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Spia treści:
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Ewa Piotrowska Taltie

b;?ł;?

Materiał, dotyczące

Biblioteki
" zbioraoh WiKBP " Kielcach
początlti - wspOllllliellia blliotekarz;y

załuskich

Badania - analiZ]

Barbara Kielisz - An.alisa prenwaerat;y i w;?korll;?atan1a ozasopism
roln1clI,oh " biblioteka oh gminn;?ch
woj .ltieleoltiego
Wsp6łzawodniotwo bibliotek
Int01'S8cja o kcmltur8ie o.,telnicspl dla doroał,ch "Polaka Ludowa
" reportażu"
Luda1la Kowaloz;?k - Konkurs na najlepaz, gabinet .etod,c~ refleksje 1 wnioski
" lIo;la placówka,i ja " XXI-leciu" - konkurs na "apamn18i1U
bibliotekarz, •
IntarJllllcja o przebiegu kODkurau cz;?telnicaego 41a dzieoi
" Polaka - nasza ojoa,zna"
Materisb do

Anna

Ozitbłowska

Barbara Kielisz

p~cz;yte~..Jg

-

Lekcja biblioteczna "W llO rocznict urodzin
Stefana Żeromald.ego"

-

KOIlkura

bł,altawicZlli7 Ił

CZ;? masz prast

rolnicllą?"

Ludmll.a Kowaloz;?k - Od1Iiedzin3.
Celina Hiewozas

Iłontał

literacIti.

- Paaowanie na ozyteln1lta biblioteki
publicznej.

illB!
Publikaoje pracOlln1ków IIB.P " Jiadca1u
Zctia Łusllczek /1908-1974/
Ważniejaze w;?darzenia.
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OGÓLNE

Ewa Piotrowska

Materiały dotyozące

Biblioteki

Zała8kiob

w zbioraoh 'lump w Kieloaoh

Do najciekawszych pro.enienoji w zbioraoh starych draka.
W1lfBP w Kieloaoh należll Zalusoiana • • _ilPlm z prS)'padajllDłl
• b.r. 200 rooznicll śmieroi Józefa Andrzeja Załuskiego
cboielibyśmy podać o niob krótkll informację.
Józef Andrzej Załuski /i702-i7T4/.referendars w.korODUJ.
biskup Ujowski był .ielkim bibliofilem i bibliogr&r_ or_
mecenasem nauk i pisarzem. W różnorodnej t.órczości pisarskiej
Załuskiego poczesne miejsoe zaJmujll praoe bibliogr&riczne.
które prze.ażnie pozostały • rękopisacb i uległy zniszczenie.
Naj.iększym przed3ięwzięoiem jego" tej dziedzinie ~ła
rozpoczęta w 1742 r. 1 pro.adzona do końca *,cla ·Blbllogra~la
Polona magna universalis" - spis dzleł ut.orów polskiCh stano.iący pierwszll próbę st.orzenia pols~lej bibllograrli aarodowej.
Obok prac bibliograficznyoh nazwisko Załuskiego aaleszczone jest
• bistorii kultury polskiej i historii bibliotek - Jako
.spółzałożyciela pierwszej. Polsce biblioteki publicznej.
jednej z naj.iększych bibliotek. Europie XVIII ' . Bibllo~eka
ta powstała z połączonych kSięgozbiorów braci ADdrseja Stanisława
i Józefa Andrzeja Załuskicb. J.A.Załuski od wczeanej ~odoścl
gromadził książki, na które przeznaczał wszystkie .. oje tuDdn5ze.
Nabywał całe księgozbiory, m.in.burmistrza torua.kleco ~.G.
Roesnera, J.A.Fabriciusa z Hamburga, księgarza J.Cb.Laarera
z Torunia. P.E.!.!auclerca ze Szczecina. Hearyka Lele.ela.
Brał udział • aukcjach i licytaCjaCh. wyszuki.ał rzadk1e okaZ)'
• klasztorach i zbiorach prywatnych. spro.adzał ksilltki . . .granicy. Starszy jego brat Andrzej Stan1słllllł Załuski /1695-1756/.
kanclerz •• koronny, biskup krako.ski, był równie* .ielkia ~e
nasem nauk i bibliofilem. Odziedziczył znaCZQ1 kslC~o.bla. po
stry jacb Andrzeju Chryzostomie i Lud.iku Bartłoaieju 2:ał_kicb
oraz po dziadzie. prymasie Andrzeju Olazow.kia.
Pozyskał również. darze cenną bibliotekę 16łkiewsk4 ~ Jakable
Lud.iku Sobieskia. Yyślał o ut.orzeniu biblioteki pabllcsaej
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w Płocku. póiniej postanowił poł • .,c5 ewe zbiory se sbioraa1
brata J6~e!. i ulokować je w Warasawie.
W t ym c elu :aal..-u pH w 1136 r. lauIl1enicę DanUowiozoweą
1 aleoll aro lli e!:r. o· L JaJrubolrl F1»Iltan1e przyetoeowanie jej
do potrseb bibl i ote i . Nle ao,. zajmować eię blbllotek~
oeobl'ol••• i41 na siebie olęłar jej potrzeb materialnyoh,
ło*71 Da usupełnlenie zbiorów i pellSje blbliotekarzy. Uroozyste
otwaroi. biblioteki Załuskioh, mieszozącej się w pałaou
Dan1łowiozowskla • "arszawie, odbyło się 11 l1stopada 1746,
a 2 sierpnia 1 1 ~7 zbiory zoetały pr8ekazane do ut}' tJru
pub110znego. Liozyły one. w tya 08asie 200 tys. dzieł i zajmowały
29 sal. Chlub~ biblioteki był nieaal kompletny zbi6r dzieł
autorów polskich. " ustawieniu książek - zastosowano układ wg
języków, działów rzeczowyoh i formatów. Biblioteks Załuskioh
była ośrodkiem :tycia Ilaukowo-literaokiego a zbiory jej
stanowiły bazę dla wielu podstawowych prac naukowych,
edytorskioh i bibliograficznych. Posiadała jeden znajbogatszych
w ów080anej Europie księgozbior6a liozący ok.300 tys. druków,
iO tye. ~ękopis6a, 2. tys. rycin.

W r. 176i J.A. Załuski powierzył Bibliotekę warszawskiemu
kolegiu. jezuitów. Po kasaoie zakonu jezuitów. i773 r.
Król Stanisław August Poniatm' skt oddał ją pod opiekę Komisji
Edukaoji Narodowej, dzięki ozemu zbiory stały się własnoścl~
narodu, wyprzedzając w tym względzie inne biblioteki
europejskie. _
W 1780 r. seja pO .raz p1erwszy w Polsoe przyznał Bibliotece
egzeaplarz obowi4f)kowy. Pod konieo istnienia nazwa -Biblioteki
brzmiała:
"Blblioteka Rzplitej - Załuskioh zwana".
Po trzecia rozbiorze Polski w 1795 r. na rozkaz carowej
Katarzyny II Zbiory Bib110teki Załuskioh zostały wywiezione do
Petersburga, stając się tundamentea Carskiej Biblioteki
Publloznej.
Na podstawie traktatu rysk1ego z i921 r. Polska otrzymała
• l. i922-i93. dużą częś ć Zbiorów, które przejęła Biblioteka
Narodowa. Niedługo jednak mogliśmy ciesayć się ich posiadaniem.
Wojna nie oszozędziła Zaluscian6a. Ogromna icb więks~ość uległa
zbombardowaniu w 1939 r. oraz została spaloua przez Niemców
• 19440 r.
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Wobec

niezvykłej

rOli, _ jaką odegrała

Biblioteka

w historii naszej kultury, a także z powodu tragioznych jej iosów, każdy zaohowany egzemplarz z Jej zbiorów

Załuskich

jest cennym zabytkiem, ciekawostką, która może za1Dteresować
nie tylko bibliatekarzy. Zalusolana są rzadkością, ohooiaż
np. Blblioteka Unlwersytecka w Warszawie zgromadziła lch kilka
tyslęcy. W zbiorach W1MBP_w .Kielcaoh znajduje się ii egzemplarzy
opatrzonych pieczątką " I.A.Załuski " oraz i egzemplarz
z własnoręczną notatką Załuskiego "Bibliotheoae Zaluscisnae".

Les deux premlers 11vres des rois.Tradult en fran9ais.
sveo UDe explloation tiree des SS.Peres et des auteurs
eocles1astiques.
Paris, chez ADdre Pralard, de l'Imprimerle de Lambert
Roulland, 161ł Irzl 160 • k.nlhB, s.656, nlb.9.
Oprawa: skóra jasnobrązowa, grzbiet tłoczony złotem.

Le oabinet Jesuitique. contenant plusieurs piece s
tres courieuses des R.Peres Jesuites •••
KDln, chez Jean Le Blan Ic/, 1 b.r.XVII/XVIII w/.160
k.nlb.2, s.308, nlb.2.
Oprawa: półs6rek, na grzbiecle ślsdy tłoczeń.

Tradition de l'eglise Roma1De Bur la . predest1natioD des
sa1Dts et sur la grace effiosce. T.l.
KDln, cbez N100las Schouten, 1681 Irzl 160 k.nlb.12,s.528.
Oprawa: skóra jasnobrązowa, grZbiet tłoczony złotem.

