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JOZEF SZOCKI 

BIBLIOTEKI PUBLICZNE DOLNEGO SLl\SKA 1945-1968. 
NAJWA2:NIEJSZE fROBLEMY UPOWSZECHNIENIA KSL\2:KI 

Okres ostatnich 25 lat jest niewqtpliwie jednym z najbardziej boga
tych w przemiany we wszystkich dziedzinach zycia spolecznego. Wiele 
tych przemian w ten czy inny spos6b wü1ze si� z ziemiami zachodnimi 
i p61nocnymi, kt6rych odzyskanie zdeterminowalo nie ty lko nowy kszta! t 
geopolityczny granic Polski, ale takze wywola!o swoje pi�tno na ca!osci 
zycia wewn�trznego. W pierwszych latach po wojnie przed polskim na
rodem, wykrwawionym i zniszczonym gospodarczo podczas okupacji 
i dzialan wojennych, stan�!o olbrzymie zadanie zaludnienia, odbudowy 
i rozbudowy ziem odzyskanych po wielowiekowej niewoli, zintegrowania 
ich z resztq kraju 1• Okolicznosci historyczne: koniecznosc dzwigni�cia 
kraju ze stanu olbrzymich zniszczen, niewiara panstw zachodnich w zdol
nosc narodu polskiego do odbudowy tych ziem, rewizjonizm zachodnionie
miecki rojqcy o likwidacji granicy na Odrze i Nysie, zmusza!y do dokona
nia wielkiej pracy, i to w kr6tk.im czasie oraz w niezwykle trudnych wa
runkach. 

Powojenne spoleczenstwo Dolnego Siqska uformowa!o si� z ludnosci 
w duzym stopniu naplywowej 2. Rozwijajqcy si� przemysl, duze warsztaly 
pracy, rodzqce si� zycie kulturalne, wsp6lnie rozwiqzywane problemy 
gospodarcze i spoleczne, kt6re ros!y w miar� odbudowy kraju - wszystko 

1 XX lat Wroclawia, Wroclawski Komitet Frontu JednoSci Narodu, Wroclaw 
1965; Trudne dni; t. 1-11, Wroclaw 1960; Z najnowszych dziej6w Polski 1939-1947, 

\.Varszawa 1961; S. Z ab i e l l o, 0 rzqd i granice, Warszawa 1965. 
2 S. Ban a s i a k, Dzialaino.§C osadnicza Paii.stwowego Urzl?du Repatriacyjnego 

na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947, Poznaii 1963; Z. Dulczew ski, 
Spoleczne aspekty migracji na ziemiach zachodnich, Poznail. 1964; P. R y b i c k i, 
0 podstawach migracji na Ziemie Odzyskane, (Slqsk, 1948, nr 8-10); I. Tu r n au, 
Studia nad strukturq ludno.§ciowq polskiego Wrnclawia, PoznaJl 1960; J. Z i 61 k o w

s k i, PrzeobraZenia demograficzne i spoleczne na ziemiach zachodnich (Kultura 

i Spoleczeii.stwo, 1959, nr 2); K. Z y g u 1 s k i, Repatrianci na ziemiach zachodnich. 
Studium socjologiczne, Poznaii. 1962. 
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to integrowalo naplywowe masy ludzkie, przeobrazalo ich obyczaje i po
glqdy. Dolny Slqsk stal si� wielkim tyglem, w kt6rym dokonywaly si� 
przeksztalcenia strukturalne na skal� dotqd nie spotykanq, dokonywal si� 
spoleczny awans licznych grup ludzkich, slowem, wykuwalo si� nowe 
spolecze,nstwo '· 

Pierwsze lata Polski Ludowej - to okres klasowej walki o wladz�, 
zbrojnych starc z reakcjq '· Decydujqce znaczenie dla charakteru prze
mian kulturalnych i dla ich ukierunkowania mialo zwiqzanie od poczqtku 
calosci socjalistycznego budownictwa ustrojowego, w tym i kulturalnego, 
z ruchami masowymi, z politycznym aktywizowaniem mas, z kierownirzy

mi funkcjami w tym procesie politycznych organizacji ruchu robotniczego. 
Wymienione wyzej przemiany polityczne, gospodarcze i spoleczne skla
dajq si� na genez� wsp61czesnej kultury polskiej 5• 

W pewnym stopniu jednolite spoleczenstwo powstalo na Dolnym 
Slqsku w spos6b bardzo szybki, w ciqgu kilkunastu wlasciwie powojen
nych lat i stanowi z tego powodu specyficzny zesp6l, charakterystyczny 
dla burzliwej epoki przemian powojennych 6• Trudno powiedziec, o ile 
jest to przyklad typowy i o ile powszechny. Wydaje si� jednak, ze pod
stawowe elementy mechanizmu rozwoju kulturalnego Dolnego Slqska: 
r6znokierunkowosc form oddzialywania kulturalnego, zywiolowosc wcho
dzenia w zycie nowoczesnych form przekazu kul turalnego i ksztaltowanie 
si� swiadomego odbiorcy tych nowych form, sq w jakims stponiu zjawi
skami powszechnymi dla calego kraju, o r6znym tylko stopniu ich nasile
nia. Mielismy do czynienia z takimi zjawiskami, jak nieprzezwyciGzone 
relikty starego stylu zycia i gwaltowne wchodzenie nowego, konflikty 
wewnqtrz srodowiska i wewnqtrz rodzin, nacisk kulturalny nowego typu. 
Natomiast rzecz znamienna dla Wroclawia, rzadko spotykana gdzie in
dziej, to stala ambicja Uniwensytetu ksztaltowania zycia kulturalnego 

