWA, z udziałem ponad 60 osób oraz
wycieczkę dla członków wszystkich kół do biblioteki klasztornej na Jasnej Górze i Olkusza w woj.
częstochowskim. W S ł u p s k u po raz trzeci organizowano wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką
Wojewódzką „Słupską Jesień Poezji”. W T o r u n i u w ramach integracji środowiska zor
ganizowano wyjazdowe seminarium szkoleniowe do Zielonej Góry dla 46 osób, podczas którego
zwiedzono WBP, Bibliotekę WSI, MBP w Żaganiu, Lubsku i Krośnie. W W a r s z a w i e
prowadzono pośrednictwo pracy. Wolne miejsca pracy zgłosiło 8 bibliotek, chęć zatrudnienia — 37
osób, w tym 11 osób nie pracujących, 26 osób pragnęło zmienić miejsce pracy. Zatrudnienie
znalazło 5 osób. W Z i e l o n e j G ó r z e zorganizowano seminarium wyjazdowe do bibliotek
Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia, połączone z bogatym programem turystyczno-krajoznaw
czym. Zwiedzono zamek w Książu, Panoramę Racławicką i odbyto dwie górskie wycieczki piesze
w okolicach Szklarskiej Poręby i Karpacza; odbyła się też trzydniowa wycieczka do Wiednia ze
zwiedzaniem grot, pieczar i Przepaści Macochy w Czechach. W L e s z n i e grupa 42 bibliotekarzy
podążała szlakiem Adama Mickiewicza. Trasa wiodła z Leszna do Budziszewka przez Łukowo,
Rożnowo, Oborniki, Objezierze i Kórnik. W O l s z t y n i e odbyło się tradycyjne spotkanie
młodych bibliotekarzy z działaczami SBP dla wymiany zdań na tematu zawodu bibliotekarskiego,
oczekiwań, wyobrażeń i konfrontacji z rzeczywistością. Kol. Marian Filipkowski, przewodniczący
ZO, wygłosił referat „Miejsce i rola SBP w życiu zawodowym i społecznym środowiska
bibliotekarskiego”.
Dzień

Bibliotekarza

W B i a ł y m s t o k u zorganizowano z okazji Dnia Bibliotekarza jednodniową wycieczkę do
Warszawy dla 52 osób. Zwiedzano Zamek Królewski, Łazienki, obejrzano spektakl „Skrzypek na
dachu”. W B y d g o s z c z y odbyła się wycieczka na trasie Malbork-Frombork. K oło T r ó j 
m i a s t a oraz Biblioteka Główna AM zorganizowała DB, w programie którego znalazły się:
poranek muzyczny, okolicznościowe wystąpienia i spotkanie towarzyskie w kawiarni uczelnianej.
W spotkaniu uczestniczyło około stu osób. Członkowie SBP z okazji DB złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Książki Kaliskiej w K a l i s z u . DB w K a t o w i c a c h zorganizowano wspólnie
z WBP w Rybnej koło Tarnowskich Gór. Podczas DB w K r a k o w i e uhonorowano jubileusz
czterech bibliotekarek, a także zorganizowano wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny do WBP i Biblio
teki Świętokrzyskiej oraz do wsi Małoszów, gdzie urządzono ognisko połączone z pieczeniem
kiełbasek. W L e s z n i e ZO wspólnie z Wydziałem Kultury i Sportu zorganizował II Wojewódz
kie Forum Młodych Bibliotekarzy poświęcone sytuacji i miejscu bibliotek i bibliotekarzy
w przemianach kulturowych. Impreza stanowiła element lokalnych obchodów DB. W okręgu
l u b e l s k i m DB organizowany był przez lubartowskie koło SBP oraz przez ZO i K oło Miejskie
w Lublinie. Wręczono nagrody jubileuszowe i książkowe bibliotekarzom wyróżniającym się
w pracy. W Ł o d z i odbyła się wycieczka szkoleniowo-turystyczna do Warszawy (BN i Pałac
Rzeczypospolitej) i do Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawiskach. ZO w O s t r o ł ę c e ,
WBP, Związek Zawodowy, Kurpiowskie Koło SBP w Kadzidle oraz Gminny Ośrodek Kultural
no-Oświatowy w Lelisie zorganizowali DB, w którym uczestniczyło ponad 130 bibliotekarzy.
W p ł o c k i m DB uczestniczyło ponad 300 osób. W uroczystościach DB w R a d o m i u
uczestniczyli m.in. wojewoda radomski, przewodniczący SBP i inne oficjalne osobistości. Częścią
obchodów DB była wycieczka 48 osób do BN. Okręg r z e s z o w s k i obchodził swój DB
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zorganizowany przez ZO, Wiejski Ośrodek Kultury z Biblioteką i Urząd Gminy w Boguchwale.
W imprezie uczestniczyło 130 osób. Lokalne obchody DB odbywały się w kołach przy GBP
w Omolasie, GBP w Markowej i MGBP w Tyczynie (woj. rzeszowskie). W okręgu s i e r a d z k i m obchodzono DB w poszczególnych kołach oraz zorganizowano imprezę wojewódzką
z udziałem prof. J. Dunina, który wygłosił wykład nt. etyki zawodu bibliotekarza. 18 osobom
obchodzącym jubileusze pracy zawodowej wręczono upominki książkowe. W WBP w S ł u p s k u
zorganizowano spotkanie przy kawie, w którym uczestniczyli pracownicy biblioteki, emeryci
i renciści oraz przedstawiciele władz lokalnych. Podobne spotkania odbyły się w kole przy
Bibliotece Głównej WSP, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej i w kołach terenowych. Po kilku
latach przerwy ZO w T o r u n i u zorganizował wojewódzki DB w Brodnicy (10.05) i Miejski
w Toruniu (13.05). W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele różnych bibliotek, władze
samorządowe, administracji państwowej i Kościoła. W obydwu uroczystościach brało udział ok.
400 osób. W W a ł b r z y c h u odbył się DB w Sali Witrażowej Ratusza Miejskiego przy lampce
szampana, kawie i ciastkach. Wyróżniającym się bibliotekarzom wręczono dyplomy prezydenta
Wałbrzycha. Podobne spotkania odbyły się w Dzierżoniowie, Nowej Rudzie, Świdnicy i Ząb
kowicach Śląskich. Gospodarzem uroczystego spotkania z okazji DB w okręgu w a r s z a w s k i m była Biblioteka Publiczna Dzielnicy Żoliborz-Bielany i tamtejsze koło SBP. Zwiedzano
wystawę starych map w Muzeum Żoliborza oraz wysłuchano koncertu poetyckiego w wykonaniu
artystów scen warszawskich. W Z a m o ś c i u ZO zorganizował z okazji DB seminarium nt.
„Edukacja ekologiczna w bibliotekach”. Uroczyste obchody DB odbywały się w BPMiG
Zwierzyniec i Frampol oraz BPG w Dołhobyczowie i Tomaszowie.

Działalność

wydawnicza

i popularyzatorska

okręgów

ZO w E l b l ą g u współuczestniczył w redagowaniu i wydawaniu Bibliotekarza Elbląskiego.
W 1995 r. ukazały się 2 numery.
Dla upamiętnienia 50-lecia działalności SBP na Ziemi Gdańskiej ZO w G d a ń s k u wydał
okolicznościową jednodniówkę oraz publikację Zasłużeni bibliotekarze okręgu gdańskiego SBP
1945-1995.
W G o r z o w i e W l k p . rozpoczęto wydawanie biuletynu Teraz M y, zawierającego informa
cje o ważnych wydarzeniach w gorzowskim środowisku bibliotekarskim.
Z inicjatywy ZO w J e l e n i e j G ó r z e przygotowano i wydano Informator o WBP
i Informator o ODM WBP.
W K a 1 i s z u publikowano materiały dotyczące bibliotek i bibliotekarstwa w prasie lokalnej:
Ziemi Kaliskiej, Życiu Kalisza i w Gazecie Poznańskiej.
W K a t o w i c a c h wydano Komuniliat nr 5 o pracy ZO w okresie lipiec-grudzień 1994. ZO
zorganizował w lutym w sali konferencyjnej WBP stałą ekspozycję informującą o działalności SBP
oraz gablotę z wydawnictwami SBP.
W L e s z n i e wydano przy pomocy Wydziału Kultury i Sportu UW publikację W obecności
gwiazd Heleny Gordziej.
W Ł o d z i wydano 4 numery komunikatu ZO SBP Fiszka oraz numer specjalny z okazji
konferencji komputerowej. Wydano też druczek bibliofilski poświęcony Bibliotece Narodowej
Wdzięczność i nadgroda w opracowaniu Jerzego Andrzejewskiego, w nakładzie 100 egz.
W O p o 1 u z inicjatywy ZO Dział Informacyjno-Bibliograficzny WBP zorganizował w holu
Biblioteki wystawę wydawnictw SBP.
W O s t r o ł ę c e SBP było współwydawcą tomiku wierszy nagrodzonych w konkursie
poetyckim Kurpie Zielone w literaturze, a także współwydawcą Zeszytów Bibliotecznych wydawa
nych przez WBP. Ponadto ZO i koła SBP współpracują z redakcjami tygodnika Ostrołęckiego,
Łącznika Mazowieckiego, Wyszkowialca i i telewizją kablową „Esprit”. Koło w Wyszkowie (woj.
ostrołęckie) wydaje pisemko Bibliotekarska Więź, w którym zamieszczane' są informacje z życia
bibliotek.