Les deoades. De la traduotion de P.Du-Byer. T.S.
Lyon, ohez CbrlBtotle Fourmf, de l 'I.pr1aerle de
Pierre Gvl11im1D, 166ł Irzl 160 s.5U.
Oprawa: sk6ra, grzblet tłoozony złote ••

http://sbc.wbp.kielce.pl

5. Parallele
Parallel. d. 1& 4octr1ne d. P&7ec11 aTeo oeU. 4 .. Jnu1tes
et 4e la CCIn8ti tutIcm du Pape Clement XI •
.b8terdaa, Ib.4%.1,172a/n/16°. k.Dlb.a, 11.23'1, Dlb.2.
Oprawa: ~cm esaron1eb1es1t1.

6. PutorIu Joach1lml
Bellua Scyth1co-CoeaoIcua lleu de Conjuraticm8 ~ar1;aro1'Ull,
COII&COl'UIl et plebill Rulllllcae contra RegIIUI
Polcmiae ab 1urIct1ell~ Polon1ae et STec!ae Rege
Ioann. Cae1a1ro profi1gata.
Dantillcl IGdafJak/. IIlIlIlP'tIbuB Georgij PanterI. 1652.
a O k.Dlb.8 ••• 269. Dlb.,.
e. 7:5-80 !acs1Jl1le.

7. Ranch1mu.ll Stepbuall
IUllcellanea decilllcmua aeu reaolutlOJllUl
lIoTiter edItae et varI1e aendill repurgatae ••• opera et
studio Ph1l1ppi Bo:rnerll.
0
Genen,8lDIP. hbrI et Barr1.l10t, 1709 lnIe 4 k.Dlb.6,
s.620. 60

Oprawa: skóra

jaanobrązowa.

grzbiet

tłoczony

slotem.

8. Regles
Regles chrftiennes pou.r !aire sa1ntement toutas ses actions .
Orleans, ehe z Pierre Rou.reau. 1704. 16°. k.Dl.b.10, s.,11.nlb. 5

Oprawa:

p6łskórek

9. Reglu
Regles du droit Pranc;a1s. I 'ryt.nagłówkOV)" /
I B•••• b.r.,IVII/lVIII w/.16°. s.624 •
. De!.: brak k.t7t. 1 brak końca
Oprawa: karton ssaroueblesld.
http://sbc.wbp.kielce.pl
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10. Svetonius Tranquillus Caius
De la wie des douze cesars.
Nouvellement trsduiot en 1ranqa1s et illuatre d'annotatlon8.
Par1s, che z ~tienne Rioher, 1628 /rz/. So. k.nlb.2, 8.349,
nlb.25.
Oprawa: półskórek.
11. Varlllas
La mimori~e de Saint Louis avec l'histoire
de Louis XI et Henri II.
La Raye, chez Adrian Moetjens, 1685 /rz/. i6° k.nlb.7, 8.i41,
nlb. lO, Ib. 312.
Oprawa: pergamin.
12. Verdier
Abbrege de l'histoi~e d'Espagne
r.2
Par1s, chez la ve1ve Edme Pep1ngue, 1659 /rz/ . 16°.
k.nlb.11, 5.523.
Oprawa: skóra jasnobrązowa, grzbiet tłoczony złoten.
Książki t.e są dośc dobrze zacholfane; mają tyllLo sIad}
zamoczenia i nieco zniszczone oprany. Ubytki są niewielkie T
w jednym egzemplarzu brak części k.tytułoaej, w jednym brak
k.tytułowej 1 końca. Ciekawe, że dwie książki fpoz. 5, 9 /
oprawne w karton mają uie rozc1ęt.e karty z wyjątkiem pierwszych
wkładek.

Na kartach tytułowych oprócz pieczątki J.A.ZałusKlego można
dostrzec po uważnyru obejrzenlu niewielkie zatarte juŻ znakowania
dokonaue ręką Załuskiego.
otóż wszystkie te książki mają w prawym górny~ rogu
k.tytułowej /poz. 9 na 8.1/ nakreśloną rudobrązowym ołówkiem
literkę "Z" oraz podkreślone lekko krótkl\ kreską pierwsze llt.ery
nazwiska autora lub t.ytułu. Poz. 9 ma też. lewym górnym rogu
charakterystyczny dla znakowania Załuskiego znaczek ~b".
Na wyklejkach okładziny nlektóre egzemplarze mają nakreślone
numery - być może również pr~ez Zalusk1e,o, bo kolor ołówka Jest
ten sa., co przy omawianych wyżej znaczkacb.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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S, t.& 1l1ew1elk1•• bUdco 1l1ew"ram. notki. 1aN41ae ałnMatem:
10, wBibl/lothe/cae Ccll/eg11/ S/001. .ł1ll/ I/en! / •••• /
vara/aT1.ula! 3Z !36B.f Załuski/-.
Poz. 11 poa1a4a na •• 25 .kła4ld. B w,rI;łccBODe llłery AUC moba aię d0lllP1e6, &e 111;81'7 te OIID&Csaj, J.D41'Sej . ZabsJd.
Ep1aoopull CraooT1e1U11e, tym bardll1ej, &e laJl~ ta lI1e po8184a
pieczllłJd. wI~.ZałusJd.w tylko Wllpomn1azq w;r•• j napla -Bibl1otheoae
Zaluaoi&ll&eI' •
POII~

WeS)'lltkie QlRaw18De tu k8ią,łJd. posiadaj, racz.j -krcImaIl _.atę
Drukowane -ą antykwą przeplatane Il:uraJWll, jaJco
elem8Dty zdobnioBe a j , ll1evielk1. /1 Il1.Uosn.e/ 1Il1ojał7 1 OZ'D&III81lty o JIOtywach rojl~h.
~icsn,.

J eden tylko egzemplarz Paator1uaa: Bellu Soyth1oo-Coaacicum
frcmt1eplc •• S.eroka
ramka okalaj.,. prostoąt, w kt6Z'J111 UIII1e8zcBcma jat t;rtulatura.
zawiera sc8D.7 figuralne: jetcUca na koll1u 1 8Z'IlP:r a~
3eńc6w oraz widok oblMrowanego II1aata. Jat to dBleło 1f1lhelma.
Hondiu. . /1597-1652/, bel&13sk1ego r,yscnm.1ka 1 lI:artograta.
nadwornego sstyoharsa kr6la Władysław. IV 1 Jana Xazill18l'1'la,
VY'konane teclmJ.killlliedz1orytu~ HOlI4ius od 16:56 r. m188sDł w
Gdańalm i wsp6łpracował s oficyną Jenego l&rstera, B kt6rej
wyszła omawiana k8ią,łka. Na marginesie JIOba V8pOIIID.1eć, te
Hondius był r6w111e! portrecistą i .." Polsce w;rkonal a.in. portrety
kr6la Władysława IV i Jana IaJ:1m1erBa, królowej Ceotl11lłenaty
i IJldw1k1 Marii oraz licBn7Ch dostojni.k6w.
w;rr6łD1a się pięmą kartą tytu):0W1ł 't;rpIl

Kaiątka

Pastoriusa to jedyne polonicum wśr6cl D.aBZ1Ch zaluac1an6w
Polaki i drukowane w Gdańsku. POBostałe to
tsw. druki obce, powstałe poza graniCami Polsk1 1 lI1e zawierające
o Poleoe WZ1I1anek. Pod wsględem sawartości omawiane pos:rcje
motna og6lnie okre6lić jako dziela o treści religijnej,
historrcsnej i pra1lDJ.csej. Wszystkie napisane Sil w j.l:ac1l5ald.a
lub trancualdJa.
dot;rcsące treścią

Wreszcie parę sł6w w;rjUn1en1&, jaką droA k811l*Jd. te snal.uł7
w sbiorach V1MBP w Iie1cach.

się
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T
lł111l.1oł. .

po saJa:iUsa1u II wo~ Matowej
po4waInld.. a tłl1'all woj. kleleOkl.SO.
Za1uoSaa poolMl4q~. a łJoh lIBluoa1li1o:r6w, & Jamkrei:D1e
a B111l.1ołek1 02łpa0~1 Jl,pakowkloh • 0hr0bn1l - 11 poIIJC31
1 .. Stuubow1o ·1 JlN'll40p04oba1. a lIB1fIgoabloru ro4s1ll1
I.uoaewkloh I - 1 pos. Ira.5/. łru4no je_t s cał, pewJlo'clą
400180, alt1t4 ·wlęł7 alę cme • Ohrobrsv., ale wolno nuć dorąały
Da po4at&wi. WII1aDelI: • literaturze przedlll1otu. WWclclel
bl1ll.1ołekl ~jl Jlysakowek1ej • Chrobrn Alebander
Wlella1pol.alt1l1argrab1& 1Iyaskowak1 /1808-18771 , sajllU.j llC\ wyeokie
ataDow1ako pdatwwe cSJD1l: starania o odzyskanle choc iałby
osę~1 WJw1.s1~h sblor6w Załuskich. Plsze o tym Ignacy
JIazoaDowBld • prac)" w Biblioteka Załuskich • Warszawie w:
w Sprawa UJBDn1a 4ublet6. Załuskich dla Warsza..", od~ła w 18 62 r .
Wte47 4s1ęld ataraD1am Jlargrabi ego Wi elkopolskiego a przy
wap6ł4s1ał8D1u Wlelk1ego ksi ęc ia Konstantego sprowadzono
40 blbllot eld Gł~e3 w Warssawie kilka tysięcy duplikatów
z Bibll ot eld. Cesarskiej w Petersburgu, wśr6d kt6rych oczywiście
ule brakło 1 ksl~ek II księgozbioru. Załuskich-.
~ lIO.e, .e k1llta egzemplarzy Zaluscian6w trafiło w6wczas
do Ohrobrza, Mośe znalazły się tam jeszcze waześniej, gdy t
podczas WJVOśen1a księgozbioru z Petersburga w 1795 r.
Polacy starali się przech..",clć co slę dało i z tych rozproszonych
uluk6w a6gł Wielkopolski c06 kupić lub otrzymać w darze.
opuaoa. .