3 W. M a r k  i e w i c z, Przeobra.Zenia Swiadomotci narodowej reemigrant6w pol
skich z Francji, Poznall. 1960; S. No w a k o w s k i, Przeobra.Zenia spoleczne i adap
tacje reemigrant6w w Polsee (MySl Wsp6lczesna, 1950, nr 7); t e n Z e, Wi�Z spoleczna 
na ziemiach zachodnich (Kultura i Spoleczer'lstwo, 1960, nr 3); P. R y b i c k i, Pra
cesy spoleczne (Rocznik Ziem Zachodnich i Pölnocnych, 1946); R. Tu r s k i, 
Dynamika przemian spolecznych w Polsee, Warszawa 1961; J. Z i 6 l k o w s k i, 
Socjologiczne aspekty przemian ludnoSciowych na ziemach zachodnich (Ruch Praw
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1963, nr 2); K. Z y g u l s k i, Wielki tygiel 
integracji (Rocznik Ziem Zachodnich i Polnocnych, 1962); t e n Z e, Procesy integracji 
spolecznej na ziemiach zachodnich i p6lnocnych. Egzamin trzech pokoleri. (Polska, 

1964, nr 9) 

4 Z najnowszych dziej6w Polski 1939-1947, Warszawa 1961. 
s Zarys historii polskiego ru.chu. robotniczego 1944-i947, Warszawa 1961. 
u K. Z y g u l s k i, Procesy integracji spolecznej na ziemiach zachodnich i pol

nocnych (Przemiany spoleczne w Polsee Ludowej. Studia pod redakcjc} Adama 
Sarapaty, Warszawa 1965). 
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Dolnego Sl11ska. Zjawisko charakterystyczne od chwili wyzwolenia tego 
regionu 7• 

Scisla wsp61praca Uniwersytetu ze srodowiskiem literackim obfito
wala w konstruktywne konsekwencje. St11d wyrazna tendencja przeciw
stawienia si,: ciasnemu partykularyzmowi i d11zenie do uczestniczenia 
w tworzeniu kultury og61nokrajowej. Przykladem „Zeszyty Wroclawskie" 
wydawane przez wroclawskie srodowisko literackie we wsp61pracy z ka
tedrq historii literatury Uniwersytetu. »Zeszyty Wroclawskie« - pisal 
Tadeusz Mikulski - maj'! ambicj,: i cheq reprezentowac atrakcyjnosc:, 
sily i zasoby kultury polskiej w jej wysokich wartosciach humanistycz
nych. Czynic: tak we Wroclawiu - to znaczy spelniac: obowi11zek pisarski 
w skali ... bardzo rozleglej" 8. A ostatnio „Odra" - jedno z ciekawszych 
i dobrze redagowanych pism tego typu w kraj u. Szeroki wachlarz po
ruszanych na jego lamach problem6w obejmuje najistotniejsze kwestie 
kulturalne, spoleczne, polityczne zar6wno kraju, jak i regionu. Przykladem 
s11 takze inicjatywy kulturalne wykraczaj11ce poza region i cz,:sto obejmu
jljce caly kraj {zjazdy pisarzy ziem zachodnich i p61nocnych, Teatralny 
Festiwal Sztuk Wsp61czesnych, Wroclawski Festiwal Muzyki Wsp61czes
nej). 

Wraz z rozwojem i przeksztalceniem Dolnego Sl11ska nast,:powal roz
w6j bibliotek. Juz w pierwszych miesi11cach po wojnie dzialaly prywatne 
wypozyczalnie ksi11zek. W 1946 r. zanotowano ich 28. Liczyly one ponad 
16 000 totn6w. Przy organizacjach politycznych i wi,:kszych zakladach 
pracy powstaly w tym czasie biblioteki o charakterze spolecznym. 
W 1946 r. bylo ich 59. Lqcznie obejmowaly prawie 13 000 tom6w. Pierw
sze biblioteki publiczne zostaly utworzone w Klodzku, Boleslawcu, Wal
brzychu oraz Wroc!awiu, i to juz w 1945 r.' W sumie stanowi!o to jednak 
niewiele i nie moglo zaspokoic wielkiego glodu ksi11zki, jaki w6wczas 
istnial na Dolnym Sl11sku. Juz 23 X 1945 r. ,,Pionier" w artykule pt. 
Ludzie czekajq na ksiqiki pisal: ,,Zupelny brak ksi11zek powoduje gl6d 
duchowy, wobec kt6rego dla niekt6rych codzienne braki w pozywieniu 
wydajq si,: o wiele znosniejsze ksiqzki nalezaloby sprowadzic tu naj
pr,:dzej. Niech to nie b,:d11 na razie fascynujqce nowosci, kt6rych zreszt11 
brak w og6le, niech to b�d'! komplety Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, 
Zeromskiego. Przeczyta je ch�tnie jeszcze raz inteligent, a rolnik czy 
chlop z Wolynia, jesli nie czyta!, po raz pierwszy . . Zanim zaczniemy 
organizowac koncerty i wystawy, sprowadzmy ksi11zki, urz<jdzmy na-

7 Nauka polska wc Wroclawiu w latach 1945-1965 i jej znac2enie spoleczne, 

Wroclaw 1965; Uniwersytet Wroclawski w latach 1945-1955, Wroclaw 1959. 
8 Cyt, za Z. Ku bik o Ws k im, Wroclaw litreacki, Wroclaw 1962. s. 11. 
9 R. Z a w ad z k i, Rozwöj i dzialalnoSC pubUcz.nych bibliotek powszechnych 

na Dolnym Slqsku w latach 1945-1964, Wroclaw 1967. 

11 - Sobötka 3/70 
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pr�dee ezytelnie i wypozyezalnie dla szerszego og61:u. Ludzie tu o tym 
marzii, ludzie tu na to ezekajq, nieehze nie ezekajii zbyt d!l\go" '°. 