Z ŻYCIA SBP

233

W P i o t r k o w i e SBP jest współwydawcą kwartalnika Z eszyty Informacyjne, ponadto
przekazuje systematycznie informacje o działalności Stowarzyszenia w lokalnych mediach: prasie,
telewizji „Piotrków”, radiu „Piotrków”.
W P ł o c k u ukazał się w 1995 r. pierwszy numer kwartalnik informacyjno-metodycznego
Bibliotekarz Płocki, wydawany w nakładzie 100 egz., przy współudziale członków SBP.
W P o z n a n i u w I kw. 1995 r. wydano pracę Komputerowa wymiana informacji pod redakcją
Zbigniewa Kierzkowskiego. Współwydawcą był ZO, który również współfinansował publikację.
W R a d o m i u członkowie SBP ogłaszają na łamach biuletynu informacyjnego WBP
Bibliotekarz Radomski artykuły dotyczące stanu bibliotekarstwa radomskiego oraz informacje nt.
działalności SBP.
W R z e s z o w i e staraniem ZO i Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa ukazała się publikacja
Zdzisława Daraża Rzeszowskie biblioteki publiczne, w której autor przedstawił sieć biblioteczną,
lokale bibliotek publicznych w woj. rzeszowskim w 1. 1910-1918.
W S i e r a d z u ZO był współwydawcą zbioru wierszy poetów pochodzących z Szadku (z
okazji obchodów 700-lecia miasta).
W S ł u p s k u na wniosek ZO Wydział Kultury UW i UM przyznały kwotę 4500 zł na
działalność wydawniczą, co pozwoliło na wydanie w 1995 r. m.in. następujących książek: Andrzej
Turczyński: Dwoistość królestwa, Elżbieta Wisławska: Biblioteki publiczne na Ziemi Słupskiej,
Centralny katalog czasopism i wydawnictwa ciągłych gromadzonych przez biblioteki i instytucje
w Słupsku, Jerzy Fryckowski: Gdzie jest cicho u mnie (tomik poezji, którego SBP jest współwy
dawcą).
W T a r n o w i e przewodnicząca ZO oraz bibliotekarze tarnowscy opublikowali 12 infor
macji, artykułów literackich i zawodowych w Biuletynie Informacyjno-Instrukcyjnym oraz w prasie
lokalnej.
W W a r s z a w i e okręg stołeczny wydał cztery numery Komunikatu Okręgu Warszawskiego
SBP.
W Z i e l o n e j G ó r z e wydano dwa numery Biuletynu Informacyjnego ZO SBP w Zielonej
Górze, z których pierwszy poświęcony był działalności bibliotek na rzecz niepełnosprawnych, drugi
— komputeryzacji WiMBP oraz Biblioteki Głównej WSI.
K OŁA

D z i a ł a l n o ś ć k ó ł . W G d a ń s k u zaktywizowano działalność Koła Emerytów z okazji
otwarcia 27.11 Czytelni Seniora w WBP. 20.12 zorganizowano spotkanie wigilijne dla emerytowa
nych bibliotekarzy. Koło przy POKB w Jarocinie (woj. k a l i s k i e ) spotkało się z nauczycielami
z Linkoping (Szwecja), promowało Ośrodek na terenie miasta, gminy i całego kraju. Koło przy
BPM iG w Ostrzeszowie zorganizowało konkurs recytatorski polskiej poezji współczesnej, między
szkolny turniej rozwiązywania krzyżówek oraz konkurs plastyczny „100 bajek Jana Brzechwy”.
Koło przy BPMiG w Pleszewie odbyło zebranie zarządu z bibliotekarzami szkolnymi dotyczące
współpracy. Toż Koło przy współpracy Pleszewskiego Domu Kultury i innych placówek
kulturalno-oświatowych prowadzi miejsko-gminny i rejonowy konkurs recytatorski dla młodzieży
szkół podstawowych. Koło przy WiMBP im. A. Asnyka w Kaliszu zorganizowała wystawę
„Prywatne biblioteki w ekslibrisie” ze zbiorów W. Burdosza. Wystawa towarzyszyła Zdunowskim
obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Koło w Tarnowskich Górach zor
ganizowało spotkanie opłatkowe przy świecach i tradycyjnych makówkach. Koło przy WBP
w K o n i n i e było współorganizatorem wystaw: „Biblie ze zbiorów S. Pijanowskiego z Głuchej
Puszczy”, filatelistycznej „Wizyty Jana Pawła II w Polsce” oraz „Ekslibrisy sienkiewiczowskie ze
zbiorów Muzeum w Woli Okrzejskiej”. W okręgu o s t r o ł ę c k i m man. na zebraniach kół
przedstawiano różne wykłady poświęcone doskonaleniu zawodowemu, np.: a) „Konserwacja
zbiorów bibliotecznych” — koło w Długosiodle i Wyszkowie, b) „Dziecko jako użytkownik
informacji” — koło w Makowie Mazowieckim, c) „Działalność środowiskowa biblioteki samo
rządowej” — koło w Tłuszczu, d) „Formy i metody pracy z dziećmi” — MBP w Ostrowie
Mazowieckim. Koła wyszkowskie, tłuszczańskie i makowskie organizowały lokalne Dni Biblio
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tekarza. K oło w Bełchatowie (woj. p i o t r k o w s k i e ) zorganizowało plener bibliotekarzy i ich
rodzin, ognisko i kiermasz starej książki. Toż Koło było wydawcą zbiorku poezji Wiersze
rozproszone Wacława Olszewskiego przy pomocy finansowej Stowarzyszenia „Bełchatów — Mała
Ojczyzna”. Koło w Radomsku (woj. piotrkowskie) było współwydawcą tomiku poezji Grupy
Literackiej „Ponad” przy MBP w Radomsku. Koło przy MGBP w Kozienicach przy udziale
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej zorganizowało sesję popularnonaukową „Kozienice
w dobie Jagiellonów”. Członkowie Koła przy Bibliotece Głównej WSP w R z e s z o w i e
opublikowali łącznie 8 rozpraw naukowych, 5 recenzji i 24 artykuły popularnonaukowe. Koła
w okręgu s i e d l e c k i m współpracowały z Towarzystwami: Miłośników Ziemi Garwolińskiej,
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Węgrowa, Sokołowa, z Polskim Towarzystwem Historycznym
w Garwolinie i Siedlcach przy organizacji prelekcji i promocji wydawnictwa regionalnych. Koło
w Człuchowie (woj. s ł u p s k i e ) wspólnie z Towarzystwem Ziemi Człuchowskiej zorganizowało
imprezy: konkurs na najlepszą kronikę zakładów, szkół, organizacji, konkurs na pamiętnik „Moje
miasto”, turniej wiedzy o Ziemi Człuchowskiej, III Listopadowe Spotkania z Historią, spotkania
z literatami, przyrodnikami, historykami. Koło w Chojnie (woj. s z c z e c i ń s k i e ) zorganizowało
seminarium bibliotekarzy regionu połączone z uroczystością Dnia Bibliotekarza. Omawiano
historię i osiągnięcia bibliotek i SBP na Ziemi Chojeńskiej w okresie minionego 50-lecia. Koło
w Policach wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych w Szczecinie zorganizowało wystawę
sprzętu dla niedowidzących i niewidomych. Członkowie Koła w Stargardzie Szczecińskim zbierali
materiały i redakcyjnie opracowali Kronikę miasta Stargardu Szczecińskiego za rok 1994. W zamian
za to Zarząd Miasta przekazał dotację pieniężną na działalność SBP. K oło w Stalowej Woli (woj.
t a r n o b r z e s k i e ) ściśle współpracowało z Towarzystwem Regionu Lasowiackiego i Kołem
Polskiego Związku Niewidomych w Stalowej Woli. Wznowiło działalność K oło w MBP
w Chełmnie (woj. t o r u ń s k i e ) i uległa poprawie działalność Koła w WBP i KM w Toruniu.
Koło w Brodnicy było współorganizatorem złotego jubileuszu MBP w Brodnicy i wojewódzkiego
DB. Bibliotekarze z Kłodzka (woj. w a ł b r z y s k i e ) gościli z wizytą w Bibliotece Miejskiej
w Nachodzie, gdzie zwiedzano wszystkie działy książnicy i zapoznano się z pracą czeskich
bibliotekarzy. K oło w Kłodzku wydało informator obrazujący działalność Koła od początku
istnienia po dzień dzisiejszy. Koło przy WiMBP w Łodzi zorganizowało spotkanie z Krystyną
Macińską, autorką bibliografii Jana Pawła II w języku esperanto. Koło w Ozorkowie (woj.
ł ó d z k i e ) wysłuchało wykładu Czesławy Przybylskiej „Rola i zadania SBP w oparciu o działal
ność ZO”. Koło Rejonu Puławskiego (woj. l u b e l s k i e ) zorganizowało dwa przeglądy nowości
literackich dla członków SBP. Koło w Lubartowie (woj. l u b e l s k i e ) opracowało scenariusz
i wykonało dużą wystawę malarstwa „Portrety Lubartowa”. N a spotkaniu koleżeńsko-szkoleniowym byłych i aktualnie pracujących bibliotekarzy bibliotek zakładowych podejmowano próbę
reaktywowania Koła Bibliotek Zakładowych w Lublinie. Koło w Piekarach Śląskich zor
ganizowało wycieczkę do Wrocławia na Panoramę Racławicką oraz wyjazd do MBP w Tarnows
kich Górach połączoną ze zwiedzaniem muzeum. Koło w Żywcu (woj. b i e l s k o-b i a 1 s k i e)
zorganizowało trzydniową wycieczkę do Pragi dla członków SBP oraz wyjazd do Muzeum
E. Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Przedstawiciele kół w okręgu pilskim uczestniczyli
w pracach zespołów redakcyjnych lokalnych pism: Nadnoteckie Echa, Ziemia Wałecka, Głos
Trzcianki i Echo Wyrzyskie. Członkowie koła Gostyń (woj. l e s z c z y ń s k i e ) wzięli udział
w wycieczce do Kotliny Jeleniogórskiej.
C h a r a k t e r y s t y k a d z i a ł a l n o ś c i k ó ł . Według relacji Ewy Romanik, wiceprzewo
dniczącej ZO w Ostrołęce „każde z kół (...) ma swoją specyfikę działania i różny jest też charakter
spotkań w kołach — jedne są dokładnie zaplanowane, oficjalne, inne spontaniczne, ciepłe,
przebiegające w rodzinnej atmosferze — wszystkie natomiast na pewno integrują środowisko
bibliotekarskie”. W większości okręgów koła działały sprawnie i wykazywały dużą rozmaitość
działań na rzecz integracji środowiska, często też oddziaływały na lokalną społeczność małego
miasta lub gminy, gdzie właśnie biblioteka do dziś stanowi jedyną placówkę kultury. Wydaje się, że
silniejsze organizacyjnie koła SBP zdolne są do przetrwania i rozwoju, słabsze zawieszają swoją
działalność, szczególnie tam, gdzie zarządy okręgów nie chcą lub nie mogą bezpośrednio wpływać
na te właśnie podstawowe ogniwa naszej organizacji.
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SEKCIE, K O M ISJE, ZESPOŁY PROBLEM OW E