__

pne~łł&

1Ii1.,

la~_ _

dowiadujemy slę, te przy wyvoteniu
do biblioteki przysunąć się mogące,
nie zanieohały podch~ić wielu bardzo szacownych rzeczy.
Gdy księgi poszły w drogę, r6śne z pakami przypadki zaszły :
niekt6re porozbijane, z wlelu powyciągane wOlum1na, defektowały
dzieła. W Grodnie korcami zbywali księgi ci, co zachwycili jaką
partię, a chociat nabywc6w nie było, dotąd nie trudno
z rozproszonymi po kraju Załuskich Biblioteki ksiątkam!
spotykać S1ęw •
Z

~ch świadectw

lIBięgosblC1r1l, a osoby łatwiej

zakańcsen1e chciałabym dodać, ił

salusc1ana
tym cenniejsze, *e tracycje Biblioteki
IIW1lpame s,\ r6wn1d z Kielecczyzną. Bracia Załuscy

•a

w na&S7ch zbiorach
Załuskich

-ą

http://sbc.wbp.kielce.pl
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uroclsll1 alę,.. leJ. .1edlaDka w powiecie radOllUłldm.
P6D1ej h4nej Zal:uald. jako biala1p lcrakovald. re.ydoWał a.in.
w pałacu biala1p1il w It1ticach 1 tu gromadsll prsez pewien csu
sv62 kaięso.bi6r. "6r7 D&8tępn1e W8Sedl w skład B1blioteld..

y D&8t~ odc1nla1 poc1ur;r ~ormac2ę o plerwasych "7d8ll1acb
dzlel .1..l.ZałuIIld.ego 1 o znajdujllCych aię w lWIS11I posiadaniu
pracach ~w1ęc~h Bibllotece Zabald.ch oru jej twórcom.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jecm, s altc~l sorgaD.1sOdDJCh prs. . .o~n64slal
1 Jli.~s:ą Bibl10tekę 1'IlbllcSDll • Uelcach 4l.a acscs- f • lO-lec1.a
l'llL bJł konla1ra Da vepomnienia biblloteli:an7 1IJlo~. p1.ac6wt:a
1 3& w DX-leciu
Iiapłynęło pcma4 ~.i prac - oto
JI.&~ciekaweze frapeil1;y lliell:t61'7ch s llich I . 1Dtomac~, bllUą
o kcmlalrlli. "sam1.ssCSU17 w 4z1e1e -VIlp6lca~ bibllotu:-/.

PiL-.

-

1945

-

1950 -

w parę dni po prze3ściu !rontu wojeDnego 3Uł 18 etyczn1.a.
1945 aostalem ~ przez Strcmn1ctwo Wdowa ora.s Irtarostę
powiatowego ob.E4warda FeUea Da stanowisko I1.ercND.i..ka Powiat_go
Wydz1ału S_orządowego. Iiuae wladze wojlIkowe 1 rads.1eskie
nalegał,.. aby lalt Da3ss,.bcle~ zorganizować a4a1n1atrację
pIlbl1cm\. W D&Bq'8 powiecie dOkonali'lIIJ tego bardzo szJbko
i IIprawnie. Władze powiatowe państwowe zorgan1zow.ł kolJ,liII.
Samorządowe i p1nn' fImlI:cjonowa1:r ju pod koD1eo 194J rolal ~alto lI8IIIorz ąd kOl18p1.rac,.~JI3'.
Za~mowałelll się t, dzieclsilUł oeobUc1e Da slec.zde
Stronnictwa Ludowego i w porona1en1u s P oP.s. jdell chodzi
o s8lllorząd mejsJc1 Jędrzejowe. fen pOdsielllD7 .-n1l4 oddava1:
cenne usługi • katde, dziedzinie ~cba oporu, II w azcz,gólności
oddziałolI part:rzanclda 1 oddziała. apecjaln11l.

Przez cały rok 1945 dobrz. ulI:la4al:a lIię praca II vład.&ami
szkolnymi nad zabeapiecaeni.. 1I:IIięgosbior6w podworskich.
S zcseg6ln1e troskliwi, za311owl: lIię t\ IIPftWll inapektor ukolą
S tan1aław S aczęBJl3'. Saaorządy pinD, 40.taro~ po4w64 lo
swołen1a 1I:II1.ek. Saaora. powiatO"f saAllpiowl bibllo~
lr:ol.Grallscsp.lllr:\. Pracowała 1l1ecal:, 2 lata 1 prsaJ.OIIla al,
http://sbc.wbp.kielce.pl
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w' PosnaUki..

stares,

JI1"S7,ę11hl.r

Po ni.,

naucsyc1elkę

a

40 pracy kol.

Zot1ę

Chat,.a,

Ję4rse'owa.

podworskich zdąt:rliŚ., zabesp1ecz,.~
"'ród nich -białe kruk1- • XV ,ITI 1 XVIII
wiem. Z dziet nOVBsych sporo byto dekompletów.
Po llparsltdlleniu spisu tych ksil\tek, stosownie do zarządzeń
odellłaliśmy wazJ'8tkie ksiątki zabytkowe do biblioteki wojewódzkiej.
Dotowaniem 1 organisac~ą bibliotek publicznych zajmował się
wtedy Samorząd.
Z

około

księgozbior6w

1800 t_w.

Były

'Ii rom 1946 Powiatowy 'tiydzial: Samorządow:r wyasygnował
28 . 000 zt. na potrzeby biblioteki. Z tej kwot,. zamówiłem

27 szaf ek i amykanych u IItolarza w WodzilItawiu, które miały b16
rozdzielone do punktów bibliotecznych. Gtód keiątek ~t duty.
Pięci oletnia okupacja zatamowała ruch wydawniczy i czytelniczy.
Takie ~ły początki ruchu bi~l i otecznego y nas zym powleci e.

-

Rok

1 9 4 7

-

Powiatowa Biblioteks Publiczna okrzepła. Mieliśmy jut pod
konieo tego roku parę tysięcy książek, oraz 42 punkty
biblioteczne w szkołach.
Powiat DaSZ w tym roku dostąpił wielkiego zaszczytu.
W Nagłowicach otwieraliśmy symbolicznie biblioteki publiczne
gminne w całym kraju. Pomysł ten poddał Stefan Dybowski, ówczesny
MinilIter Kultury. Wykonanie jego, ułożenie programu uroczyetości
spoczywało na moich IIkromnych barkaoh. 'Ii ważniejszych sprawach
konllultowałem eię z naczelnikiem Wydziału Samorządowego
w województwie, mgr Głażewekim. Wykonanie' graficzne tego
dokumentu oraz namalowanie piastowskiego orła dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nagłowicach zleciłem prof. Janinie
Nic!ńskiej.

[to

był

Prawdopodoh~te

redaktorem aktu erekcyjnego - nie pamiętam.
Naczelnik Głażeweki. Oryginały tych dokumentów

http://sbc.wbp.kielce.pl
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~~4u~,

d,

~ibllot.kl

w IlICłowicach, a fotokopie w powieci••

o~

_.,.tld..