Przelomowym wydarzeniem bylo wydanie w 1946 r. przez Prezydium 
KRN dekretu o bibliotekaeh i opieee nad zbiorami biblioteeznymi 11 _ 

Dekret ten by! wyrazem troski ludowego panstwa o rozw6j bibliotekar
stwa i ezytelnietwa. Nak!adal on na samorziidy terenowe obowiiizek two
rzenia bibliotek publieznyeh. Lata 1947-1949 to okres wzmozonej praey 
nad organizaejq bibliotek publieznych i rozwojem ezytelnietwa na Dolnym 
Sliisku. Na koniee 1949 r. byly juz 352 biblioteki. Liezyly one ponad 
430 000 wolumin6w i ponad 35 000 ezytelnik6w. Nast�pne lata to dalszy 
rozw6j sieei bibliotek 12• 

Po 1956 r. obserwujemy na Dolnym Sh1sku burzliwii rozbudow� srod
k6w masowej informaeji: radia, filmu, telewizji i prasy. Demokratyzaeji 
kultury stanowiiieej podstaw� przemian, jakie dokonaly si� w Polsee 
Ludowej, sprzyjal niewiitpliwie rozw6j instytueji poslugujqeyeh si� srod
kami masowego przekazu. Telewizja, radio i film umozliwiajii w skali 
masowej staly kontakt ze sztukii. Dia szerokieh kr�g6w odbiore6w sztuka 
przestala obeenie byc luksusem. Rozpowszeehniane przy pomoey tyeh 
srodk6w tresei kultury nabierajq jednak nowyeh, okreslonyeh eeeh, de
terminowanyeh wlasnie przez samii teehnik� przenoszenia. Dominaeja 
we wsp6!czesnej kulturze masowej obrazu i s!uehowiska stwarza sytuaej�. 
ze r6wniez w postawaeh odbiore6w kultury dominuje typ sluehajiieego 
ezy ogliidajiieego. Powoduje to wi�e istotne zmiany postaw w stosunlku 
do sztuki oraz zmiany w sposobaeh jej przezywania. 

W zwiiizku z tym powstaje problem, w jakim stopniu rozw6j nowyeh 
srodk6w wplywa na ograniezenie tradyeyjnyeh form oddzia!ywania kul
turalnego, a zatem ksiiizki i tym samym biblioteki. Zagadnienie to bylo 
i jest przedmiotem wielu badar\ i dyskusji. W _rozwoju srodk6w masowej 
komunikacji widzi si� przede wszystkim zagrozenie dla ezytelnietwa ksiii
zki. Obeenie jednak (potwierdzaj& to badania) zdajemy sobie spraw�. ze 
niezaleznie od wyboru takieh ezy innyeh form upowszeehnienia kultury 
i zdeterminowanyeh przez ten wyb6r dominujiieyeh postaw kulturowyeh 
ezyteinietwo ksiiizki, tym samym odwiedzanie bibliotek, pozostanie tii 
swoistii, niezastqpionq form,i kontaktu z kulturii, odgrywajqeq wazrn1 
rol� w ksztaltowaniu osobowosei wsp6!czesnego ezlowfeka. I nie nie wska
zuje, aby sytuaeja pod tym wzgl�dem zmienia!a si�. Dlatego tez populary
zaeja czytelnietwa weale nie lrqei ubieg!owieeznq starzyznq, przeeiwnie, 
w r6wn�j mierze ze wsp6!czesnymi osi11gni�ciami teehnieznymi (telewizja, 

10 „Pionier", 1945, nr 49, s. 3. 
11 „Dziennik Uslaw", 1946, nr 26, poz. 163. 
12 Zawadzk i, op. cit. 
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film, radio) decyduje o nowoczesnosci i dynamice kultury 13• Jednoczesnie 
z rozwojem srodk6w masowego przekazu musi wi�c pogl�biac si� i posze
rzac przymierze z ksiqik'l coraz liczniejszych grup ludzkich. Chodzi tu 
o preferowanie przez biblioteki czynnego uczestnictwa w zyciu kultural
nym (wszelkiego rodzaju konkursy czytelnicze, recytatorskie, teatrzyki, 
dyskusje itp.), a wi�c preferowanie kontaktu z czytanym tekstem, kiero
wanie uwagi czytelnik6w na tresci r6znorodne, r6inorodne pod wzgl�dem 
poziomu, a nie okreslone tylko potrzebq czy modnym gustem. 

Biblioteki towarzyszyly wiernie zyciu i pracy spoleczei\stwa. Braly 
czynny udzial we wszystkich wazniejszych przedsi�wzi�ciach kultural
nych, oswiatowych, takze politycznych, inicjowanych i podejmowanych 
w okresie ostatnich 25 lat. Czy to chodzilo o likwidacj� analfabetyzmu, 
czy o rozw6j oswiaty i kultury na wsi, czy tez o upowszechnienie sztuki 
teatralnej, plastyki lub muzyki, zawsze jednq z pierwszych plac6wek bio
,qcyc·h udzial w tych pracach byla biblioteka. Z plac6wki wypozyczajqcej 
ksiqzki i rejestrujqcej czytelnik6w przeksztalcila si� w doradc� i orga
nizatora zycia kulturalnego. W wielu miastach i miasteczkach, a szcze
g6lnie na wsi, biblioteki stanowiq gl6wne i najwazniejsze osrodki kultury. 

W ciqgu ostatnich 5 lat w wojew6dztwie wroclawskim i samym Wro
clawiu nastqpil znaczny rozw6j sieci bibliotek i tym samym czytelnictwa. 