W Warszawie działają: Sekcja Bibliotek Publicznych, Sekcja Bibliotek Szkolnych i Pedagogi
cznych oraz Zespół Historyczno-Pamiętnikarski. Spotkania organizowane przez Sekcję Bibliotek
Publicznych miały na celu popularyzację Dnia Bibliotekarza lub spotkania z władzami, np.
zebranie bibliotekarzy gminy Włochy z nowymi władzami samorządu lokalnego, wreszcie
popularyzacji bibliotek warszawskich. Organizowano także spotkania z emerytowanymi pracow
nikami bibliotek. W Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych zorganizowano seminarium nt.
programu przysposobienia czytelniczego w szkołach oraz organizowano spotkania bibliotekarzy
seniorów w mieszkaniach prywatnych. Zespół Historyczno-Pamiętnikarski doprowadził do
wydania kolejnego tomu z serii Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych p t Śladami
edukacji bibliotekarskiej. Zawiera życiorysy 9 osób związanych z kształceniem kadr bibliotekars
kich. Członkowie Zespołu przesłali blisko 30 biogramów do redakcji następnego suplementu
Słownika pracowników książki polskiej. Archiwum Sekcji Historyczno-Pamiętnikarskiej w Łodzi
wzbogaciło się o kolejne biogramy i liczy obecnie 173 jednostki. Podczas uroczystego spotkania
z okazji jubileuszu Krystyna Pieńkowska wygłosiła wspomnienie „Działalność Sekcji Historycz
no-Pamiętnikarskiej w 20-lecie istnienia”. W Łodzi istnieje również Komisja Wydawnicza
redagująca biuletyn informacyjny ZO p t Fiszka. W Legnicy działa Sekcja Czytelnictwa Chorych
i Niepełnosprawnych, w Opolu Sekcja Emerytów. Sekcja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych we
Wrocławiu występowała w obronie bibliotek szkolnych i pedagogicznych, które zostały pominięte
w projekcie ustawy o bibliotekach, i przesłała do Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego
Przekazu list protestacyjny podpisany przez 319 bibliotekarzy szkolnych. W okręgu toruńskim
istnieje Sekcja Historyczna przy Kole SBP w Chełmży. W Płocku działają dwie Sekcje:
Biblioteczna, licząca 43 członków, i Informacyjna, która liczy 28 osób.
Andrzej Kempa

STANOWISKO II FORUM STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
W SPRAWIE WYKORZYSTANIA LITERATURY FACHOWEJ
Jednym z podstawowych zadań SBP, podniesionych do rangi statutowej, jest dbałość
o należyte przygotowanie zawodowe bibliotekarzy oraz doskonalenie ich praktycznych umiejętno
ści. Celom tym służy towarzysząca II Forum SBP konferencja pt.: „Kształcenie bibliotekarzy dla
przyszłości” oraz wynikające z niej wnioski.
Dotyczą one w dużej mierze lepszego wykorzystania literatury fachowej w jej rozlicznych
formach edytorskich.
Znacząca część literatury fachowej pozostaje domeną wydawnictwa SBP. Stowarzyszenie jest
wydawcą, sponsorem i zarazem propagatorem tej literatury.
II
Forum SBP pozytywnie ocenia dotychczasowy dorobek wydawniczy oficyny Stowarzysze
nia. Z roku na rok zwiększa się zakres problemowy oraz liczba tytułów, odpowiadając na potrzeby
środowiska i zarazem licznych autorów — specjalistów.
Jednakże dotychczasowe osiągnięcia wydawnicze SBP nie mogą przesłaniać nowych, ros
nących wymagań i oczekiwań. Są one wynikiem zmian dokonujących się w bibliotekach, głównie
zaś wiążą się z koniecznością sprostania nowym technikom informacyjnym.
Aby tak zarysowane potrzeby edukacyjno-szkoleniowe mogły być spełnione, biblioteki
powinny wzbogacać zbiory literatury fachowej, niezbędnej dla kształcenia zarówno adeptów, jak
też samokształcenia personelu. Postulat ten dotyczy przede wszystkim wojewódzkich bibliotek
publicznych prowadzących działalność instrukcyjno-metodyczną, służących pomocą placówkom
filialnym oraz bibliotekom samorządowym. W tej samej mierze sugestie powyższe odnoszą się do
bibliotek pedagogicznych oraz naukowych, gromadzących zbiory bibliologiczne.
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Różnorodność rynku wydawniczego, jego komercjalizacja, stawiają na porządku dziennym
kwestie właściwego doradztwa, ustalania prawidłowej polityki zakupów obejmujących literaturę
fachową. Niezbędne jest należyte rozpoznanie ofert wydawniczych, prawidłowa ocena ich wartości
z punktu widzenia bibliotekarskiego odbiorcy. Pożyteczne pozycje wydawnicze kreować mogą
jednak ci, których wiedza i doświadczenie są rękojmią trafnego wyboru.
Z pewnością do takich decyzji należą zakupy czasopism bibliotekarskich, a zwłaszcza ich
systematyczna prenumerata. Przyczynia się ona bezpośrednio do podniesienia ich nakładu
i poprawia zarazem rentowność wydawnictwa, którego zyski przeznaczane są na druk kolejnych
pozycji.
Tak zarysowane wymagania zobowiązują całe bibliotekarskie środowisko do zwrócenia uwagi
na dostępność literatury fachowej, jej należyte gromadzenie i popularyzację. Promocyjne aspekty
zbiegają się tu z rzetelną informacją o wszystkich pozycjach wydawniczych, stanowiących źródło
wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania samych bibliotek, jak też pośrednio efektyw
nej obsługi czytelnika.
Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się do wszystkich ludzi nauki, bibliotekoznawców,
a także praktyków, o nowe przemyślenia, o udostępnianie swojego dorobku w formie książek,
skryptów, podręczników, monografii bądź artykułów. Każda wartościowa profesjonalnie oferta
współpracy z wydawnictwem SBP spotyka się z pozytywnym odzewem.
Z satysfakcją odnotowujemy wszelkie inicjatywy wydawnicze podejmowane w okręgach bądź
przez poszczególne koła SBP. Mimo że inicjatywy te najczęściej mają lokalny charakter, to wnoszą
wiele w nasze życie organizacyjne i zawodowe, zaspokajając twórcze ambicje tych, którzy
wyrastają ponad środowiskową przeciętność.
Z myślą o dobrym kształceniu, odpowiadającym czasom, które nadchodzą, jak też w nadziei
na indywidualną samorealizację — twórzmy sprawny obieg myśli i nowatorskich pomysłów.
Zadbajmy wspólnie, aby intelektualny potencjał naszego bibliotekarskiego środowiska pomnażać
z korzyścią dla całej czytelniczej społeczności, ogólnej wiedzy i kultury pisanego słowa.
Jachranka, 22 października 1995 r.

R EK O M EN D A C JE

II FORUM STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY DLA PRZYSZŁOŚCI
(Jachranka, 22-24 października 1995 r.)
Konieczność gruntownej reformy systemu i treści kształcenia zawodowego bibliotekarzy
i pracowników informacji jest ostatnio podkreślana szczególnie mocno. Składają się na nią
zarówno wyzwania, jak i zagrożenia wynikające z nowej sytuacji funkcjonowania bibliotek, zmian
następujących w systemie edukacyjnym, wymagań współczesnego rynku pracy oraz ambicji
i konieczności dostosowania programów kształcenia szkół bibliotekarskich i studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych do standardów europejskich. W tym kontekście ze szczególnym
niepokojem zwraca się uwagę na brak jasnej wizji nowoczesnego bibliotekarstwa, która winna
determinować kierunki i treści kształcenia przyszłych bibliotekarzy. Wypracowanie jej uważane
jest za jedno z najważniejszych zadań stojących dziś przed całym środowiskiem bibliotekarskim.
Pod adresem organizacji zawodowych, w tym przede wszystkim Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich jako organizacji największej i o najdłuższych tradycjach, kierowane jest oczekiwanie
udziału w integracji środowiska wokół tego trudnego i pilnego przedsięwzięcia. Odwołując się do
doświadczeń zagranicznych, niektórzy przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego tutaj właśnie
chcieliby widzieć centrum konsultacyjne i koordynacyjne prac nad reformą systemu i programów
kształcenia.
Wychodząc naprzeciw tym i podobnym oczekiwaniom, II Ogólnopolskie Forum SBP
poświęcono problematyce kształcenia zawodowego. Konferencja spotkała się z żywym zaintereso

Z ŻYCIA SBP

237

waniem środowiska — zarówno przedstawicieli ośrodków kształcenia, jak i dyrektorów bibliotek,
praktyków bibiotekarstwa i władz państwowych. Już to samo dobitnie świadczy o wadze, jaką
bibliotekarskie środowisko przywiązuje do podjętego tematu. Konferencja potwierdziła krytyczne
opinie o stanie naszego szkolnictwa bibliotekarskiego i niepokoje związane z brakiem koncepcji
jego reformy. Wysoko oceniając dotychczasowe prace poszczególnych ośrodków nad doskonale
niem oferowanych przez nie programów i form kształcenia, zwracano uwagę również na
konieczność podjęcia działań wykraczających poza możliwości realizacyjne indywidualnych
ośrodków, a zmierzających przede wszystkim do:
1) wypracowania spójnej wizji bibliotekarza przyszłości i zapewnienia wzajemnej porów
nywalności programów kształcenia oferowanych przez różne szkoły i ośrodki akademickie oraz ze
standardami europejskimi;
2) zapewnienia drożności między różnymi stopniami systemu kształcenia;
3) zapewnienia koordynacji kierunków strukturalnej i programowej reformy szkolnictwa
bibliotekarskiego oraz ogólnej strategii rozwoju bibliotek i rewizji anachronicznej pragmatyki
zawodowej.
Obrady II Forum SBP stały się swoistą kulminacją dyskusji nad reformą szkolnictwa
bibliotekarskiego w Polsce, po której oczekiwać należy zainicjowania konkretnych działań. Stojąc
na stanowisku, iż ostateczny głos w sprawach kształcenia winien należeć do szkół, uczelni,
specjalistów-dydaktyków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich gotowe jest dalej wspierać prace
nad kształtowaniem wizji nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego i opartej na niej reformy
makrosystemu i programów kształcenia zawodowego.
Odnosząc się do wyrażanej w dyskusjach opinii o potrzebie powołania komisji ekspertów,
która podjęłaby prace nad przygotowaniem koncepcji reformy i wskazaniem kierunków zmian
programowych i organizacyjnych, proponujemy utworzenie jej przy naszym Stowarzyszeniu lub
powołanie jej w charakterze instytucji międzyresortowej. W dalszej przyszłości — jeśli środowisko
uzna za stosowne — komisja ta mogłaby także przygotować zasady akredytacji szkół bibliotekars
kich. W skład takiej komisji wejść powinni przedstawiciele wszystkich ośrodków kształcenia
bibliotekarzy i pracowników informacji w Polsce, reprezentanci dużych bibliotek oraz stowarzy
szeń zawodowych. Gwarantowałoby to reprezentatywność i kompetencję komisji. SBP gotowe jest
udzielić takiej komisji pomocy organizacyjnej, udostępnić łamy swoich wydawnictw i poprzez
własne struktury organizacyjne ułatwić niezbędny kontakt ze środowiskiem bibliotekarskim.
Liczymy tu też na pomoc i zainteresowanie „bibliotekarskich resortów” (MEN, MKiS) i ich
instytutów.
Wypracowanie nowej koncepcji kształcenia bibliotekarzy wymagać będzie jeszcze wielu badań
i dyskusji, i — choć to zadanie pilne — trudno spodziewać się jego szybkiej flnalizacji. Ważnym
krokiem w kierunku realizacji tego zamierzenia byłoby opracowanie ogólnokrajowych rekomen
dacji programowych, wskazujących najważniejsze kierunki, problemy i metody kształcenia dla
szkół i studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych. W tym właśnie upatrujemy bezpośrednie
zadanie, które spełnić miałaby proponowana komisja. Publikowanie co roku zaleceń w zakresie
kształcenia mogłoby stanowić formę bieżącej weryfikacji dotychczasowych minimów programo
wych. Konstruowane na wzór celów edukacyjnych np. American Society for Information Science,
nie miałyby one charakteru obligatoryjnych nakazów, nie naruszałyby autonomii uczelni,
stanowiłyby jednak cenne wskazówki dla indywidualnych modyfikacji ofert programowych przez
poszczególne ośrodki, a także wzorce dla konstrukcji programów szkół nowotworzonych.
W przyszłości ustabilizowany system cyklicznej weryfikacji ogólnych zaleceń w zakresie kształcenia
zawodowego bibliotekarzy może ułatwić wypracowanie spójnej i zaakceptowanej przez środowis
ko zawodowe wizji nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego.
Poniżej przedstawiamy — do rozważenia w środowisku bibliotekarskim — rekomendacje
edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sformułowane w wypowiedziach i dyskusji
w trakcie obrad II Forum SBP poświęconego problematyce szkolnictwa bibliotecznego. Stanowią
one listę ogólnych postulatów, co do których wydaje się, że środowisko osiągnęło pewien
consensus. Postulaty te dotyczą podstawowych kierunków działań prowadzących do rewizji
i rekonstrukcji systemu polskiego szkolnictwa bibliotecznego.