Akt ere1tc731l~ brn1 JlUttpll~.OI -))siało .1, cbl1a 21 cra4D.1&
1947 roltU w Bagłnw1cach, kied~ heąd_t_ "ecSJP08POl1te~
Polakle~ był Bolesław Bie1'llt, helies. lla4:1 JU.JU.tr6w - J6••f
Cyranlc1.ewic., H1n1atrea A4lI1Ili.tracji PubllcSll.~ - Kwar4
Os6bka~oraW8Id., M1Il1atrem Or.n.a~ - Stani.ław SJaos••• evald.,
M1Il1strem ~ul tury i Sctukl - Stefan Dfllowak1, M1Il1.tr_ Rolll1ctwa
Jan D,b-~oc1oł, Pnevodll1ccącym Vo3ew6dckie3 lla4:1 Barodowe3
w Kielcach - Ladw1lt IW.trceba, Wolewodą Uelecld.a - !Ilgell1usc
V1Ii 11cz-lwańc c~k, Xuratcrea Okręgu Slikoll1ego Kielecld..go - Jan V1ktor .
Prc ewodll1ccąo,.. Gm1nn.~ Rady Barodowej w Bagłowicach - Ad_ Scib1ec.
i W6jt a Ga1Il1 . agłowice - ZYgIIIWlt Z)'gIIIWlt.
M)' podp1eaa1, otwierając tutej sz ą Gm1ml, Bi bli ot ekę
Publice , - r6vnocześll1e dokonujemy s,..bol1czllego oharc ia
bibliotek we wsc1ltld.ch Ga1nach WOjewództwa Kieleckiego i t,..
s&lll)'1ll prceka.zujell;T kBiątkę pols kiema ludowi c t~c ceD.1_, aby
stała 111ę ziarnem krzew1ącJIII kulturę i dobrobyt w Barodzie- • • Podpilly obecn~h na urocz~tości: Wlcea1niater Ośv1a~ Vllhelm Gonczarczyk, Przewodn1czący WeR.lI. - mgr Ludwik ~utrzeba .
Baczelllik W)'działu Samorządowego - Wł.Głatewski, Prezell Sądu
Okręgu w Kielcach - mgr Aleksander Kowalski, Przewodnicząc)' P eR.B
" Jędrzejowie - J6zef Mr6z, WOjewoda Kielecki - EUgell1usz
WUl1cz-lwańcz)'k, Przewodn.Gm1mlej R.B. w Naglowicach - Ad_
Sclblllz, W6jt GIlIią Nagłowice - Zygmnnt Zygmnnt , M1Il111ter
J:ultur)' - Stefan Dybowskl, Delegat M1Il1stra AdIII1n1strac31
Publicznej - Vacl av WojtallZek, Baozell1ik Vydz1alu Bibliotek
Publiczn)'ch w M1n1aterstwie OŚwia~ - J6zef Janiczek, ~urator Okręgu
Szkoll1ego Kieleckiego - Jan Wiktor, Wiz~ator Bibliotek
Publ1cr:n)'ch - J .Rcepecki, Starosta Pov1atOW1 " Jędrzejowie Bd'tlard Pells.
Pod podpisami os6b -urzędowych64 osoby, obecne na uroczystości.

podpisało

jesccu ten akt

Muszę się przyea6, ~e i m6l podpis tet figaruje.
I to al sprawia do dziś du~, przylemność.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na uroczystości tej w Parku Rejo.ek1a było około
800 osób. Kiaieter Dybowsk1 powiedział w przem6wieniu , te
.ybrali • ., tę mlejscowość na dzisiejszą uroczystoś ć z t ego
powodu, bo tu tył i działał ojciec literatury polskiej, kt óry
powi edział, ze ·Polacy nle gęsl 1 swój j ę zy k ~j ą·.
to przytyk do wszechwła duie panującej łaciny.
b.dato pracy związanej z tą uroczystością, ale 1 du~c
satys1akC J 1.
Był

Wiałem

Genowefa Pilnlakowska
Wiejska Biblioteka Publiozna w

Na

uroozystość otwarcl ~

Dzlałoszycacb

biblioteki w dnlu 2 stycznie

19.8 r • • iałam 66 opracowanych ksi ątek, 2 szaty biblioteczne

umieszczone w ~abi neclc burmistrza i referat ne temat roll
biblio teki w s~ołoczeń8twie. ro było wAzystko , co mogłem
pr zedstawl Ć llczes tnikom uroczys tego otwarcie Miejskiej
Bibliote~l Publtcznpj w LiałoAzycach.
Nie wszysoy obeoni na ot" arciu docenili l'iertość danej
Chwili, bo oi do których po~lnnam otrzyma6 pomoo, najwięcej
żl'lrt6w klero"all n" skromny k H l~t'ozb16r. Na szczęśoie inn1,
kt~rzy zrozumieli treść wy~łoszonc~o przeze mnie referatu,
nie szoZp'dz111 dobryoh słów, zachp'caj~yoh do dalszej prscy
w nowo ot"/lrtej pll'lc6r.oe kulturelnej.
Dyrektor miejsoowego gimnazjum / D 1939 r.dyrektor gimnazjum
w Wars7:a1ł1e/ po otrzyman1u oC! mOje j siostry - uczennioy gimnazjum
- stwierdzenia, te S/lma oprAco~ałam referat na tę uroczystość,
prz~kszał m1 słowa uznania dodając, ~e pod moim kierownictwem
biblioteki'! uZYAka powa~ne osj~gnięoie w najbll~szym czasie.
Po referacie

się otywiona dyskusja, dotyoząca
Dwie osoby z grona nauczyoielsKiego
.yrazi ły Chf,'Ć ofisrowania bihlloteoe włssnyoh kslątek, CO
" krótki. czssie uczyniły. Tylko. osoby zspisały się wówozss
na ozytelników, bo tnni, ohecni na otwerciu po zapoznaniu etę
pOWiększenia

wywl'lz:'1ła

ks1~~ozb!oru.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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z księgozbiorem oświadczyli, te wszystkie książki są im znane •
• krótkim czasie księgozbiór zaczął się powiększać, zasilany
nowymi książkami z centralnego zakupu i dopożyczonymi
z Powiatowej Biblioteki.
Bardzo miła jest praca z dziećmi. Minęło już dwadzieścia
lat od dnia, gdy czternsstoletni czytelnik - wychowanek
Państwowego Domu DZiecka, pierwszy zwrócił uwagę na brak
czytelni w bibliotece.
Chłopiec ten, o uzdolnieniach malarskich i literackich,
każdą wolną chwilę spędzał w bibliotece. Przeglądał Wielką
Encyklopedię Rsdziecką, szukając w niej reprodukcji obrazów
wielkich malarzy świata, korzystał z różnorodnyoh słowników,
albumów i atlasów, a dzieł tyoh było wówozas .ało. Często
zostawiałam samego ohłopoa w biblioteoe, gdy była. wzywana do
telefonu, z~ajdująoego się w sąsiedni. lokala. I raz - ohłopieo
ten zwr6cił się do anie ze słowami: "pani nie boi się zostawiając
mnie samego, że mogę zabrać jską wartościową książkę?"
Wtedy musiałam wysłuchać "spowiedZi" biedaego sieroty ze
smutnego dzieciństwa. P6źniej dowiedziałam się, że opinia
chłopca z poprzedniego miejsoa pobytu nie była dla niego korzystna;
jednak mój stosunek do tego czytelnika pozostał bez zmian.
Należał do aktywu czytelniczego i przez cztery lata on korzystał
z usług biblioteki, a ja z jego uzdolnień przy organizowania
różnych imprez. Gdy przyszły trudne chwile dla wrażliwego
Chłopca, nie zastananiając eię przy ucieczoe z Domu Dziecka
zabrał pieniądze z kasy szkolnej na dalszą podr6* do starszego
brata, który w tym okresie ukończył służbę wojskową.
Po kilku

od chłopca list, w którym
do popełnionego przestępstwa przepraszał mnie
za zawód jaki mi sprawił swoją "nikozemną" ucieczką. Przyrzekał
poprawę i że w dalszym życiu będzie tak postępował jak bohaterowie ulubionych książek z aojej biblioteki.
Przed kilku laty przyjechał opisany wychonanek do Doau
Dziecka jako dorosły mężczyzna i przy odwiedzinach w bibliotece
przyznając

pochwalił

sumiennemu

miesiącach otrzymałam

się

się

z sukcesów

życiowyoh

wypełnieniu obowiązków

jakie uzyskał dzięki
zawodowych. obywatelskioh
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1 rodzinuych. Jeszoze raz
rady bibliotekarskie.

wyraził

podziękowanie

za tyczliwe

Jan Kaozor
Pi6rk~. pow. Opatów
W moioh wspomnienisch o praoy bibliotekarza wiejskiego
równiet mówić o ty. jak swoją prac, na odcinku upowszecbniania kultury i oświaty przyczyniłem się do tego, by w Polsce
lepiej się ludziom tyło.
będę

Zacznę od obwili narodzin Biblioteki Powiatowej wOpatowie.
W ty. czasie, kiedy i1 kwi~tnia i946 r. ukazał się dekret
o bibliotekaob i opieoe nad zbiorami bibliotecznymi, byłem
Starostą Powiatowym w Opatowie i z tego tytułu przypadł mi
zaszczyt i obowiązek ozynnego uczestnictwa przy organizowaniu
bibliotek.

Nie

~ślałem

bibliotekę wiejską,

wtedy, te po paru latach przyjdzie mi prowadzić
ale to osobny rozdział historii mojego

tycia.
W tycb wspomnieuiaoh opo~iem o początksch organizowania
biblioteki poniatowej, a później o mojej praoy bibliotekarza
wiejskiego.
kiedy przystąpiliŚmy do organizowania biblioteki
powiatowej; były dute trudności - nie było lokalu, nie było
ohętnych do prowadzenia biblioteki.
Pamiętam,

z nauozycielami, prosiłem o wskazanie
odpowiedniego kandydata na stanowisko Kierownika Powiatowej
Biblioteki. Po pewDyN czasie zgłosił się do pracy mgr Y.Biernacki,
nauczyciel, miłośnik ksiąte~, społeoznik - jemu jako Starosta
powlerzyłe. stanowisko Kierownika BibliQ~ekl Powiatowej
wOpatowie.
Zacząłem rozmawiać

Baze. - wspólnie staraliś~ się o lokal, po długioh rozmowaoh
od Bady Miejskiej w Opatowie dwa pokoje, kt6re

wytargow.liś~
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było pieotSlr, ezyb • olmacb, u •• ba
pierwezej kolejnośoi przepro.adzić re-ant. Gdy apara11ś.,
się z ty., etanęła do ro . . i~zania spraw. wypo.ałenLe ~ob
dwóch pokoi. _ble i recały bibl1oteo_ • •epły . . . .ilu.,.
u prywatnyob stolarzy, a kaięlozbi6r eprowa4si11ś., s r~ob
wyd_niot.: Warsz..,., Poznania a nawet kupowa118ay s prywatnych
były

sd . . . . to.ane, nie

było.

kaięlozbiorów.