W dniu 31 XII 1968 r. w woj. wroclawskim istnialy 523 biblioteki 
(w 1964 r. 500), we Wroclawiu 84 (w 1964 r. odpowiednio 66). Jesli chodzi 
o punkty biblioteczne, mielismy ich na terenie wojew6dztwa 1949 (przed 
czterema laty 1551), a w miescie 27 (odpowiednio 25). Na Dolnym Slqsku 
dziala wi�c og61em 607 bibliotek (o 41 wi�cej niz w 1964 r.) i 1976 pun
kt6w bibliotecznych (prawie o 400 wi�cej). Dose znacznie wzrosla tu licz
ba oddzial6w i filii dla dzieci, mianowicie z 50 w 1964 r. da 72 w 1968 r." 
Trzeba tutaj podkreslic duze osiqgni�cie w zakresie tworzenia wiejskich 
punkt6w bibliotecznych. Jest to realizacja hasla wysuni�t�go w programie 
rozwoju iycia kulturalno-oswiatowego na Dolnym Slqsku przyj�tym 
przez Wydzial Kultury WRN na lata 1965-1970 ", a brzmiqcego: ,,W kaz
dej wsi punkt biblioteczny". Obecnie mamy na wsi dolnoslqskiej 1777
punkt6w bibliotecznych 16. Niekt6re wi�c powiaty zrealizowaly juz owo 
haslo. Mozna dzis przyjqc, ie ten postulat zostanie zrealizowany w pelni 
w 1970 r. 

· 1a J. s z o c k i, Literatura pi�kna a ksztaltowanie podstaw (W Swietle bada1l. 
prowadzonyoh w bibliotekach pu.bLicznych Wroclawia) (Nowe Drogi, 1968, nr 3). 

14 J. S z o c k i, Biblioteki publiczne wojewödztwa wroclawskiego i miasta Wro

clawia w 1968 r. (wedlug sprawozda1t statystycznych) (Materialy Metodyczne, 1969, 

nr 1). 
1s Program rozwoju kuU11.ry w wojewödztwic wroclawskim w Latach 1966-1970� 

Wroclaw 1965/66. 
1n s z o c k i, Bibliateki publiczne ... 
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Ksi�gozbiory publicznych bibliotek powszechnych wzrosly w 1968 r. 
w por6wnaniu do 1964 r. na terenie woj. wroc!awskiego o 586 771 wolu
min6w, natomiast we Wroc!awiu o 278 068 wolumin6w; procentowo szyb
ciej wzrasta!y we Wroc!awiu niz w wojew6dztwie. 0 ile w 1964 r. w woj. 
wroc!awskim na jednego mieszkanca przypadalo srednio 1,26, na jednego 
czytelnika 7,7 ksiqzki, a we Wroc!awiu odpowiednio 1,0 i 5,8, to w 1968 r. 
liczby w tym wzgl�dzie ksztaltowaly si� nast�pujqco: woj. wroc!awskie 
- 1,52 i 7,1, Wroc!aw l11cznie z ksi�gozbiorem ·WiMBP - 1,43 i 6,8. W woj. 
wroc!awskim najnizsze wskaznihl ksützki na 1 mieszkanca wyst�puj11 
w Legnicy (1,01), Boles!awcu (1,06), Swidnicy (1,07), Zgorzelcu (1,21) 
i we Wroc!awiu w dzielnicy Sr6dmiescie (0,93). Natomiast najwyzszym 
wskaznikiem w tej mierze mog„ si� poszczycic: we Wroc!awiu dzielnica 
Psie Pole (2,26), a takze powiaty Syc6w (2,14), Strzelin (2,11), Legnica 
(2,11) i Walbrzych (2,10). Wzr6sl powaznie procent literatury niebeletry
stycznej. Od 1964 r. do konca 1968 r. przybylo jej na terenie wojew6dztwa 
160 258 wolumin6w, a we Wroc!awiu 86 387. A wi�c i tym ra�em ksi�
gozbi6r niebeletrystyczny r6sl proporcjonalnie szybciej we Wroc!awiu 
niz w wojew6dztwie 11. 

W ostatnich latach znacznie wzrosla liczba czytelnik6w. I tak jesli 
w 1964 r. w woj. wroclawskim bylo 306 462 czytelnik6w (15,70/o spo
leczenstwa), a we Wroc!awiu 79 945 (170/o mieszkanc6w), to w 1968 r. 
odpowiednio 429 969 (21,50/o) i 111 906 (22,80/o). Najwi�ksze procenty 
w tej mierze notuj„ Nowa Ruda (31,2), dzielnica Psie Pole we Wrocla
wiu (30,0) i pow. Swidnica (29,1), a najnizsze - miasta Legnica (16,2) 
i Wa!brzych (17,3) oraz Dzierzoni6w (17,5) i Z11bkowice (17,9). Zmienia 
si� struktura czytelnik6w. Liczba czytelnik6w w wieku do lat 14 wpraw
dzie powoli, ale zmniejsza si�. Wzrasta liczba czytelnik6w w wieku 
15-20 lat, a grupa czytelnik6w w wieku powyzej 20 lat pozostaje przez 
dluzszy czas prawie w tym samym stosunku do innych 18• 

Z roku na rok zwi�ksza si� systematycznie liczba wypozyczen. 
W 1968 r. notowalismy w por6wnaniu do 1964 r. w woj. wroclawskim 
wi�cej o 1 817 455 wypozyczen, a we Wroc!awiu o 879 318. Obserwujemy 
niepokoj11ce zjawisko zmniejszania si� liczb wypozyczen przypadajqcych 
na 1 czytelnika. I tak jesli w 1964 r. w wojew6dztwie 1 czytelnik wy
po.i:yczy! srednio w roku 21,4 ksüj.i:ki, a we Wroclawiu 25,1, w 1968 r. 
odpowiednie liczby wyniosly w wojew6dztwie 19,8, we Wroclawiu 24,2. 
W zwi11zku z tym zachodzi koniecznosc podj�cia badan tego zjawiska. 
Nale.i:y ustalic przyczyny tego stanu rzeczy, aby mo.i:na by�o wypracowac 
srodki przeciwstawienia si� mu. W roku ubieg!ym najwyzsze wskazniki 

17 Tam.Ze. 

1s Tam:Ze. 
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wypozyczer\. notowaly miasta Jelenia G6ra (30,7) i Legnica (27,9), wroc
lawskie dzielnice Psie Pole (26,3) i Stare Miasto (25,3), najnizsze zas 
Zgorzelec (13,7), Dzierzoni6w (14,3), Jawor (15,4), Swidnica (15,6) i Zqb
kowice (15,7) 19. Struktura wypozyczer\. zmienia si� korzystnie, aczkol
wiek powoli. Zwi�ksza si� liczba wypozyczer\. literatury niebeletrystycz
nej. 