238

Z ŻYCIA SBP

Za konieczne uważa się zatem:
1. Wypracowanie generalnego modelu bibliotekarza przyszłości wyznaczającego jego rolę
zawodową we współczesnym społeczeństwie, charakterystykę etyczną i zakres kompetencji
określonych dla poszczególnych szczebli kształcenia zawodowego;
2. Wypracowanie zgodnych ze standardami Wspólnoty Europejskiej jednolitych wzorców
kształcenia w polskich szkołach bibliotekarskich i na studiach bibliotekoznawczych i informacyj
nych; winny one zapewnić zarówno wymaganą jakość kształcenia, jak i główne własności
nowoczesnego systemu edukacyjnego wyrażające się w indywidualizacji, pogłębionej specjalizacji
i mobilności kształcenia;
3. Dostosowanie programów polskich ośrodków kształcenia bibliotekarzy do współczesnych
oczekiwań i potrzeb środowiska zawodowego, w tym przede wszystkim do wymagań wynikających
z politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i edukacyjnych oraz technicznych
przeobrażeń środowiska pracy bibliotek polskich i ich użytkowników;
4. Zapewnienie zgodności modeli absolwentów kreowanych przez ośrodki kształcenia
i wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy; w tym szczególną wagę przywiązuje się do
pełnej integracji problematyki zastosowania nowoczesnych technologii komputerowych i teleko
munikacyjnych z treściami kształcenia w zakresie warsztatu bibliotekrskiego oraz do zróż
nicowania specjalizacji zawodowej umożliwiającego wykorzystanie konpetencji bibliotekarskich
w szeroko rozumianych zawodach informacyjnych;
5. Rozwinięcie możliwości bezpośrednich kontaktów słuchaczy szkół i studiów bibliotecz
nych i informacyjnych z zagranicznymi ośrodkami edukacji bibliotecznej; za szczególnie ważne
uważa się pogłębienie indywidualnych kontaktów poszczególnych ośrodków oraz wspieranie
inicjatyw organizowania szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów zagranicznych;
6. Rozwijanie form doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń specjalistycznych i studiów
podyplomowych o programach skoncentrowanych na najważniejszych i wymagających pilnych
rozstrzygnięć problemach współczesnego polskiego bibliotekarstwa;
7. Zapewnienie formalnej i merytorycznej drożności powiązań poziomych (między ośrod
kami tego samego poziomu kształcenia) i pionowych (między ośrodkami różnych poziomów
kształcenia) makrosystemu szkolnictwa bibliotecznego i informacyjnego; konieczne jest wy
pracowanie podstawy porównywalności zróżnicowanych ofert programowych ośrodków kształ
cenia oraz uregulowanie formalnych relacji między kolejnymi poziomami kształcenia;
8. Przeprowadzenie rekonstrukcji makrostruktury systemu szkolnictwa bibliotekarskiego
i informacyjnego, zapewniającej jednoznaczne zdefiniowanie statusu, zakresu kompetencji i upraw
nień zawodowych absolwentów bibliotekarskich szkół pomaturalnych, studiów zawodowych
(licencjackich), studiów magisterskich, studiów podyplomowych i doktorskich;
9. Ustanowienie relacji między reformą systemu kształcenia a ogólną strategią rozwoju
bibliotek i niezbędną rewizją pragmatyki zawodowej; relacje te winny być odwzorowane
w odpowiednich regulacjach prawnych;
10.
Zorganizowanie form współpracy między ośrodkami kształcenia bibliotekarzy oraz
przedstawicielami dużych bibliotek i organizacji zawodowych w dziedzinie bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej, które zapewniłyby relizacje ww. postulatów.
Oprać.: Komisja powołana przez II Forum SBP,
pod przewodnictwem dr B. Sosińskiej-Kalaty
Maszynopis wpłynął do redakcji 22 maja 1996 r.
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Stan liczbowy SBP na dzień 31.12.1995 r.
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(1903-1996)