1 •••1

Po.ięk8Zył się per80nel bibliotek1 do trsecb 0.6b. %:}08iła
do praoy Hanka Staszew8ka, obeony Dyrektor Biblioteki
Po.iato.ej. Często od.iedzałe. bibliotekę - ksi~tki letały
• paozkach, d.ie pracownio e nie mcgły nad~*yć • opracowaniu
księgozbioru, a kierownik bibliote~i wci~ł był zajęty .pr. . . .i
organizacyjny.i, a szozeg61nie grcmadzenie. kaięcozbioru •
się

• następnej kolejności przyst~piliś., do organizowani.
bibliotek przy cainach; nie przychodziło to łat.o, nie było
ohętnyoh do prowadzenia bibliotek, gdy t wynacrodzenie było niewielkie, a przy.,m olbrzymie trudności 10kalOfte.
Pierwsze uroczyste ot.aroie bibliotek gminnyoh odbyło stę
• miesiącu styozniu i9'7 r. Js sam - jako 8tarosta - uczeetn1czyłe ~
w tej uroczystości w Gtainie Przyberowice, • tej Gminie, w kt6re j
w i9" roku w miesiącu wrześniu urzędowałem jako pterw s Ły
starosta Powiatowy. Otwaroie uroczyste w skali wojewódz ~ iej
odbyło się w powiecie Włoszozowa z udziałe. Wojewody V i ś llcza
Przewodniczącego WRN w Kieloaoh.
W miesiąou luty. 19'8 r. władze Naczelne Stronnictwa Ludo.e~o
anie na sekretarza Wojewódzkiego Ioaitetu Stronnictwa
Ludowego w Lublinie. Od tej pory kontakt .6j • blbliotek4
w powiecie opatowskl. ns parę lat został przerwany.
po.ołały
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IIIIrla Cb1copek

MIejska Bibl10teka Publiczna w
~ed7

• 1951 roku po

Iłży

ukończeniu szkoły średniej

razem z koleżankami do pracy w wydziale
~~ P,PB5 - DaWet ale przypuszczałam, że nigdy nie rozpoeKBę pracy •
ł7a za.odzie. Przecież juŻ samo słowo "finanse"
b7.o 41a .m1e ł7- przyoiągającym maenesem, gdzie można było
SDale~ .'o8QDkowo dobre zarobki. A jednak stało się inaczej.
Po zała'.ieatu wszelkloh formalności i życzeniacb owoonej pracy
~. ~8Dowaaej t1DaDBlstce, dowiedziałam się w dalszej, już
pr.rwa~~ rosaowle o woląym miejSCU w bibliotece.

•

S~aree~lcaeh szłaa

ID K~orszeD1D aoloh koleżanek t radości kierownika kadr
-lanę an@:8Żu. Do pracy w bibliotece nie było widać
chęłaycb • •sSJ'SCl' tak suo zresztą, jak ja, poszuUwal1 bardziej
1Ilt.raLlll"cb stanowisk.
pojDWslł_

°

UOJe ostery serdeczne dotychczas

obdarzyły mnie
,jak na wariata
w dru«1 konlec Staraohowic - obejmować swoje wymarzone

pD~1.,_. DleChętnym uśm~echem,

1

efeasły

koleżanki

spojrzały

rs-..
Poe . .ł. .

slę ntezaternte osamotniona, Stała właśoiwis na
Dis wiedzqo w jakim kierunku się udać, z żalem do
.iebte ....J ss to 001 siedzącego we mnie, co w jednej sekundzie
pot.ratlło sbarsyć, to co JUŻ od roku było zaplanowane, a przed
obwił. ~oraa1Dte aa~arantowane angażem •
.tle Dle possłaa za nt .. t.
ro~.

51e.podslewanle, nawet chyba nie zdając sobie z tego sprawy
al • pomoc~ kierownik kadr - m6j dobry zresztą znajomyoBwtadCsająo. ~e sania zostanie zmieniony angaż, pokaże mi
~1.łlotekę. kt6ra znajduje się tu, DA miejecu, w tym samym
przyszedł

lIDł)'ÓII.

Biblioteka składała się z dwóoh pomieszczeń. Jeden niewtelki
poli:8tk b7ł po prostu biurem, drugi olbrzymi pok6j zastawiony
."ł oały regal_l l aZafami.
s.Dtaltt s kslą~ką 1 biblioteką oraz praoą w uiej miałam Już
.e-.śateJ.

w oaasle

uczęszczania

do

szkoły średniej,

http://sbc.wbp.kielce.pl

ale to,

i7
00 aobaozyłam tutaj było aupełnie ozy_ 1nDy •• '1'0 przeaało
JIOJe naJśmielaze oozekiwania. Był_ formalnie oczarowana
ogromem nagromadzony oh tu ksiątek. kaiątek kt6re w przyszłości
sama jut miał_ rozsyłać do wszystkioh bibliotek ca1nDyoh
w powiecie.

o takiej pracy nie marzył am nawet w najbardziej kol orowych
snaoh. Tu mogłam wybierać sobie do ozy tania to. 00 .aaa ohcia łam ,
a ni e to. co mi łaskawi e podano z p6łki - i ozytać do wol i .
A czytelnikiem w edług . op in i i w sp6ł praoowników byłam co najmnie j
dziwnym, bo opr6oz oiekawszyc h pozycj i beletrystycznych
czytałam masowo " B i bliotek ę Wiedzy Powszeohnej". Na c iągł e
pytania " co widzisz w t ym i nt er esując ego " od powi ed zi a łam ,
zgodnie zresztą z prawdą, te dla mnie s ą t o wszy stko rzeczy
bardzo i nt er esu j~J e . poniewat ioh nie znam, ewen tualnie ansa b ardzo
pob i e t n i e.
Powiatowej Biblioteki Pub licznej w Staracho- i cachpani Br o nisława Bodziocb; przyjęła mnie
bardz o mil e , nawet serdecznie i po stwierdzeniu , te b ęc\zie
ze mni e d obra bibliotekarka, wysłała mnie na kurs bibliotekarski
do W1MBP w Kielcach.
Kier owniozką

była nauczyoielk~

Po ukońozeniu kursu potraktowana zostałam jako wykftaliri~or.a
na bibliotekarka. Nie miałam, jako to jest dziś , okre ś] one "o
działu pracy. Robiłam właściwie. wszystko i wszystko to l1yło
dla mnie cudowne. Za~sze wyobratałam sobie, te sło~o ~rAcA
oznacza jakiś straszny i ci~tki obowiązek. rymczaseo moja ,ra~e
była dla mnie jedną wielką przyjemnOŚCią.
Inwentaryzowałam nowe ksiątki, opraoowywałam je, wyjetd~ałac
do bibliotek gminnyoh i punkt6w bibliotecznych, pisałam
protokóły pokontrolne, wysyłałam ksią~ki do wszystkich bibl10te t
gminnych.
wprost urzeozona bojnością naszej Ludowej PolSki,
tyle do odrobienia, nie 8zcz~dziła pieniędzy na
oŚwl~tę . Ilet oiętkich złotówek dokładano wówczas do katdej nowo
WYdanej ksiątki. Były one po prostu za bezoen. Do dziś Jeszcs.
spotykamy w naszych zbiorach bibliotecznych kaiątki wartości
2,6 czy 10 d, i to książki pokaźnych rozanr~.
Byłam

kt6ra

mając
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Genowefa Podgajn1ak
Paw1atova Biblioteka Publiezna w Radomiu
Pamiętam ulewny deszcz w tym dniu, kiedy po raz
pierwszy wysiadałam z pociągu na t~ie Warszawa - Radom
i szłam uieznaną drogą przez park do Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej. Tam, w pokoju 288, miałam om6wić warunki moje~
przyszłej pracy i ewentualnie podpisać umowę.
Pra8ęłam wtedy bardzo aby coś się stało i teby mnie do pracy
nie przy~ęli, a tym samym anulowali obowiązek pozostania w tym
obcym mieŚeie. Do myśli tych nie przyznawałam się samemu mętowi,
kt6remu nie tyle aam Radom, ile cała Kieleoczyzna była bardzo
bliska.