Wiele jest przyczyn, kt6re warunkujq stan czytelnictwa w poszcze
g61nych powiatach. Pewnym powiatom latwiej jest uzyskac wysoki 
wskaznik czytelnictwa, inne byc moze nigdy go nie osiqgnq. Dlatego 
tez nie mozna oceniac biblioteki tylko wedlug osiqgni�tego procentu czy
telnictwa, trzeba brac pod uwag� i inne przyczyny, kt6re skladajq si� na 
to zjawisko. 

Przyczynami duzej wagi wp!ywajqcymi na stan czytelnictwa S'!: spo
s6b uzupelniania ksi�go,zbior6w, sqsiedztwo bibliotek innych typ6w, re
monty powodujqce zamkni�cie bibliotek przez dluzszy czas itp. Podczas 
oceny stanu czytelnictwa w poszczeg6lnych powiatach nalezy zapewne 
brac pod uwag� i te sprawy. 

Z material6w badawczych, jakimi dysponujq Studia Bibliotekoznawcze 
uniwersytet6w warszawskiego i wroclawskiego oraz Instytutu Ksiqzki 
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, wynika, ze czytelnicy szukaj'! 
w ksiqzkach, zwlaszcza z zakresu literatury pi,:knej, walor6w swiatopo
glqdowych, moralnych, intelektualnych i zawodowych. Jesli chodzi o wa
lory swiatopoglqdowe, to przede wszystkim tematy spoleczno•poliiyc;ne 
Sq przedmiotem zainteresowania czytelnik6w. One w ich oczach zyskujq 
na znaczeniu. Z zakresu etycznej problematyki jeden problem szczeg61-
nie absorbuje czytelnik6w, a mianowicie, jak post,:powac, aby dzialanie 
bylo moralnie dobre. Niemniej szerokie S'! zainteresowania intelektualne, 
kt6rych zaspokojenia szuka si,: w kontekscie ksiqzki. Wszystko to w su
mie unaocznia nam, jak duza odpowiedzialnosc w tym zakresie spada 
na biblioteki 20_ 

Badania inicjowane przez biblioteki wykazujq, ze ksiqzka nie ma do
st,:pu do wielu wiejskich i robotniczych dom6w. Tak wi,:c pi,:kny obraz 
czytelnictwa rejestrowany w bibliotecznych kartotekach w konfrontacji 
z tymi badaniami dowodzi, ze na wsi i wsr6d rodzin robotniczych znaj
dujq si,: tylko pewne grupy, kt6re nawiqza!y trwa!e przymierze z ksi,iz
k,i. Nie moze on nam zatem przeslaniac istniej,icych w tej mierze dys
proporcji. Biblioteki potlejmuj,i wszelkie przedsi�wzi,:cia wyzwalajqce 
i podsycajqce czytelnictwo wlasnie wsr6d srodowisk robotniczych i wiej
skich, nie zaniedbujqc, rzecz zrozumia!a, rosnqcych d9zer\. czytelniczych 

19 TamZe. 
20 J. S z o c k i, Czytelnictwo i Lektura ludzi doroslych, Wroclaw 1968. 
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inteligencji. Jesli chodzi o t,: ostatni& grup,: spo!ecznq, obserwujemy 

wsr6d niej dosi: wyrazne zjawisko gromadzenia domowych bibliotek. 

Jnteresujiice sii w swietle badan korelacje mi,:dzy posiadaniem w!asnych 

ksi,:gozbior6w a korzystaniem z bibliotek publicznych. Ot6z posiadanie 

w!asnych bibliotek nie hamuje cz,:stotliwosci wypozyczen. Wr,:cz prze

ciwnie, wraz ze wzrostem ilosci ksiiizek we wlasnej bibliotece domowej 

rosnie systematycznie aktywnosc czytelnicza i odwrotnie. Wraz z osiq

ganieni wyzszej cz,:stotliwosci wypozyczen dokonywanych w bibliotekach 

publicznych wzrasta procent posiadajiicych wlasne ksi,:gozbiory. W osta

tecznych rachunku jednak podstawowym czynnikiem ksztaltujiicym za

r6wno cz,:stotliwosi: wypozyczen, jak i wielkosi: wlasnych ksi,:gozbior6w 

<lomowych jest wyksztalcenie, a wi,:c zdolnosi: percepcyjna d6br kultu

ralnych. Im wyzsze wyksztalcenie, tym wi,:ksza aktywnosc czytelnicza 

i wi,:ksze ksi,:gozbiory domowe. 21 

Jednii z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju naszego )uaju 

jest dynamika wyzszych studi6w, w tym tez zaocznych. I tak np. jesli 

w roku akademickim 1960/61 bylo prawie 166 000 student6w, w tym 

42 000 zaocznych i eksternistycznych, to w 1967/68 odpowiednio 287 000 

i 77 000 22• Do 1980 r. przewidywany jest szesciokrotny wzrost tej Jiczby. 

Charakterystyczny dla ostatnich Jat jest wzrost liczby student6w zaocz

nych zamieszkalych w miastach i miasteczkach oddalonych od srodowisk 

akademickich. Sluchaczy studi6w zaocznych spotykamy takie na wsi. 