W styczniu 1996 r. pożegnaliśmy na Cmentarzu Powązkowskim jedną z najwybitniejszych
przedstawicielek bibliotekarstwa polskiego. Choć całe swoje życie zawodowe oddała tak spokoj
nemu rodzajowi pracy jak służba książce, nie ominęły Jej — podobnie jak całego tego pokolenia
— ciężkie przeżycia trzech wojen, powstania warszawskiego, utrata bliskiej osoby, więzienie,
choroby i rozliczne straty materialne.
Urodzona 18.11.1903 r. w Czyżewie ziemi łomżyńskiej, Wanda Parysówna z ojca Jana
i Ludwiki Flatt, właścicieli apteki, dzięki domowej atmosferze pełnej tradycji historycznych od
dzieciństwa interesowała się również sprawami farmacji i medycyny i poruszała się swobodnie
w tych dziedzinach wiedzy.
W czasie I wojny światowej przeżyła ciężkie walki przetaczającego się frontu w tej okolicy
i zniszczenie domu rodzinnego. Entuzjastyczne nastawienie, z jakim przyjęła w 1918 r. odzyskanie
niepodległości, rozbudziło i pogłębiło Jej gorący patriotyzm i oddanie sprawom narodowym na
całe długie życie.
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W Warszawie uczęszczała na pensję Jadwigi Sikorskiej i jako młoda ochotniczka w 1920 r.
dyżurowała przy obsłudze rannych.
Po złożeniu matury w 1922 r. wstąpiła na studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracę doktorską pod kierunkiem prof. Marcelego Handelsmana obroniła w 1932 r., przedstawiając
tłumaczenie i opracowanie wierszowanej kroniki francuskiej z XII w. (Roman de Rou Roberta
Wace’a, kronikarza Henryka Plantageneta) napisanej w dialekcie normandzkim. Ten wybitny
historyk ugruntował Jej rzetelne traktowanie każdego podejmowanego zadania.
Planując dalsze prace naukowe, związała się od 1932 r. z Biblioteką Uniwersytecką, gdzie
przez pierwsze 2 lata pracowała bezpłatnie jako praktykantka. Od razu różnorodne prace
biblioteczne związały ją na zawsze z tym zawodem, któremu oddała wszystkie swe umiejętności
i siły. Już w pierwszych latach zetknęła się z wybitną kadrą kierowniczą Biblioteki: poznała jeszcze
dyr. Stefana Rydla, potem wzorem dla wszystkich stał się prof. Wacław Borowy, następnie dyr.
Adam Lewak, prowadzący Bibliotekę aż do lat powojennych. Kustoszami w tym czasie byli
Bolesław Olszewicz i Adam Łysakowski. Z grupą zapalonych miłośników bibliotekarstwa — Zofią
Wilczyńską-Kossonogową, Janem Kossonogą, Kazimierzem Mączyóskim i Tadeuszem Sokołows
kim, późniejszym Jej mężem, W. Parysówna brała żywy udział w różnych zawodowych zebraniach
i spotkaniach, organizowanych przez Związek Bibliotekarzy Polskich. W 1938 r. zdała państwowy
egzamin dla kandydatów na stanowisko I kategorii w państwowej służbie bibliotecznej i ukończyła
specjalny I wakacyjny kurs dokształcający dla samodzielnych referentów bibliotecznych w Wer
kach, w czasie którego poznała biblioteki wileńskie.
Ówczesna struktura Biblioteki Uniwersyteckiej nie była tak rozbudowana jak obecnie.
W Biurze Katalogowym funkcjonowały różne referaty, umożliwiając pracownikom poznanie
różnorodnych prac bibliotecznych. Temu właśnie Oddziałowi Opracowywania Druków Zwartych
Nowych pozostała już wierna do końca swojej czterdziestoletniej pracy, kierując nim do 1973 r.
Prócz bieżącego opracowywania księgozbioru podejmowała duże akcje melioracyjne katalogowe
i inwentarzowe, m.in. w 1934 r. wprowadzenie nowych Przepisów katalogowania J. Grycza
wymagało stałej melioracji haseł w katalogu alfabetycznym, a wprowadzanie w zapisach
inwentarzowych numerus currens łączyło się z różnymi przesygnowaniami z sygnatur topograficz
nych dotąd stosowanych. Zdawałoby się, że te niepozorne szczegóły codziennej pracy w bibliotece
nie zasługują aż na takie podkreślenie, tymczasem wymagały one ogromnej dyscypliny wewnętrz
nej i napięcia uwagi przy stałej korekcie podejmowanych decyzji. W swoim widzeniu pracy
bibliotecznej W. Parysówna traktowała siebie jako cząstkę złożonego i obarczonego wieloma
ważnymi funkcjami organizmu, wykonując osobiście wszystkie zadania, jakie uważała za niezbęd
ne.
Rozwój Biblioteki Uniwersyteckiej został na kilka lat tragicznie przerwany wypadkami
wojennymi i późniejszą okupacją niemiecką. We wrześniu 1939 r. W. Parysówna wraz z kilkoma
innymi pracownikami dyżurowała na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, ratując budynki
i zbiory w czasie bombardowania, przed pożarami i różnymi zagrożeniami. Gdy Niemcy usunęli
następnie z terenu Uniwersytetu polską załogę — dr Wanda Sokołowska podjęła kilkumiesięczną
pracę w Biurze Informacyjnym PCK, by znów powrócić do Biblioteki w 1941 r. na najgorszy okres
jej reorganizacji według planów niemieckich rozbicia bibliotek warszawskich na 3 zespoły. Ten
absurdalny i niszczycielski rozkaz pracownicy Biblioteki starali się wszelakimi sposobami omijać
i sabotować. Niestety, w czasie powstania warszawskiego w Bibliotece Krasińskich na Okólniku
spłonęła znaczna część zbiorów przeniesionych tam z BUW oraz innych bibliotek warszawskich.
Późniejsza „akcja pruszkowska” miała na celu ratowanie pozostałych zagrożonych zespołów
bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. W zniszczonym, nie oszklonym i zdekompletowanym
magazynie BUW ekipa bibliotekarzy — z której wyłączono potem kobiety — wybierała książki do
transportu, z czego ok. 80 000 wol. udało się zamurować w piwnicy, mimo grożących represji.
Od wiosny 1945 r. dla pracowników BUW rozpoczął się znów ciężki okres pracy fizycznej przy
porządkowaniu zbiorów. Część osób zamieszkała w suterenie gmachu. Układano i czyszczono
książki, karty katalogowe i inne obiekty. Wpływały książki z „akcji pruszkowskiej”. Księgozbiory
zarekwirowane, dary zagraniczne — wszystkie materiały wymagały fachowej segregacji i opraco
wania. Wanda Sokołowska organizowała znów różne formy kursów dla nowych pracowników,
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przez wiele lat szkoliła wszystkich od podstaw. Nie podjęła żadnej samodzielnej pracy naukowej
mimo różnych propozycji. W 1948 r. opracowała obszerny referat „O zadaniach polskich bibliotek
naukowych w zakresie czytelnictwa naukowego” na międzynarodowy kurs bibliotekarski zor
ganizowany w Anglii przez UNESCO i IFLA. Brała też udział w pracach bibliograficznych,
związanych z historią Polski i Warszawy.
W 1951 r. W. Sokołowska została aresztowana i skazana w procesie politycznym na 12 lat
więzienia, w związku z udzieleniem pomocy ukrywającemu się działaczowi politycznemu Hen
rykowi Józewskiemu *. Zwolniono Ją w 1954 r. z powodu złego stanu zdrowia, zrehabilitowano
w 1960 r.
D o BUW wróciła w 1957 r. Mimo nawału zajęć przygotowała i wydała w 1959 r. książkę
Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1939-1945, stanowiącą dziś główne źródło do tego
okresu historii biblioteki.
W latach sześćdziesiątych wzięła intensywny udział w pracach Komisji ds. Katalogowania
Alfabetycznego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Chodziło
0 zapoczątkowanie prac nad nową instrukcją i nad ujednoliceniem zasad katalogowania. Jako jej
przewodnicząca, zawsze rozumiejąc dobrze potrzebę przyszłego rozwoju metod pracy w biblio
tekarstwie światowym (chociaż dzisiejsza era skomputeryzowanej rzeczywistości bibliotecznej
daleko odbiegła od Jej starań o nadanie każdemu odcinkowi opracowania alfabetycznego znamion
indywidualnej odpowiedzialności) podjęła się ogromnego trudu i — głównie sama na początku
— opracowała kilka obszernych tematów (m.in. stosowanie hasła korporatywnego), studiowała
literaturę tych zagadnień, korespondowała z grupą roboczą IFLA, opiniując jej propozycje.
Opublikowała też kilka artykułów z tej dziedziny. Przygotowała 2 obszerne spisy nazw polskich
władz ustawodawczych i wykonawczych oraz polskich anonimów klasycznych, opublikowane
później w wydawnictwach IFLA. Opracowała i opublikowała w Słowniku pracowników książki
polskiej kilka biogramów wybitnych osób ze świata bibliotekarskiego, z którymi zetknęła się
w swoim życiu zawodowym.
Obdarzona niezwykle wierną pamięcią, chętnie dzieliła się swoimi wspomnieniami. Odbyła
kilka zagranicznych podróży i wędrówek turystycznych po kraju. Wymagająca najwięcej od siebie,
ale i od innych, wytwarzała respekt dla swojej osoby. Skromna i nie zabiegająca o jakiekolwiek
osobiste korzyści, oddana w przyjaźni i pomagająca innym, w sprawach ważnych była autorytetem
najwyższej próby.
Przechodząc w lipcu 1973 r. na emeryturę, pozostawiła zorganizowaną do najdrobniejszych
szczegółów strukturę Oddziału, z jego planami i statystyką wyników pracy, zespół wyszkolonych
pracowników z kolejnego pokolenia, a przede wszystkim wzorzec osobisty — na jaki wciąż się
powołujemy — człowieka o szerokich horyzontach, oddanego bez reszty swemu powołaniu,
wyjątkowej pracowitości i ofiarności.
W latach sześćdziesiątych w uznaniu Jej zasług dla bibliotekarstwa polskiego została
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymała nagrodę im. Heleny
Radlińskiej II stopnia.
Dożyła siędziwego wieku 93 lat — zmarła 24.01.1996 r.
Obszerny wywiad z dr Wandą Sokołowską — przeprowadzony przez Annę Romańską
1 Hannę Zasadową — wraz z bibliografią Jej prac opublikowany został w Przeglądzie Bibliotecz
nym 1987 z. 1 s. 5-26.
Barbara Litwiniukowa
Maszynopis wpłynął do redakcji 18 lipca 1996 r.

* Por. P. Mitzner: Milczenie Józewskiego. — H. Józewski: Życie konspirowane. „Karta" 1991 n r 5 i 43-82 [wypowiedź
W. Parys-Sokolowskiej s. 67-72].
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KRYSTYNA STACHOWSKA
(1924-1996)