mi dotąd uraz do deszczu, gdy! miasto w tym
mi szczeg6lnie nieprzyjazne - jednej tywej duszy, kt6ra
byłaby mi znajoma i czuła pot~zebę mojej tu obecności.
Nie mieliś~ się z mętem gdzie zatrzymać, aby osuszyć ubrania
i odpocząć. Jedynym człowiekiem, kt6ry powiedział nam przyjazne,
serdeczne słolia, nazyyając nas przy tym wbezdomnymi biedakami"
był 6wczesny sekretarz Prezydium POwiatowej Rady Narodowej pan
Jan Mazela, późniejszy wieloletni przewodniczący Prezydium.
J ego stosunek do mnie w tym trudnym dniu zadecydował, te
uwierzyłam, 1t wszystkie trudności mnszą minąć.
Odtąd zawsze darzyłam go pełnym zaufaniemi nie zawiodłam się prawie
do końca Jego pracy w tutejszym Prezydium, kt6remu podlegała
r6wnief: Biblioteka Powiatolia. Rozpoczęł:am y niej pracę z dniem 1
września 1955 roku; powierzono mi funkcję kierownika.
Pamiętam, jak bardzo bałam się decyzji objęcia tej tQnkcji, kt6rą
nieprzerwanie pełnię do dziś. Jeszcze wówczas nie mogłam
przewidzieć wszystkich trudności, kt6re mnsiałam pokonać w okresie
przepracowanych lat, ale intuicją wiedziona, zdawałam sobie
SJ'T'll~, te ~est to praca trudna i Odpowiedzialna. Stąd wynikały
moje obawy i wahania.
Pozoetał

dniu

było

Trzykrotnie wychodziłam z pokoju sekretarza, gdzie
jut więcej os6b. Mieli oni podjąć kolegialną
decyzję mojego zatrudnienia. Był tam 6wczesny resortowy członek
Prezydium, pan Franciszek Zaklikiewicz, kierownik Wydziału Oświaty,
któremu podl.egał i resort kultury; był Henryk Zięba, r6wniet
członek Prezydium. Byli to ludzie - jak się p6źniej przekonałam zgromadziła się
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-bardzo mi tyczliwi i przyjatni. Cechowała mnie u1ho6ć i wiara
w ludzi. WYniesiona przede wszystkim z domu rodz1nneg~.
a potwierdzone i ulcsztaltowane v tom przedwosesne~ jak na 1lÓj
wiek pracy zawodowej / rozpoczęłam ją. mając niespełna 16 lat /.
poprzez przynaletn06ć do organizacji młodzietov;rch i mieszkanie
v Domu Akademiclda. Ludzie. s kt6rya1 się v ~czątkach lICIjej pracy
zetknęłaa pomogli mi bardzo. Odnosili się do lIIIl1e ~ak do młodej
kobiety. mote nawet za młOdej, jak na kierownika, ale traktowali
povatnie . To w dutej mierze pomog}:o 111 przetrwać trudności.

Eltbieta Stec
Pow1ato,.a Biblioteka Publiczna v Xielcach
V trzecim roku otwarła się szansa pracy instruktorskiej
w bibliotece powiatowej. Skorzystałam z niej z ochotą, bo
przypuszczałam, te daje ona większą motliwość pracy - nie waham
się jej nazwać - twórczej; realizowania choćby w niewielkim
wymiarze własnej wizji rzeczywistości. Jest to przeciet podstawowa
przesłanka satysfakCji z wykonywanej pracy. I do pewnego stopnia
sprawdziło się to w mOjej wieloletniej praktyce instruktora
bibliotecznego. Do pewnego stopnia, bo przeciet instruktor nie ma
nieograniczonych motliw06ci realizowania swych wizji - ograniczenia
te jakte często, i to jest najbardZiej przykre, wynikały ze złej
organizacji pracy oraz z braku zrozumienia roli bibliotek
wie jskich.
~am

swoje drobne satysfakcje z taktu. te kilka bibliotek
do stanu przyzwoitego. te wprowadziłam
swo je pewne niewielkie koncepcje i pomysły v ich urządzenie,
te vywalczy}:am kilka ładnych lokali dla bibliotek. a prowadząc
azkolenia bibliotekarsk Gsiągnęłam nieraz zadawalający efekt
v przekazywaniu wiedzy fachowej.

udało

mJ.

się doprowadziĆ

Mam przykład pięknej pracy jednej z ~ch podopiecs~eh
bibliotek. Kilkanaście lat temu był tam jeden pokój prseanacsQQ1
na bibliotekę, zatłoczony ogromnie. W tych warunkach nie .otna
było marzyć o czytelni czy ekspozycji kaiątek. Kimo to biblioteka
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cieszy~ eię ogromną popularnością wśr6d

mieszka6c6w, a to
bibliotekarce, osobie naprawdę oddanej swojej
pracy: życsl1vej. IlUej. znającej swój księgpsb16r. kt6ra
katd8lllll potrafiła WJ'brać dobrą i ciekawą ksiątkę •
Praca jednak w 1abiejąc7Ch warunkach była bardzo trudna. ograniczały
one jej możliwości do mInImom. I oto w początkachilat sseś6dziesią
tych otworzyły się nowe perspektyvy. Miejscowe wadze zaplanowały
budowę nowego 1c1na, przewidując r6wnocześnie w t7JII bud7Ilku miejsce
dla biblioteki. Biblioteka otrzymała noWJ', piękny lokal . Wraz
z koletankami pojechałam zobacz7Ó nowe dziedzictwo biblioteki
a takte aby mieć swó j udział i przyj emnoś6 w zaplanowaniu urząd zenia
biblioteki • W por6wnaniu z poprzednią obecna przestrzeń WJ'd ał a
mi się ogromna. Za~śmy się do pracy: projektoval:7Śm;y ustawienie
mebli w wypotyczaln1 i czytelni , spos6b ozdobienia ś cian , kolor
zasłon i 1m6stYO innych drobnych rzeczy • .l kiedy po kilku
tygodni ach wszystko był o got owe , uroczyści e otwarto bibl i otekę
zapraszając przedst awi cieli wł adz i aktyw czytelniczy. li nowym
l okalu praca bi blioteki j eszcz e rozkwitała. Czuję zawsze ogromną
przyj emnoś 6, gdy j estem w tej bibliotece. Schludnie w niej
i przytulnie, a co najwatniejsze, placówka ta cieszy się ogromną
popularnością w środowisku. Z rozmów z czytelnikami, z ich wpis6w
do ksiąiki uwag wynika, te lubią tu przychodzi6, te prawie nigdy
nie wychodzą bez ksiątek, po kt6re przyszli. Biblioteka organizuje
spotkania z ciekawymi ludzmi,konkursy czytelnicze.
Jest w tym optymistycznym obrazie również zasługa czytelnik6w,
kt6rzy docenili wartość biblioteki. Jest w tym satysfakcja wielu
os6b, kt6re umiejętnie połączyły wysiłki dla osiągnięcia wsp6lnego
celu. I są to warunki konieczne - zaangażowanie i dobra organizacja,
aby zbierać piękne owoce.
gł6wnie dzięki
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Barbara Kielisz

Analiza prenumeraty i wykorzystania
czasopism rolniczych v bibliotekach ga!nnych
w03ev6dztva kieleckiego.

Niniejszy materiał stanCYi pr6bę przeanalizowania staDu
prenumeraty i wykorzystania czasopism rolniczych w bibliotekach
gm1nnJch vojevództva kieleckiego.
Analiza zostala przeprowadzona na podstawie specjalnie
opracowanych ankiet rozesłanych do wszystkich bibliotek gminnych.
Przytoczone uitej dane pochodzą z vypoviedzi ankietowych,
nadesłanych ze 170 bibliotek gm1nn7ch i dotyczą stanu s 1973 r.

Dane og6lne:
7~ bibliotek gminnych na terenie vo3ew6dztva kieleckiego
prowadzi dzialalno'6 kulturalno - o'w1atcyą w 'rodov1skach typowo
rolniczych, 25~ obsługuje teren zamieszkały w znacznym stopniu
przez chlopo-robotnik6w, 5~ obsługuje 'rodowiska robotnicze.

Znacznie przevatający rolniczy charakter poszczeg6lnych
zmusza do szerokiego zwr6cenia uwagi na prasę rolniczą,
zarówno pod kątem planów prenumeraty, zapewniających właściwe
nasycenie poszczególnych Środowisk z . uwzględnieniem ich ch~eru.
oraz pod kątem właściwego wykorzystania posiadacyct tytuł6w.
Na motliwość gromadzenia i udostępnienia czasopism powatny ~łTw
mają warunki lokalowe. Na og6lną liczbę 170 bibliotek gminnych
czytelniami dysponuje 105 placówek. Niepokojącą sytuację w tY2
względzie notuje powiat Zwoleń, na terenie którego ta!:a
, bibliotek gm1~~ycb nie dysponuje czytelnią; w powiecie bask~.
Środowisk
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5 bibliotek nie posiada cs;rtelni.
Pińczowie,

".Białobrzegach,

Opocznie,

noszcsowie po 4.

Istnie~ą tylko dwa powiaty na terenie wo~ew6dstwa kieleckiego,
" których wszystkie bibl10teki gminne posiada~ą czytelnie
IUelce, Ias1m1erza VielW.
Bardzo ciasne lokale czytelniane Iponite~ 10 m1eJscl
w trzydziestu przypadkach również powam1e utrudniają pracę
II czasopismem • .