W tej sytuacji rodzi si,: olbrzymie zapotrzebowanie na podr,:czniki uni

wersyteckie, monografie, slowem, na ksiiizki naukowe w miejscu zamiesz

kania sluchaczy studi6w zaocznych, a wi,:c w miastach powiatowych, 

miasteczkach, osiedlach, gromadach. Dochodzi jeszcze dzialal,nosi: poli

techniki telewizyjnej, popularnosc r6znego rodzaju seminari6w, kurs6w 

· i konferencji szkoleniowych. W zakladach, instytucjach i organizacjach 

spolecznych sii liczni fachowcy, kt6rzy mimo ukonczenia studi6w wyz

szych systematycznie muszi, sledzii: rozw6j swych dziedzin. Stwarza to 

caly krqg zagadnien, jakie nalezy rozwiiizai:, aby tym wszystkim ludziom 

zapewnic ksiiizk,: naukowq. Biblioteki naukowe znajdujqce si,: w osrod

kach uniwersyteckich i nastawione na udost,:pnienie ksi,:gozbioru w miej

scu swojego dzialania nie mogii tych potrzeb zaspokoic. Stiid koniecznosc 

poszukiwan i rozwiiizan, kt6rych nie mozna odkladac na p6zniej; jest to 

bowiem zadanie najbardziej pilne. 

Wsr6d niekt6rych student6w zaocznych zamieszkujiicych Wroclaw, 

Walbrzych, Klodzko i Jeleniii Gör,: wroclawska Wojew6dzka i Miejska 

Biblioteka Publiczna w 1968 roku przeprowadzila ankiet,: opracowarni 

21 TamZe. 
22 „Maly Rocznik Statystyczny", 1969, s. 250 (tab. 14). 
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przez Bibliotek� Uniwersyteckq na temat zaopatrzenia w podr�czniki. 
Az 60•/o respondent6w narzekalo na ich brak. Z tej liczby 16°/o zaopatruje 
si� w nie w bibliotekach naukowych, a az 40°/o zwracalo si� po nie do 
bibliotek publicznych. Oczywiscie najgorzej przedstawia si� zaopatrzenie 
w lektur� student6w mieszkajqcych na wsi, osiedlu i malym miescie. 
Prawie wszyscy oni majq trudnosci w zdobyciu potrzebnej ksiqzki nau
kowej. 

Piszqc o tych sprawach, trudno nie wspomniec o bibliotekach technicz
nych i zwi11zkowych, kt6re S'! przeciez najblizej pracownik6w studiuj,i
cych zaocznie. -Narzuca si� pytanie, jak one reagujq na potrzeby studen
t6w zaocznych. Trzeba tu wyraznie stwierdzic, ze bibliotek technicznych 
jest niewiele. Znajdujq si� one w wi�kszych zakladach, a takie zaklady 
skupione S'! w wi�kszych osrodkach miejskich. Biblioteki zwi11zkowe zas 
gromadzq literatur� pi�knq. Z tych wzgl�d6w biblioteki techniczne 
i zwi11zkowe nie sq w stanie przej11c zaopatrzenia zaocznych student6w 
w ksi11zk� naukowq. 

Prace bibliotek publicznych w tym wzgl�dzie id'! dwoma kierunkami. 
Pierwszy - to pr6by tworzenia wlasnych ksi�gozbior6w naukowych. 
Na to mogly pozwolic sobie tylko wi�ksze biblioteki, i to przewaznie 
mieszcz11ce si� w wi�kszych miastach. Nawet .i w tych bibliotekach zakup 
ksiqzek naukowych odbywal si� niesystematycznie ze wzgl�du na brak 
srodk6w finansowych. Odgrywal tutaj rol� takze inny pow6d. 0 litera
tur� np. z zakresu elektroniki czy ergonomii przez dluzszy czas nikt sie 
nie dopytuje. W6wczas biblioteka nie kupuje. Ai w koncu okaze si�. ze 
kilka pozycji jest koniecznych. Podejmowane przez biblioteki powiatowe 
czy wi�ksze miejskie pr6by systematycznego gromadzenia ksiqzek nau
kowych z okreslonych dziedzin bqdz nie zdaly egzaminu w og6le, b,idz 
okazaly si� niewystarczajqce. Drugi spos6b zaopatrzenia w potrzebne 
ksi11zki naukowe stosowany przez biblioteki publiczne - to wypozyczenia 
mi�dzybiblioteczne. Pozwalajq one teoretycznie na otrzymanie kazdej 
ksi11zki naukowej, jaka znajduje si<i w kraju. Ze wzgl<idu na wygod� 
ten spos6b stal si� powszechnie uzywany. Trudno wyobrazic sobie reali
zacj<i tych zadan bez dalszego rozwoju sieci bibliotek. Mamy w kraju 
8 343 biblioteki publiczne. Do tego dochodzi prawie 30 000 punkt6w biblio
tecznych. A wi�c sporo. 

Oczywiscie biblioteka bibliotece nier6wna. Obok czytelni czy wypo
zyczalni posiadaj11cych odpowiednie lokale sporo jest jeszcze malych pla
c6wek mieszcz11cych si<i w jednym, na og6l ciasnym pokoju. W dalszym 
ci11gu zbyt malo jest czytelni. Wprawdzie ten stan z roku na rok ulega 
poprawie, lecz daleki jest od doskonalosci. I dlatego staje si� konieczne 
polepszenie sytuacji lokalowej bibliotek. Dzialanie dopinguj11ce do tego 
spoczywa w pierwszej kolejnosci na bibliotekarzach, dzialaczach skupio-
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nych wok6l bibliotek, kt6rzy formuluj,ic odpowiednie wnioski pod adre
sem wladz s,i w stanie umiescic w planach popraw,: sytuacji lokalowej 
bibliotek. I dla tych cel6w jest konieczne dokladne zbadanie istniejqcej 

sieci bibliotecznej, aby na podstawie wynik6w tej analizy i potrzeb wy
plywaj11cych z demograficznego rozwoju regionu mozna bylo formulowac 

sluszne wnioski. 