N a malowniczym cmentarzu Bronowickim żegnaliśmy 12.02.1996 r. z głębokim żalem doc.
Krystynę Stachowską, zasłużonego i długoletniego pracownika, wicedyrektora i dyrektora
Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Krystyna Stachowska urodziła się we Lwowie 23.07.1924 r. Była córką Radosława i Marii
z Ptaszyńskich. D o szkoły powszechnej uczęszczała w Warszawie, w chwili wybuchu II wojny
miała ukończone trzy klasy w gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. W tejże szkole w 1. 1939-1942
kontynuowała naukę w tajnych kompletach, składając w 1942 r. egzamin dojrzałości.
Jesienią 1942 r. K. Stachowska podjęła studia historyczne na Wydziale Humanistycznym
tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, pobierając w r. ak. 1942/43 i 1943/44 naukę pod kierunkiem
wybitnych mediewistów: doc. Jadwigi Karwasińskiej oraz prof. Tadeusza Manteuflla, kierującego
od 1940 do 1944 r. studium historycznym UW. Wiosną 1944 r. uczestniczyła w 3-miesięcznym
kursie bibliotekarskim, zorganizowanym dla studentów w Bibliotece Narodowej przez jej
dyrektora, Józefa Grycza, oraz wybitnego bibliografa i teoretyka bibliotekoznawstwa Adama
Łysakowskiego, przed wojną dyrektora Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie.
Wkrótce po wybuchu powstania warszawskiego K. Stachowska wraz z matką została
wysiedlona przez Niemców i wywieziona do obozu w Pruszkowie. Jej młodszy brat, Janusz
Stachowski, zaginął podczas powstania bez wieści. Po ucieczce z Pruszkowa K. Stachowska i Jej
matka dołączyły do przebywającego w Krakowie ojca. W ostatnich dniach okupacji, 6.01.1945 r.,
cała rodzina została uwięziona podczas prowadzonej przez Niemców masowej akcji aresztowania
uchodźców z Warszawy. Obie panie zwolniono z więzienia po dziesięciu dniach, natomiast
Radosław Stachowski wywieziony został do obozu Gross-Rosen, następnie zaś do Dora-Nordhausen, gdzie zginął 19.02.1945 r.
Przed aresztowaniem, w listopadzie 1944 r., K. Stachowska podjęła studia historyczne na
tajnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej wcześniejsze zainteresowania
mediewistyczne znalazły wyraz w wyborze seminarium magisterskiego prof. Romana Grodeckiego.
Pracę magisterską pt. „Wybory kapitulne w Polsce w wiekach średnich” obroniła 21.02.1947 r.,
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następnie zaś — korzystając ze stypendiów naukowych Ministerstwa Oświaty — ukończyła
dysertację doktorską pt. „Prawo składu w Polsce do 1565 r.”, której promotorem był również R.
Gródecki. Obrona pracy odbyła się 27.06.1949 r.
Fascynacja K. Stachowskiej średniowieczem znalazła swe odbicie w kilkunastu publikacjach,
ogłaszanych od 1950 do 1964 r. Były to zarówno biogramy w Polskim słowniku biograficznym (m.in.
arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii ze Skotnik), prace przy reedycji Dziejów Polski
Jana Długosza oraz przy ich rozbiorze krytycznym, wreszcie bibliografie prac oraz wykładów
wybitnych polskich mediewistów: R. Grodeckiego i Jana Dąbrowskiego.
Od początku lat sześćdziesiątych wyraźnie zarysował się jednak nowy kierunek zainteresowań
naukowych K. Stachowskiej. Jej głównym polem badawczym stały się odtąd dzieje nauki polskiej
ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiego ośrodka. Zmiana profilu zainteresowań spowodo
wana była charakterem pracy zawodowej.
W maju 1949 r. (a zatem na miesiąc przed obroną doktoratu) K. Stachowska przyjęta została
do pracy w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności, w dziale Ekspedycji Wydawnictw. Od
stycznia 1953 r., kiedy to Bibliotekę przejęła Polska Akademia Nauk, kontynuowała pracę
w Dziale Dokumentacyjno-Bibliograficznym a 15.03.1962 r. objęła referat wymiany zagranicznej
wydawnictw w Dziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. W listopadzie tegoż roku zdała
egzamin na bibliotekarza dyplomowanego. W okresie 1.07.1965-31.03.1974 pełniła funkcję kierow
nika Działu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. Niezależnie od prac związanych z wymianą
zagraniczną wydawnictw K. Stachowska uczestniczyła w szkoleniach personelu sieci bibliotek
zakładowych PAN, prowadząc m.in. wykłady z zakresu teorii i praktyki bibliografii oraz
gromadzenia zbiorów, kierując praktykami z zakresu gromadzenia i instruktażami dotyczącymi
wymiany zagranicznej.
W dniu 1.04.1974 r. Krystyna Stachowska powołana została na stanowisko wicedyrektora
Biblioteki PAN w Krakowie. W październiku 1975 r. Rada Naukowa placówki, zapoznawszy się
z Jej dorobkiem naukowym oraz opiniami prof, dra hab. Lecha Kalinowskiego i dyrektora
Biblioteki, doc. dra Zbigniewa Jabłońskiego, pozytywnie zaopiniowała wniosek do Centralnej
Komisji Kwalifikacyjnej o powołanie K. Stachowskiej na stanowisko docenta. Recenzentami
całości Jej dorobku byli: prof. Jan Hulewicz w zakresie dziejów nauki i kultury, prof. Maria
Dembowska w dziedzinie wiedzy o książce oraz prof. Krystyna Pieradzka w zakresie historii.
Z dniem 1.02.1978 r. K. Stachowska objęła stanowisko docenta.
Po śmierci dyrektora Z. Jabłońskiego, zasłużonego badacza kultury i sztuki polskiej, zwłaszcza zaś
historii teatru, K. Stachowska objęła 1.11.1984 r. kierownictwo Biblioteki PAN w Krakowie,
pozostając na tym stanowisku do chwili przejścia na emeryturę, to jest z końcem 1994 r.
Praca w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk — placówce istniejącej od 1856 r., najpierw jako
zbiór Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, następnie Akademii Umiejętności i Polskiej
Akademii Umiejętności — zaowocowała sygnalizowaną powyżej zmianą zainteresowań badaw
czych K. Stachowskiej. Zwróciły się one ku wiekowi XIX i ku szczególnemu miejscu Krakowa na
mapie kulturalnej i naukowej Polski w czasach rozbiorowych. Pierwszym znaczącym sygnałem
tych nowych zainteresowań był opublikowany wraz z Danutą Rederową w 1959 r. obszerny wybór
źródeł pt. Ośrodek naukowy krakowski w świetle materiałów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
1841-1871 (Rocz. Bibl. PA N Krak. 1956 s. 7-268). Kolejne ważne publikacje z tego zakresu to
ogłaszane również w tym samym czasopiśmie prace: Ze studiów nad organizacją nauki w Krakowie
na polu historii w latach 1860-1886 (1960); Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
1817-1872. Bibliografia zawartości (1966); Starania Polskiej Akademii Umiejętności o upowszech
nienie własnych nakładów wydawniczych w latach 1873-1952 (1970); Organizacja działalności
wydawniczej P A U (1974); Kontakty Polskiej Akademii Umiejętności z nauką szwedzką w latach
1873-1952 (1979); Udział Polskiej Akademii Umiejętności w międzynarodowym wydawnictwie Corpus
Vasorum Antiquorum (1980); Próba utworzenia Akademii Nauk w Warszawie w latach 1929-1930
(1985); oraz Akademia Umiejętności w Krakowie w służbie polskiej książki naukowej w latach
1873-1918 (W: Kultura książki w Krakowie... Wrocław 1991 s. 157-173) czy wreszcie obszerne
opracowanie dziejów i dorobku Polskiej Akademii Umiejętności w Słowniku polskich towarzystw
naukowych, wydawanym przez Bibliotekę PAN w Warszawie pod redakcją Barbary Sordylowej
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(T. 2 cz. 1. Wrocław 1990 s. 43-56). Powyższe artykuły i rozprawy znajdują swoje cenne
uzupełnienie w systematycznie dokonywanych przez K. Stachowską edycjach korespondencji
polskich uczonych i ludzi pióra, wśród których wymienić należy Ignacego Sobolewskiego,
Franciszka Wężyka, Wincentego Zakrzewskiego, Władysława Abrahama, Samuela Dicksteina
i Stanisława Windakiewicza.
Niejako na marginesie badań nad dziejami środowiska naukowego krakowskiego zafrapowała
K. Stachowską problematyka początków polskiej archeologii i organizacji pierwszych polskich
prac wykopaliskowych na Bliskim Wschodzie. Szereg publikacji i edycji z tego zakresu otwiera
ogłoszony w 1975 r. artykuł dotyczący projektu utworzenia Polskiego Instytutu Archeologicznego
w Rzymie (Meander 1975 s. 509-522). Dalej wymienić należy omówienie próby zorganizowania
polskich badań wykopaliskowych w Palestynie (Stud. Archeol. 1981 s. 213-239), przede wszystkim
jednak liczne prace związane z osobą Tadeusza Smoleńskiego (1884-1909), pierwszego polskiego
egiptologa, ucznia słynnego Gastona Maspero w Kairze. Tadeusz Smoleński, którego pobyt
w Egipcie spowodowany był złym stanem zdrowia, pozostawił po sobie zarówno obszerne
dzienniki (obecnie przechowywane w Bibliotece m.st. Warszawy), jak również interesującą
korespondencję prywatną. Podjęte przez K. Stachowską starania o wydanie całości dzienników T.
Smoleńskiego w postaci książkowej nie przyniosły pozytywnego wyniku, jednak najcenniejsze ich
partie, jak również korespondencja T. Smoleńskiego z Mieczysławem Geniuszem opublikowana
została na łamach Rocznika Biblioteki PA N w Krakowie w 1. 1984-1995.
Scharakteryzowana powyżej działalność naukowa nie wyczerpuje bynajmniej dokonań K.
Stachowskiej. W latach 1977-1996 prowadziła ona zajęcia dla studentów bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej UJ (wykład i ćwiczenia pt.: Działalność wydawnicza bibliotek naukowych
i zagadnienia edytorstwa naukowego), natomiast w 1. 1978-1988 miała w Zakładzie Archeologii
Śródziemnomorskiej UJ wykład i ćwiczenia pt.: Krakowskie zbiory starożytności w świetle
dokumentacji archiwalnej. Od 1957 r. była członkiem Komisji Historycznej Oddziału PAN
w Krakowie, od 1986 r. członkiem Rady Naukowej Biblioteki Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu. W latach 1981-1995 była członkiem Rady Naukowej Biblioteki PAN
w Warszawie. Uczestniczyła w pracach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Polskiego
Towarzystwa Historycznego. Nie należała do żadnych organizacji politycznych.
N a zakończenie wspomnieć trzeba o dokonaniach redakcyjnych, stanowiących istotną część
dorobku K. Stachowskiej. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach Komitetu Wydawniczego serii
Nauka dla Wszystkich, była współredaktorem, a od 1984 r. redaktorem naczelnym Rocznika
Oddziału PA N w Krakowie. Należała do Rady Redakcyjnej Słownika polskich towarzystw
naukowych. Przede wszystkim jednak wysiłek i serce wkładała w Rocznik Biblioteki Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie. Członkiem jego Komitetu Redakcyjnego została w 1958 r., przy
opracowywaniu tomu 4, następnie kolejno sprawowała funkcje zastępcy sekretarza i sekretarza
redakcji. W 1986 r. została redaktorem naczelnym Rocznika, pełniąc swe obowiązki do ostatnich
dni życia. Uczestniczyła zatem — z ogromnym zaangażowaniem, serdecznością i wielką badawczą
rzetelnością — w powstaniu 37 opublikowanych tomów Rocznika, jak też w przygotowaniu tomu
41 za 1996, który ukaże się drukiem w tym roku.
Z głębokim i szczerym żalem żegnamy zasłużonego badacza dziejów nauki i kultury polskiej,
przez blisko półwiecze pracownika Biblioteki PAN w Krakowie, człowieka wielkiej wiedzy,
prawości i rzetelności.
Karolina Grodziska
Maszynopis wpłynął do redakcji 25 kwietnia 1996 r.
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50 LAT DEKRETU O BIBLIOTEKACH I OPIECE N AD ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI
W dniu 17.04.1996 r. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie przy
współudziale SBP zorganizowało dyskusję okrągłego stołu na temat znaczenia Dekretu o biblio
tekach — z perspektywy 50 lat bibliotekarstwa polskiego — dla rozwoju kultury, ustawodawstwa
bibliotecznego i organizacji bibliotek. N a pytanie, co przyniósł Dekret dla polskiego bibliotekarst
wa, odpowiadali zaproszeni goście: nestorzy bibliotekarstwa, prezesi SBP, PTB i PTC, przed
stawiciele BN i innych bibliotek z całej Polski. Wprowadzenie do dyskusji nt. „Historyczne
znaczenie Dekretu i jego następstw dla rozwoju organizacji bibliotek i ustawodawstwa bibliotecz
nego” wygłosili Lucjan Biliński (MKiS) i Jerzy Maj (BN), a „...dla rozwoju kultury, nauki
i oświaty” — Barbara Bieńkowska (PTB). Przewidziano opublikowanie wszystkich wypowiedzi
z dyskusji.
FORUM CZYTELNICZE
W dniach 16-19.06.1996 r. Polskie Towarzystwo Czytelnicze i Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Kielcach zorganizowały w Cedzynie k. Kielc III Forum Czytelnicze. Pierwszy referat
„Promocja polskiej książki za granicą” wygłosiła redaktor Danuta Szczepańska (Notes Wydaw
niczy). Obrady prowadzono w następujących blokach tematycznych: Nieustannie o oświacie,
Kultura zmienia skórę, Społeczeństwo się zmienia. Uczestnikami Forum byli bibliotekarze,
naukowcy z ośrodków akademickich z całego kraju, pracownicy PAN, dziennikarze, redaktorzy.
400 LAT BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ
W dniach 21-22.06.1996 r. w Gdańsku uroczyście obchodzono 400-lecie Biblioteki Gdańskiej
(1596-1996), jednej z pierwszych w Europie bibliotek publicznych. Z tej okazji zorganizowano
międzynarodową sesję naukową i dwie wystawy prezentujące m.in. cenne zbiory Biblioteki:
„Dorobek bibliologów pomorskich i skarby gromadzone przez wieki” oraz „Srebrne oprawy
w zbiorach polskich”. Złożono kwiaty u grobu fundatora biblioteki Jana Bernarda Bonifacio,
markiza Orii, wybito pamiątkowy medal, odbyło się otwarte dla gości posiedzenie Rady Naukowej
Biblioteki Gdańskiej. Sesja naukowa składała się z dwóch części tematycznych. Pierwsza — „W
kręgu bibliologów pomorskich”, na której referaty wygłosili krajowi uczestnicy obrad, druga
— „Księgozbiory historyczne miast nadbałtyckich” z referatami gości zagranicznych z Bremy
(Armin Hetzer), Osnabruck (Klaus Garber), Sztokholmu (Janis Kreslins), Tallina (Marita Paas),
Uppsali (Margarete Anderson-Schmitt), Wilna (Klemensas Sinkevius).
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50 LAT BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W WOJ. OLSZTYŃSKIM
W dniu 11.05.1996 r. odbyła się w Olsztynie sesja poświęcona 50-leciu bibliotekarstwa
publicznego w olsztyńskiem. Referat pt. „Między biblioteką tradycyjną a nowoczesną” wygłosiła
Jadwiga Kołodziejska.
KSIĄŻKA N A ŚLĄSKU W LATACH 1956-1989
W dniach 26-27.06.1996 r. odbyła się w Katowicach sesja „Książka na Śląsku w latach
1956-1989”. Organizatorami sesji były: Zakład Historii Książki i Bibliotek IBIN U Ś oraz
katowicki oddział PTB. O bibliotekach na Śląsku mówili: Helena Kapczyńska — „Biblioteka im.
A. Smółki w Opolu w latach 1950-1970”, Helena Legowicz — „Polskie biblioteki na Zaolziu
w latach 1956-1989”, Jadwiga Miękina-Pindur przypomniała sylwetkę Jana Brożka jako kierow
nika Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej w Cieszynie.
HISTORYCZNE ZBIORY WARSZAWSKIE
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy — Biblioteka Główna zorganizowała pod kierunkiem
Konrada Zawadzkiego coroczną sesję varsavianistyczną poświęconą „Historycznym zbiorom
warszawskim”. Referaty na sesji przedstawili: Józef Wojakowski — „Księgozbiory prywatne
członków Komisji Edukacji Narodowej”; Monika Strykowska — „Stare druki z kolekcji
wilanowskiej w Bibliotece Narodowej”; Anna Kałudzka — „Biblioteka Krasińskich w zbiorach
Biblioteki Narodowej”. Komunikat „Warszawskie kolekcje historyczne w zbiorach Działu Starych
Druków i Rękopisów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” przygotowała Marta Parnowska.
Sesji towarzyszyła wystawa.
KSIĘGOZBIORY HISTORYCZNE KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ
W dniach 23-24.05.1996 r. obradowała Rada Programowa Książnicy Cieszyńskiej. Omawiano
i dyskutowano kolejne etapy realizacji międzynarodowego programu badań nad historycznymi
księgozbiorami cieszyńskimi, dotowanego przez Open Society Institute w Budapeszcie. Zgodnie
z programem, ekspertyzy dotyczące zawartości, stanu zachowania i możliwości wykorzystania
historycznych księgozbiorów cieszyńskich do badań naukowych nad kulturą Śląska Cieszyńskiego
przygotują zespoły: czeski, niemiecki i polski. Wyniki ekspertyz zostaną przedstawione na jesiennej
międzynarodowej sesji naukowej w Cieszynie.
BIBLIOTEKA NARODOW A POMAGA BIBLIOTEKOM W SZPITALACH DZIECIĘCYCH
W kwietniu br. otwarto nowy lokal biblioteki w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym przy ul.
Niekłańskiej w Warszawie. Jest to kolejna biblioteka w szpitalach dziecięcych wspomagana
zbiorami przez Bibliotekę Narodową. Od 15 lat Sekcja Wymiany i Darów BN przekazuje książki
(w tym podręczniki szkolne) szpitalom dziecięcym z terenu Warszawy i okolic.
PRZEPROW ADZKA ZBIORÓW ZAKŁADU DOKUM ENTACJI KSIĘGOZNAWCZEJ BN
Zakład Dokumentacji Księgoznawczą BN rozpoczął w dn. 13.05.1996 r. przeprowadzkę swych
zbiorów z dotychczasowej siedziby na ul. Hankiewicza 1 do gmachu BN w AL Niepodległości 213.
W pierwszej kolejności przenoszone są zbiory czasopism Utrudni to czasowo korzystanie z księgo
zbiorów bibliologicznych. Zakończenie przenosin zbiorów planuje się na jesień br.
KSIĄŻKA POLSKA ZA GRANICĄ
W dniach 21-22.06.1996 r. odbyła się w Lublinie międzynarodowa sesja naukowa „Emigracja
— kraj. Perspektywy współpracy naukowej nad zbiorowościami polonijnymi”, na której referat
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„Książka polska za granicą i jej instytucje. Przedmiot oraz organizacja prac badawczych
i dokumentacyjnych” wygłosił Andrzej Kłossowski.
RYNEK PRACY ABSOLWENTÓW STUDIÓW BIBLIOTEKOZNAWCZYCH
W dniach 4-5.06.1996 r. odbyła się w Krakowie II Ogólnopolska Naukowa Konferencja
„Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce” zorganizowana przez
Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ oraz MEN. Przeprowadzono 4 dyskusje
panelowe na następujące tematy: „Perspektywy poszerzania rynku pracy absolwentów BilN ”
(prowadząca dr hab. Wanda Pindlowa), „Rynek pracy w bibliotekach publicznych, szkolnych,
kościelnych a absolwenci B ilN ” (prowadził prof, dr hab. Jacek Wojciechowski), „Rynek pracy
bibliotek naukowych a absolwenci BilN ” (prowadził mgr Marek Nahotko), „Plany specjalizacji na
studiach dziennych i zaocznych BilN a rynek pracy (walory i słabości ofert na tle oceny
poszczególnych ośrodków kształcących)” (prowadziła prof, dr hab. Maria Kocójowa). Zor
ganizowano także pokazy w laboratorium komputerowym fundowanym przez MEN.
WYSTAWY
W dniu 16.06.1996 r. otwarto w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy wystawę „300 lat prasy
Warszawy i okolic”.
Maszynopis wpłynął do redakcji 20 sierpnia 1996 r.