Szerszymi motliwościam! w,ykorzystania prasy rolniczej w pracy
z czytelnikiem dysponuje 80 placówek gzrUnn,-ch, co stanowi 46~.
Ponadt~ na terenie województwa kieleCkiego istnieją 52 m1ejscowości
szczebla gminnego. w których działa więcej nit 2 czytelnie
zorganizowane bądź przy nubach -Ruoh-, nubach Roln1lca lub
miejscowych domach kultury, przy czym nadmienić naleły. it czytelnie
te są dostępne dla ogółu lI1eszkańcÓ'W.
Prenumerata:
li roku 1973 na prenumeratę czasopism rolniczych dla bibliotek
gm.1.DJlych w,ydatkowano z fUnduszów liilUlP 56.751 zł. Większości
lIamewiając dla bibliotek gminnych następujące tytuły czasopism:
Plon, Gospodyni. mody Rolnik, Agrochemia, dla bibl10tek
gJII.innych z terenu n powiatów: Przegląd Hodowlany, dla 9 )Jowe
Rolnictwo, dla 16 powiatów Hasło Ogrodnicze i Owoce-WarZ1'WaKwiaty. Og6łem r;aprenumer~o v roku. 1973, 812 egzemplarzy. z tego
787 pruz li JJIIl!P •

między bibliotekami
poszczególnych powiatów istnieją zasadnicze romice, nie
sawsze uzasadnione motliwościami finansowymi. li wielu prfl7Padltach
nie bierze się pod uwagę wielkości i st1'llktur1 ilrodowiska, np.
" Bibliotece Gminnej" StroJIICU pow. Białobrzegi na jedno czasopismo
rolnicze przypada 940 mieszkańców, v M1rcu pow. Starachowice 830.

li prenumeracie czasopism rolniczych

~

Odnotowano jeden przypadek.., skali "ojewództwa, w którym
biblioteka ~ nie otrzymywała" og6le czasopism rolniczych mimo
wielokrotni. ekładanych wnioskó" o zaprenumerowanie konkretnych
t;rtuł6". IGII.inna. Biblioteka Publiczna" Błaz1D&ch powoStaracbowioe/.
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Średnio na jedną bibliotekę gminn~ przypada 5 tytUłów czasopism
rolniczych. Jest to wskaźnik zadawalający. Zwr6cić nalety jednak
uw~gę na ~ute dysproporcje między ilością tytułów czasopism
rolniczych znajdujących się w poszczeg6lnych bibliotekach.
Liczba ich wahała się w roku 1973 od 2 do 9 w placówkach działają
cych w środowiskaoh o podobnej strukturze zawodowej mieszkańców.

Wykaz czasopism prenumerowanych przez biblioteki
gminne województwa kieleo~iego

Lp.

Tytuł

bibl.
pren. dany
Ilość

czasopislll8

" bibl.pren.
dany tytuł

tytuł

1.
2.
3.

••

5.

6.
7.
8.
9.

iO.
11.

i2.
i3.
U.

15.

i6.
i7.
18.
i9.
20.
21.
~2.

23.
24.
25.
26.
27.

150
i44
136
113
77
159
63
34

Plon
Gospodyni
Agroohemia
Włody Rolnik
c
Przegląd Hodowlany
Hasło Ogrodnicze
Nowe Rolniotwo
OWoc e-War zywa-Kw iaty
Wieś Współczesna

14

Przysposobienie Rolnicze
Nasza Wieś
Ochrona Roślin
Poradnik Gospodyni
Wechanizacja Rolnictwa
Gospodarski Chów Zwierząt
Przszelars two
Hodowla
Drobiarstwo
Trzoda Chlewna
Gromada - Rolnik Polski
Wagazyn Mechanizatora
Międzynarodo\fe czaaopismo Rolnioze
Sad Nowoczesny
Traktor

i2
5
6
7
4
3
3
1
1
1

1
1
1
1

1

Działkowiec

1

Agrotechnika
Drobiarstwo

1

1
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89
84
80
66
45
40
37
20
8
7
4
3
ł

3
2
2

tabela nie wszystkie
podstswowe, zalecane do prenumeraty
pr_ II1Il1skZ"Swo Inltury i Sztuld. tytuły czasopislI
roln1asyoh. PoDadto iDdywi4ualn4 politykę prenumeraty prowadzą
&l.łal~. . . . . _ 52 aiejBoowościaoh szczebla gminnego kluby
t . . t.tltoe pe.~adaJąoe czytelnie. Wynikiell jest w każdym
przypadka dAblowan1e poszczególnyoh tytułów czasopism
rolAiozyob -Iw ośrodków i bibliotek, przy jednoczesnym braku
~ch. saapokajaJąoych potrzeby indywidualnyoh czytelników.
B1eakoordyno.ane działanie w tym kierunku jest przyczyn~ bardzo
lder1l)'ch wynlk:ÓII. lU1Iljdnjących odbicie we wskaźnikach
prooentawycb. dotyczących ilości czytelników korzystającyoh
Ba prze.traeni roku z czasopism rolniczyoh " stosunku do ilośoi
ale8skaDc6ao •
• possczególuych &minaoh wspomniany wskaźnik waha się od O.i~
cło aal:sy-.lner;o " 8kali województwa - 2~ /Bodzentyn pow. Kielce/.
~ czy. zaznaczam, 1* jest to wypadek sporadyozny •
Jak

~laa~je

b~bI1.~

c-tune

sal ~czon~ wy~ej

POBiadaJą

• sa8adale w poszozególnyoh gminach wskaźnik ten nie
prsekracza SS. Rodzi się pyt.anie - czy wobec tej sytuacji,
.,aa&aJąoeJ bezapelacyjnego zaktywizowania zwłaszcza środowisk
rclnic~cb " czytelnictwie prasy fachowej nie należałoby
skoordynować działania w zakresie nie tylko prenumeraty, ale
i wykorzystania ozasopisa rolniczych wszystkioh ośrodków
kIlltaralnG-Oświatowych i słu~by rolnej?
Aktualne potrzeby podważają słuszność prenumerowania przez
tyoh samych tytułów. Ankieta nasuwa
prZYpaBzczen~e o braku jakiegokolwiek przemyślanego programu
prena=eraty. ~lko w niewielu przypadkach kierownicy bibliotek
~naycb z~łaszają potrzeby w zakresie prenumeraty bibliotekom
powiatowy •• Wynikie. tego jest mechaniczne zamawianie
podEt"owycb, .,szczególnionych w wyk~zach MinisterBt~a tytułów,
bez nws«lęda~ania potrzeb 1 zainteresowań poszczególnych
arod~15k • • wyniku D1eprogramo~anej prenumeraty tylko 92 bibl10teki gmdllDe, co stanowi 5.~, nie zgłasza braku zsintereEowania
jakiaKolwiek tytułem czasopisma rolniczego.
pos~ze!ólne ośrodki

Do naJcz(ściej orymie nilln)'ch tytułó" niewykorzysty~anych
przes czytelników należII: PrLcgląd Hodowlany. Xo;.;(; Holnl <, t"'o,
Agrocheala.
http://sbc.wbp.kielce.pl
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nie zainteresowania:
- przypadkowo zaaawiane tytuły poszczegól~ob csaaopla.
rolniczyoh bez uwzględniania speoyfiki środowiak, np.saajdaJ40e
się w więkazośoi bibliotek Przegląd Hodowl&D7 esy Baało
Ogrodnioze nie zawsze jest zgodne z zaintereaowanta.i i kIerunkiem gospoda~owania mieszkańoów,

Przyczy~y

- prenumerowanie tytułów ozasopism, ozęsto daleoe .pecJal1styo~ch
do bibliotek działaj40yoh w środowiskaoh robotniczyoh,
np. Chęoiny pow. Kielce, Ę;uohedniów pow. Kielce, Sobków pow.
Jędrzejów, Dz1ałoszyce pow. Kazimierza Wielka, Stvorkólr pow.
Końskie, Białaozów pow. Opoozno, Drzewioa pow. Opocano,
Skaryszew pow. Radom, Blityn pow. Szydłowieo, SzoseJroc1.Dy pow.
Włoszozowa,

- zbyt wysoki stopień trndnośoi zamawianyoh 05&8opis.
I Agroohemia, Nowe Rolniotwo, Ileohanisaoja Roln1cwa ,
indywidualna prenumerata przez mieszkańoów t7ch
które są zgodne zc kierunkiem
. ioh zainteresowań.

tytułów

Do japoozytniejszyoh ozasopism roku 1973 Dale*,:
Gospodyni, Plon, OWooe-Warzywa-Kwiaty, Hasło Ogodn1oae. %darsały
się na terenie województwa przypadki oałkowitego brakR csaaopisa
rolniczyoh w filiach biblioteOznyoh.
ii powiatów prowadziło regularną prenumeratę osaaopis. rolniozych dla całej sleol biblioteoznej na swoim tereD1e, 6 nie
prowadziło w ogóle, z tego 5 uzasadnia ten stan brakiem
funduszów IBusko, Kozienioe, o:Joozno, Przysuoha, Starachowloel;
Jędrzejów regularną prenumerat. przez takie ośrodki jak:
GS, Kółka Rolnicze. Bank Spółdzielczy, Gminna słutba rolna.
Decyzja taka byłaby w pełni uzasadniona i słuszna pod warunkle.,i:t
- czasopisma znajduJąoe się w wymieniony oh ośrodkaoh są dostępne
dla ogółu mieszkańców
- są zgodne z oharakterem poszozególnyoh środowisk
- prenumerata prowadzona jest w porozumieniu z bibllotek4
- obsługa biblioteki dokładnie informowana, kt6ry z osrodków
abonuje konkretne tytuły.
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Ankie'a nie daje w tym zakresie szcz~gółowej odpowiedzi.
8iedopussczalDa sytuacja zaistniał~ w powiecie sandomierskim.
Całoś~ prenu.era'y przychodziła do biblioteki powiatowej, ską4
~e ~la odbierana 'przez bibliotekarzy terenowych, ani przesyłana
do iudywidualaych placówek.
PoD8d'o 9& bibliotek gminnych skar*y się na nieregularn,
dostawę czasopism,
nieraz z op6źnieniem kilkutygodniowym.
I Spra.a ta -wymaga rozwiązania przez dyrekcje bibliotek
~iatowych

l.