Problem „poprawy" sieci bibliotek to jedno. Niemniej wazny wplyw 
na rozw6j upowszechnienia czytelnictwa maj11 ksi,:gozbiory biblioteczne. 
Liczby ilustrujqce zaopatrzenie bibliotek w ksiqzki w wielu powiatach 
nie zadowalajq. Istniej11 dosc powazne w tym wzgl,:dzie dysproporcje mi,:
dzy bibliotekami. Sq takie, kt6re dysponuj11 bardzo skromnymi srodkami 
na zakup ksiqzek. Muszq wi,:c .byc podejmowane wszelkie starania o regu
larny doplyw ksi11zek. Rzecz si,: nie sprowadza tylko da pienii,dzy. Chodzi 
tu o okreslonq polityk,: zakupu. Poniewaz niemozliwe jest kupienie do 
bibliotek wszystkich wazniejszych pozycji wydawanych w kraju, st11d 
ksi,:gozbi6r musi byc racjonalnie dobierany dla poszczeg6lnych plac6wek. 
Takze konieczna jest scislejsza wsp6!praca z ksi,:garniami. J est to tym 
bardziej konieczne, ze ksi"gozbiory biblioteczne muszq byc ciqgle aktu
aliwwane. I tutaj pragn" dotknqc sprawy zwi11zanej z bibliotecznymi 
ksi"gozbiorami, sprawy - trzeba przyznac - drazliwej. Sensownie uzu
pelnianym ksi"gozbiorom bibliotek musi towarzyszyc systematyczna se

lekcja. A z tym w naszych bibliotekach nie jest najlepiej. Falszywy l"k 
przed odpowiedzialnosciq za usuni"te ksiqzki, d!ugie zastanawianie si" 

nad kazdym proponowanym do usuni"cia tytulem, bo a nuz moze si" 
jeszcze przydac - wszystko to w sumie paralizuje prac,; nad selekcj11 

ksi"gozbior6w. Natomiast wiele bibliotek juz dzisiaj nie moze pomiescic 
nowo kupowanych ksiqzek i nie ma widoku na poszerzenie ich pomie
szczen. Ponadto jest sporo ksiqzek, po kt6re nikt od dawna nie si,:ga. 

Niepokoj11co wyglqda sprawa kadr bibliotecznych. Plac6wki gromadz
kie nie majq odpowiednio przygotowanych pracownik6w. Ponad 500/o kie
rownik6w bibliotek gromadzkich posiada tylko podstawowe wyksztalcenie. 
Tu tez notujemy najwi,:kszq plynnosc kadr. W bibliotekach powiatowych 
nadal brakuje pracownik6w ze srednim i wyzszym wyksztalceniem biblio

tekarskim. Te przyklady negatywne wystarcz11, aby zaniepokoic i szukac 
odpowiedzi na pytanie, czy to, eo dzis oferuje si,: przeci,:tnemu czytelni

kowi w bibliotece, odpowiada jego wymogom, jego - jakze zr6znicowa
nym - zainteresowaniom. 

Cokolwiek powiedzialoby si" krytycznie o kwalifikacjach bibliotekarzy, 

nie ulega wqtpliwosci, ze obecnie sytuacja kadrowa jest bez por6wnania 

lepsza, niz mozna by!o si" tego spodziewac 4 lata temu. Samo skwitowanie 
tego byloby jednak r6wnoznaczne z od!ozeniem sprawy ad acta. Oczy
wiscie, jest to nie do pomyslenia. Dlatego tez w pierwszej kolejnosci 
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sami bibliotekarze muszq zaj,ic si� tym problemem. Narzuca si� postulat, 

aby wi�cej bibliotekarzy podj�!o zaoczne studia bibliotekarskie na · wyz
szych uczelniach. Postulat jak najbardziej realny. Musi byc jednak obli
gatoryjnie egzekwowany. Takze wi�cej bibliotekarzy musi brac udzial 
w innych formach szkolenia bibliotekarskiego, gdyz tylko taki spos6b 
pozwoli polepszyc kwalifikacje kadry bibliotecznej. 

W dalszym ci,igu czeka na rozwiqzanie sprawa wyposazenia bibliotek 
w niezb�dne urzqdzenia techniczne. W dzisiejszej rzeczywistosci liczy si� 
bowiem czas i mozliwosc uzyskania szybkiej informacji. Natomiast w na
szych bibliotekach spotykamy niewiele popularnych urz<jdzen technicz
nych do powielania tekst6w, urz>1dzen pozwalajqcych bibliotekom sku
teczniej pracowac. W dalszym ciqgu obserwujemy anachroniczne r�czne 
sporzqdzanie i powielanie opis6w katalogowych itp. Czytelnictwo wesz!o 
przeciez w etap, w kt6rym o jego rozwoju w coraz wi�kszym stopniu 
decydowac b�dzie zaplecze organizacyjno-techniczne, a wi�c technizacja 
zmudnych prac bibliotecznych (karty porforowane, zapisy fotograficzne, 
fotokom6rki), kszta!towanie wlasciwej organizacji pracy, wzrost wydaj

nosci pracy i pelne wykorzystanie wszystkich dost�pnych aparat6w 
audiowizualnych. Wszystkie te czynniki stajq si� sprawq godn'I najwyzszej 
uwagi. 