KRONIKA ZAGRANICZNA
OTWIERANIE BIBLIOTEKI EUROPEJSKIEJ
„Opening of the European Library” nosiło nazwę międzynarodowe seminarium zorganizowa
ne w Pradze w dn. 15-17.11.1995 r. przez Bibliotekę Narodową Czech (Statni Knihovna)
a sponsorowane przez Regionalny Program Biblioteczny Instytutu Społeczeństwa Otwartego
(Open Society Institute). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Albanii, Bułgarii, Czech,
Estonii, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i Wielkiej
Brytanii. Byli także reprezentanci Stałego Komitetu UNIM ARC i Komisji Europejskiej.
Gospodarze przygotowali materiały dotyczące problemów normalizacji w zakresie katalogo
wania, konwersji retrospektywnej katalogów oraz dygitylizacji starych rękopisów. W okół tych
tematów toczyła się następnie dyskusja.
W podsumowaniu i zaleceniach przyjętych na zakończenie seminarium podkreślono m.in.
potrzebę stosowania przez biblioteki Europy Centralnej i Wschodniej międzynarodowych for
matów UNIM ARC i USMARC. Zebrani zgłosili też zainteresowanie problemami wymiany
kartotek wzorcowych, potrzebę zorganizowania w 1996/1997 r. konferencji ekspertów katalogowa
nia oraz zobowiązali IFLA UBCIM Programme (Universal Bibliographic Control and the
International MARC Programme) do rozważenia możliwości utworzenia Międzynarodowego
Systemu Danych Wzorcowych (International Authority Data System), który określiłby procedury
ich wymiany.
International Cataloguing and Bibliographic Control
1996 Vol. 25 nr 2 s. 44
3. SYMPOZJUM ZWIĄZKU BIBLIOTEK BASENU MORZA BAŁTYCKIEGO
Utworzenie związku Bibliotheca Baltica i jego 1. Sympozjum odbyło się w czerwcu 1992 r.
w Lubece podczas konferencji Ars Baltica. Regulamin związku określający jego zadania i organiza
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cję przyjęto 14.05.1994 r. w czasie 2. Sympozjum w Tartu (Estonia). Ustalono, że przystąpić mogą
do niego biblioteki: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji
i Szwecji. Celem związku jest dążenie do zbliżenia uczestniczących w nim bibliotek, rozwijania ich
współpracy w zakresie dostępu do zbiorów, zapewnienia opieki nad spuścizną kulturową, poprawy
warunków pracy i podnoszenia poziomu informacji o obszarze, na którym działają.
Tematem 3. Sympozjum Bibliotecae Balticae, które odbyło się w Rydze w dn. 15-19.05.1996 r.
były zmiany strukturalne w bibliotekarstwie. Poszczególne posiedzenia poświęcono polityce
współpracy regionalnej bibliotek oraz problemom ich rozwoju w obrębie państwa. Referat nt.
współpracy regionalnej w strefie granicznej wygłosiła Wisława Dziechciowska z Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie.
Jednocześnie z Sympozjum odbywała się konferencja bibliotek muzycznych należących do
związku Bibliotheca Baltica.
Bibliotheca Baltica 1993 nr 2 s. 4-6, 1996 nr 4 s. 7-11
STULECIE FID -U
Setna rocznica utworzenia Międzynarodowej Federacji Informacji i Dokumentacji
(Federation Internationale d’lnformation et Documentation) była obchodzona w ciągu całego
1995 r. Podczas konferencji kończącej uroczystości, która odbyła się w Hadze w listopadzie 1995 r.
podkreślano znaczenie FID-u jako organizacji łączącej tradycję z wizją przyszłości. Wyrażał ją
tytuł konferencji: „Kopernik, przestrzeń cybernetyczna i infostrady: nowa wizja świata”.
Zamknięciem obchodów rocznicowych będzie jednak dopiero 48. Konferencja i Kongres FID
w Grazu (Austria) w dn. 21-25.10.1996 r., których głównym tematem będzie „Globalizacja
informacji: społeczeństwo połączonych systemów informacji”.
U N ISIST Newsletter 1996 Vol. 23 nr 3 s. 26-27
SPOTKANIE KOM ITETU DORADCZEGO ISBN
Doroczne panelowe spotkanie ISBN Advisory Board odbyło się 19-20.10.1995 r. w Bibliotece
Narodowej Grecji w Atenach. Uczestniczyły w nim 42 osoby reprezentujące 27 agencji narodo
wych. Raport o działalności Międzynarodowej Agencji ISBN w 1995 r. i plany na 1996 r.
przedstawił jej dyrektor. Przypomniał m.in. o jednodniowym sympozjum n t wykorzystywania
ISBN zorganizowanym przez Radę Europy w związku z Międzynarodowymi Targami Książki
w Warszawie oraz o ukazaniu się w Moskwie pierwszego numeru wydawnictwa rejestrującego
książki w druku (Knigi v Pećati) i w swoim referacie nt. tego typu publikacji podczas sympozjum,
które odbyło się z tej okazji (15.09.1995 r.).
Podczas spotkania w Atenach dyskutowano także nt. problemów związanych ze znakowaniem
niedrukowanych materiałów książkowych. Był to również przedmiot dyskusji z przedstawicielami
międzynarodowej organizacji ds. stosowania kodów paskowych (EAN International).
International Cataloguing and Bibliographic Control
1996 Vol. 25 nr 1 s. 2