Biblioteki mimo najlepszych ch�ci nie S'I w stanie zrealizowac tak 
ambitnego programu. Zachodzi zatem koniecznosc nawi>1zania przez nie 

scislej wsp6lpracy z innymi plac6wkami i instytucjami kultury oraz 
organizacjami spolecznymi, albowiem dzi,:ki temu b�d'I mogly podo!ac 
trudnym zadaniom. Wysuwa si,: wi,:c na czo!o jako warunek sprawa 
zespo!owego dzialania - w sensie scislejszego powiqzania dzialalnosci 
bibliotek w obr,:bie wlasnej sieci i powiqzania dzialalnosci instytucji r6z

nych typ6w. Chodzi tu przede wszystkim o ustalenie zasad udost,:pnienia 
i specjalizacji zbior6w bibliotecznych, uregulowanie i zwi,:kszenie wypo
zyczen mi,:dzybiblioteczny.ch, zaprowadzenie regionalnych i specjalistycz
nych katalog6w centralnych, tworzenie silniejszych bibliotek poprzez l<j
czenie slabszych. Jesli chodzi o t,: ostatni'I spraw,:, wystarczy powie
dziec, ze mamy obecnie w kraju okolo 50 000 bibliotek r6znych typ6w 23• 
Wsröd tych bibliotek sporo jest konkurencyjnych, dublujqcych si,: i w do
datku cherlawych. W miejsce tych slabych kom6rek lepiej jest miec 
silne, z prawdziwego zdarzenia biblioteki, na miar� aktualnych potrzeb 
spolecznych. St>1d zachodzqca niekiedy potrzeba lqczenia plac6wek. 

Druga droga realizacji zasady zespolonego dzialania - to wzajemna 
wsp61praca mi,:dzy bibliotekami a domami kultury, klubami, swietlicami, 
muzeami, plac6wkami oswiaty dla doroslych, kinami, organizacjami mlo-

23 TamZe, s. 261 (tab. 3). 
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dziezowymi, spo!ecznymi itp. Notujemy juz pewne przyk!ady tak wlasnie 

poj�tego dzia!ania. Chodzi o to, aby taki spos6b dzialania stal si� po

wszechny. 

Trzecia r6wnie wazna droga realizacji zasady zespo!owego dzia

!ania - to wsp6!praca z czytelnikami w ramach k6! przyjaci61 bibliotek. 

Chodzi tu przede wszystkim o ozywienie i pog!�bienie dzialalnosci juz 

istniejqcych k61 i . tworzenie nowych. Zwi�kszy to efektywnosc pracy 

biblioteki. 

Udzial cz!owieka w zyciu kulturalnym jest funkcjq jego czasu wolnego 

po pracy ". Model wykorzystania tego czasu rozpada si� w zasadzie na 

dobra materialne i niematerialne. W rz�dzie tych ostatnich mieszczq si� 

dobra kulturalne. Czas wolny bez dost�pu do pewnej ilosci d6br mate

rialnych i niematerialnych jest - jak wiadomo - czasem jalowym. Ja

lowosc ta jest zas bardziej. niebezpieczna w6wczas, gdy struktura tych 

dw6ch rodzaj6w d6br jest niewlasciwa, niz gdy ich zasoby S'! niedosta

teczne. Jest nie do przyj�cia stan dosytu materialnego bez kultury i od

wrotnie. Trudno w tej chwili formulowac, jaki b�dzie model wykorzysta
nia czasu wolnego w przyszlosci. Niemniej staje si� pewne, ze czas wolny 
po pracy b�dzie si� zwi�ksza! i stqd nabierajq znaczenia wszelkie dobra 

materialne i niematerialne, kt6re mogq stac si� przedmiotem konsumpcji" 

przez czlowieka, albowiem czas wolny jest czasem konsumpcji. W miar� 

tego, jak zanikac b�dzie irracjonalny stosunek ludzi do rzeczy, w kt6rym 

cz�sto rzec:Zy zdobywajq panowanie nad ludzmi, konsumpcja b�dzie racjo

nalizowana, a czas wolny coraz optymalniej wykorzystany. I w tym 

szczeg6lna rola przypada dla sztuki, plac6wek upowszechniajqcych kul

tur�. bibliotek. 

DAS BIBLIOTHEKSWESEN IN NIEDERSCHLESIEN 

Die vergangenen 25 Jahre sind zweifellos eine Zeit der grössten Umgestaltun

gen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens unseres Landes. 

Das polnische Niederschlesien ist fast ausschliesslich aus der eingewanderten 

Bevölkerung entstanden. Die sich entwickelnde Industrie, die grossen Betriebe, das 

aufblühende kulturelle Leben, die gemeinsame Bewältigung von wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Problemen, die sich im Aufbauprozess des Landes ergaben -

all das führte zur Integration der eingewanderten Menschenmassen sowie zur 

Umgestaltung ihrer Sitten und Anschauungen. 

Was das Bibliothekswesen anbelangt, so war für dessen Entwicklung das Dekret 

über die Bibliotheken und den Schutz von Bibliothekssammlungen aus dem Jahre 

1946 von entscheidender Bedeutung. Das Dekret war Ausdruck der Sorge des 

Volksstaates für das Bibliothekswesen. 

u J. D a n  e c k  i, Czas wolny - mity i potrzeby, Warszawa 1967. 
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In den Jahren 1947-1949 wurden die öffentlichen Bibliotheken in Niederschle
sien neuorganisiert. Am 31. XII. 1968 gab es im Bezirk Wroclaw bereits 523 Biblio
theken (1964 - 500), in Wroclaw 83 (1964 - 66). Auf einen Bewohner des Bezirks 
fielen 1,52 Bücher zu, in der Stadt Wroclaw, zusammen mit der Sammlung der 

Bezirks- und Stadtbibliothek - 1,43. 21,5°/o der Bewohner des Bezirks und 22,2°/u 

der Bewohner von Wroclaw werden zur Leserschaft der öffentlichen Bibliotheken 
gezält. 