PLANY ROZW OJU SIECI ISSN
We wrześniu 1995 r. odbyło się w Lublanie (Słowenia) 21. Spotkanie Dyrektorów Ośrodków
ISSN. Uczestniczyli w nim, obok reprezentantów 26 ośrodków narodowych, obserwatorzy z IFLA
UBCIM (Universal Bibliographic Control and the International MARC), Stałego Komitetu
UNIM ARC (the Permanent UNIM ARC Committee) oraz współpracujących katalogów central
nych.
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Plan strategiczny rozwoju sieci ISSN na 5 lat przygotowany przez jej Zarząd (Governing
Board) i przedstawiony podczas spotkania podkreślał główne zadania projektowane na ten okres:
rozwój nowego systemu komputerowego, przekształcenie rejestru ISSN w bazę danych online,
promocję prowadzonych usług i wzrost wykorzystania ISSN. Plan zostanie ogłoszony po
przedyskutowaniu go i przyjęciu przez Zgromadzenie Generalne ISSN.
W celu umożliwienia małym i średnim ośrodkom narodowym ISSN przekazywania danych na
nośniku magnetycznym (a nie formularzu elektronicznym) testuje się obecnie program OSIRIS
oparty na Mikro CDS/ISIS oraz nową wersję LAN (Local Area Network — lokalna sieć
komputerowa), która umożliwi jednoczesne wprowadzanie danych za pośrednictwem różnych
terminali. Przedmiotem dyskusji podczas spotkania było także nie przekazywanie przez ośrodki
narodowe do Międzynarodowego Centrum ISSN nadanych przez nie numerów oraz przydzielanie
ich wydawnictwom przed opublikowaniem pierwszego numeru, co wymaga uregulowania,
ponieważ wiele z nich nigdy się nie ukazuje.
W przygotowywanym obecnie nowym podręczniku ISSN Manual zostaną wyjaśnione
wszystkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem sieci.
International Cataloguing and Bibliographic Control
1996 Vol. 25 nr 1 s. 18-19
JUBILEUSZ NAJWIĘKSZEGO NA ŚWIECIE KATALOGU CENTRALNEGO
W 1996 r. upływa 25 lat od utworzenia OCLC OLUC (Online Computer Library Center.
Online Union Catalog). W sierpniu 1971 r. rozpoczął działalność jako centralny katalog 54
bibliotek akademickich w stanie Ohio (Stany Zjednoczone). Obecnie jest to baza zawierająca
ponad 34 min rekordów i ponad 580 min zapisów lokalizacyjnych wydawnictw w 360 językach.
Jest najczęściej wykorzystywaną przez środowisko wyższych uczelni bazą danych.
OCLC Newsletter 1996 Jan./Febr. s. 15
Maszynopis wpłynął do redakcji 1 sierpnia 1996 r.

WYDAWNICTWA OTRZYMANE

Wydawnictwa

zwarte

Jadwiga A n d r z e j e w s k a : Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 1-2. Warszawa:
Wydaw. SBP 1996. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 16-17.
Biblioteki w Polsce. Informator. Warszawa: Wydaw. SBP 1996. Poznań województwo.
Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości. II Forum SBP'95. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995.
Warszawa: Wydaw. SBP 1996. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 19.
Joanna P a p u z i ń s k a : Dziecko w świecie emocji literackich. Warszawa: Wydaw. SBP 1996.
Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 18.
Elżbieta S ł o d k o w s k a : Biblioteki w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa: Bibl. Nar. 1996.
Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce, 11.

Wydawnictwa

ciągłe

Bibliotekarz 1996 nr 3-7/8.
Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 1966 nr 1.
Biuletyn Informacyjny. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1995 m 3/4, 1996 nr 1.
Kniźnice a Informacie 1996 R. 28 ć. 6.
Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 3-6.
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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Redakcja Przeglądu Bibliotecznego uprzejmie prosi autorów o przestrzeganie następujących zasad przy nadsyłaniu m ateriałów
do publikacji:
— artykuł nie powinien przekraczać 1S stron, a recenzja, sprawozdanie itp. — 7 stron maszynopisu form atu A4 wraz z przypisami
i ewentualnymi tablicami;
— tekst maszynopisu powinien być napisany z podwójnym odstępem między wierszami (ok. 30 wierszy na stronie, margines 5 cm);
— m ateriały ilustracyjne (np. tablice, wykresy) powinny być umieszczone na osobnych ponumerowanych stronach z zaznaczeniem
ich miejsca w tekście;
— przypisy należy umieszczać na końcu tekstu na osobnych stronach. Opis w przypisie winien składać się z: imienia i nazwiska
autora, tytułu publikacji, miejsca wydania, nazwy wydawnictwa i roku wydania oraz stron, na których znajduje lię cytowany
fragm ent W przypadku powoływania się na artykuł opis powinien zawierać imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, nazwę
czasopisma, rok, tom , numer i strony (od — do) lub stronę cytowanego fragmentu;
— do każdego artykułu powino być dołączone streszczenie autorskie o objętości ok. 1/2 strony maszynopisu;
— autorzy proszeni są o podawanie (oprócz imienia i nazwiska) również tytułu naukowego, nazwy i adresu instytucji, w której
pracują, prywatnego adresu oraz numeru telefonu, a także danych koniecznych do wypełnienia deklaracji podatkowej: daty
i miejsca urodzenia, imion rodziców, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu rejonowego urzędu skarbowego o raz formy
płatności;
— materiały należy dostarczać w 2 ezgeraplarzach.
Przegląd Biblioteczny drukuje materiały oryginalne, tylko takie, których Autor nie zamierza publikować w innych
czasopismach. Redakcja zamawia materiały na podstawie wcześniejszego zgłoszenia tem atu lub konspektu. M ateriałów nie
zamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z Autorem.

W lipcu 1996 r. Biblioteka PAN w Warszawie
opublikowała

Bibliografię zaw artości
„N auki Polskiej" 1979-1993
(cena 8 zł)
Zamówienia i wpłaty prosimy przesyłać na adres:
Biblioteka PAN w Warszawie
Pałac Kultury i Nauki, VI p.
00-901 Warszawa
z dopiskiem „za BZN P”

Jednocześnie informujemy, że można jeszcze kupić
tom 10

Polskiej Bibliografii Naukoznaw stw a
i Technoznaw stw a za lata 1986-1988
(cena 8 zł)
kierując zamówienia i wpłaty na powyższy adres
z zaznaczeniem „za PBNiT”
Obecnie Biblioteka PAN w Warszawie przygotowuje
tom 11 Polskiej Bibliografii Naukoznawstwa
i Technoznawstwa za lata 1989-1994

v

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY

Warunki

prenumeraty

Zamówienia na „Przegląd Biblioteczny” prosimy kierować na adres:
Biblioteka PAN w Warszawie
Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego”
Pałac Kultury i Nauki, VI p.
00-901 Warszawa
tel. 656-66-00, tel./fax 620-33-02
NIP 525-10-48-053
Konto: ZAP PAN PBK XIII O/Warszawa, nr 370044-8572-3050-3-56
„Przegląd Biblioteczny” można otrzymywać:
— składając zamówienie na piśmie na dowolny okres lub na poszczególne zeszyty zarówno
archiwalne, jak i bieżące. Odbiorca wnosi wówczas opłatę po otrzymaniu przesyłki (zeszyt(y)
wraz z rachunkiem);
— wysyłając zamówienie i opłacając roczną prenumeratę na wyżej podane konto do końca lutego
roku objętego prenumeratą (np. na 1997 r. do końca lutego 1997 r.); po tym terminie opłacenie
rocznej prenumeraty nie będzie możliwe;
— bezpośrednio w redakcji płacąc gotówką;
— Ponadto sprzedaż zeszytów bieżących prowadzi: Księgarnia ORPAN (00-901 Warszawa,
PKiN; konto: NBP IX O/W-wa, nr 1094-4792, płatność gotówkową, przelewem lub za
zaliczeniem pocztowym), Księgarnia Naukowa im. B. Prusa (00-068 Warszawa, Krakowskie
Przedmieście 11), kiosk „APRO” Biblioteka Narodowa (00-973 Warszawa, al. Niepodległości
213), Księgarnia Akademicka w Krakowie (31-007 Kraków, ul. Gołębia 18).
Za 1996 r. opublikujemy jeszcze zeszyt specjalny — 4 w cenie 10,00 zł; w 1997 r. ukażą się 3 zeszyty,
dwa pojedyncze i jeden łączony w cenach: 11,00 zł, 12,00 zł, 17,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty
— 40,00 zł.

/

Cena 15,00 zł

Specjalny zeszyt — 4 za 1996 r. poświęcony będzie zagadnieniom retrokonwersji katalogów
bibliotecznych. Wśród autorów artykułów m.in.: A. Paluszkiewicz, M. Śliwińska, Z. G łowacka,
A. O gonowska.

W związku z 70-leciem Przeglądu Bibliotecznego planujem y — w porozu
m ieniu ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich — przygotow anie w m aju
1997 r. spotkania redakcji polskich czasopism bibliotekarskich (oraz z dziedzin
pokrewnych) zarów no o zasięgu ogólnokrajow ym , jak i regionalnych, w celu
wspólnego podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskam i, osiągnięciami,
a także zacieśnienia współpracy w zakresie tem atyki poruszanej w naszych
periodykach oraz w różnych aspektach polityki wydawniczej.
Apelujemy już teraz do redakcji o nadsyłanie odpow iednich m ateriałów
inform acyjnych oraz samych czasopism na nasz adres.
M ateriały z narady, a więc referaty, kom unikaty oraz dyskusję panelow ą
zam ierzam y opublikow ać w specjalnym zeszycie Przeglądu Bibliotecznego.

R edaktor naczelny
B arbara Sordylowa