Ka v.rtanie, czy czasopisma rolnicze docierają do punktów biblio'ecSD7cb, 92 kierowników bibliotek gminnych udzieliło odpowiedzi
przeczącej. Do punktów pozostających pod opieką pozostałych
bibliotek ~ych czasopisma docierają trzema drogami:
- prowadz4

indywidualną prenumeratę

ud08tęPDiaj~

posiadane

tytuły

kierownicy punktów,
czytelnikomi

- przekazywane zostają wybrane egzemplarze czasopism rolniczych,
.cześniej wykorzystane _ b~bliotekach gminnych I • przypadkaoh
~ch docieraj4 z bardzo dużym op6źnieniem li
sytuacja rozwiązana jest w punktach zlokalizowanych w klubach
wiejskich, pro.adzących regularną prenumeratę czasopism
roLniczych •
• zakresie czytelnictwa czasopism rolniczych istnieją du~e
dysproporcje w ilo~ci wypo~yczeń czasopism rolniozyoh między
bibliotekaai gminnymi poszczeg6lnych powiat6w. Wyniki uzale~nione
84. zuaczaym 8topniu od wykorzystania czasopism rolniozych
w pracy z czytelnikiem i właściwą ich propagandą.

Ka o&61D4 liczbę i10 bibliotek gminnych, 45 I co stanowi 21~ I
• 0&61e nie stosuje for. pracy. mających na oelu lepsze wykorzystanie i popmlaryzację prasy rolniczej. Z reguły biblioteki te
le&1'7.oj, 8ię bardzo małą ilości, czytelnik6w korzystających
z CzasOpi8D rolniczych.
Baleły tutaj uwzględnić ograniczone mo~liwośoi działania w tym
zakresie tych placówek, które nie mają ozytelni.
aeasaaając - praca z czasopismem rolniczym nie zyskała u nas
popularności. Jest to dosyć powatnie zaniedbany odcinek
działalności.
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• zasadzis bibliotekarte nie wykraczaj~ w' ty. zakresie
poza głośne czytanie, przeglądy prasy, i rz~ziej dyskasje nad
wybrany.i artykuł_i,
Wnloskił

i. Nalety czuwa6 nad staranniejszym doborem czasopism rolniczyoh
poprzez zr6tnioowante prenumeraty dla poszczeg6lnych bibliotek
w zaleiności od wielkości i struktury środowiska.
2 • •yr6wna6 dysproporcje między poszozególnymi bibliotekami
gminnymi dZiałającymi w środowiskach rolniczyoh pod względem
ilośoi zamawianych czasopism rolniczych.
3. ~rodki na prenWlleratę czasopism winny by6 skomasowane w PUlBP,
lepiej znającej potrzeby poszczeg61nyoh środowisk.
Konkretne zam6wienia Balety realizowa6 w oparciu o zapotrzebowania zgłoszone przez biblioteki gminne •
•• Czuwa6 nad właściwym zaopatrzeniem w czasopisma rolnicze
całej sieci bibiioteoznej na terenie poszczeg61nych powiatów.
I z uwzględnieniem tilii biblioteoznych i w miarę .otliwośoi
pllDkt6w/.
5. Biblioteki powiatowe przed zgłoszeniem prenumeraty winny
przeanalizowa6 wykazy czasopism przesyłanyoh przez ~inisterstwo
Kultury i Sztuki i wybrać te artykuły, które maj~ największe
szanse na wykorzystanie w środowisku.
6.

gdzie bibliote ka gminna ma ciasne pomieszczenia I brak czytelni l, a istnieją lepsze warunki lokalowe
w innej plao6woe kulturalno-oświatowej, rolę czytelni
prasy powinna przej~6 ta plac6wka.
'Ił' miejsoowościach,

1. Plan prenumeraty czasopism rolniczych powinien by6 uzgadaiany
z pozostałymi plao6wkami abonującymi prasę rolnicz~ w danym
środowisku w oelu rozmieszczenia czasopism tam, gdzie będą
najbardziej przydatne. Pozwoli to z jednej streny na zaspokojenie potrz.b tyoh plac6wek, z drugiej na wyeliminowanie
powtarzających się tytułów.

8. Biblioteki gminne powinnyposiadać pełne rozeznanie na
temat zasob6w czasopi~mienniozyoh innyoh bibliotek, plac6wek
k.o., instytuoJi i organizacji 1 intormowa6 o ty. czytelnik6w.
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9., lDa~ruk~orzy bibliotek powiatowych winni zwrócić uwagę

bibliotekarzy na efektywniejsze wykorzystanie czasopism
rolniczych w pracy z czytelnikiem i udzielać w ty. zakresie
pomocy 1nstrukt~owej.
10. Należy zamawiać popularniejsze tytuły czasopism rolniczych

w dwócb przynajmniej egzemplarzach, co umotliwi wypotyczenia
do domu.
li.

Czasopisma rolnicze winny docierać do punkt6w biblioteoznyoh
regularnej prenumeraty przynajmniej jednego tytułu
lub za pośrednictwem systematycznych dopożyczeń z biblioteki
macierzystej. / sę to dwa najczęściej powtarzające się
wnioski samych bibliotekarzy /
drogę
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WSPOŁZAWODIICTWO

BIBLIOO!El l i XIX - LB::IB PRL

Informacja o konkursie czytelniczya dla dorosłych
-Polska Ludowa w reportatu- - 1.I.1974-,0.ll.1974r.

Dnia 1 grudnia 1974 odbyło e1ę v Radoa1u r;akoIiczen1e og6lnowojew6dr;k1ego konkursu czytelniczego ·Polska Ludowa wreportatuW
zorgan1r;owanego prr;ez Wojewódr;ką i Miejską Bibliotekę Publiczn,
w lielcach. Konkurs został prz,.gotowany jako torma uczc.enia
XIX-lecia PRL przez biblioteki naszego województwa i trwał prs ••
cały rok 1974. w dwóch tazach - zakończenie I faz,. odbyło się
w cr;erwcu br •• r;akońcr;en1e całollici kollkur8u - 1 grudnia br.
Obie fazy konkursu miał,. na celu popularyzację ksi~ek
z ddału -Reportaże o Polsce LudowejW i r6łnUy e1ę Y7borea
literatur,. o tej tematrce / pierwsza taza - kBiątki wydane w latach
19n-1974 oraz ar"Ykul:,. z pras,. bietącej regionalnej /. Konkurs
polegał na V7głoszeniu wypowiedzi na temat jednej prseczytanej
ksi~ki t1gurującej na liście konkursowej. Ta torma konkursu.
w kt6rrm brano pod u~ę umiejętności samodZielnej ocen,. książki
oraz, przekazania 1n!oramacji o tej książce. odbiegała od stereotyp6w
konkurs6w cr;,.telniczych polegających na spravdr;eniu wiedz,.
cz,.telnika na temat ksiątki w postaci odpowiedzi na r; g6r,. ustalone
pytania.
V

roku trwania konkursu wzięło w nim udział
1500 uczestnik6w z 250 plac6wek bibliotecznych. rowiększ,.ła
e1ę w tym czasie 1l0ś6 wypot,.czeń książek. kt6re zalicr;amy do
literatury społeczno-politycznej.
ciągu całego

około

V akcji konkursowej obok pracy popularyzującej ksiątki
konkursowe przeprowadzono szereg interesujących imprer; towarzyszących
eliminacjom środowiskowYm, powiatowym i wojew6dzkim, w tym cykl
V7kład6w na temat historii reportatu w większości bibliotek
powiatoV7ch dyskusje na temat książek konkursoV7Ch. lIpotkania
z pisarzami - autorami reportaż,._
Ukoronowaniem całe j akcji były Dni Isiątki Społecr;no-Politrcznej,
w czasie kt6r,.ch we wszystkich powiatach odbył,. się eliminacje
powiatowe oraz szereg lIpotkań z Jerzym LOTellea. Tadeullzem Robakiem
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1 Zb1.gn1ewell Xv1atk0W8~ z ·~ycia Literackiego· oraz z HeDJu, Irall

z ·Polityki· I w lIUIII1.e 20 spotkań I.
Pcm1tej saaieszcsaay regulam1.n konkursu oraz wykaz literatury do
o bil ~az kODkur8u.

Celem konkursu jest popul.a.ryaacja wśród czytel.n1k6w od lat
16 literatury reportatowej dotyczącej z8884n1eń przemian gospodarczych, społecznych i knlturalnych naszego kraju na przestrzeni
~O lat 1Btn1enia PRL. Konkurs będzie miał charakter dWldazowy
i trwać będzie od 1 stycznia do 30 czerwca I l faza I oraz od
1 lipca do 30 listopada 1974 r I II faza I.
Wa terenie poszczeg6lnych powiat6w n8Baego województwa patronat
obejmują biblioteki powiatowe i miejskie,
kt6re na swoim terenie organizuj ą imprezy konlmreowe.

nad przebiegiem konkursu

Istotą konkursu jest zdopingowanie czytelników do m6wienia
o przeczytanych ksiątltach - na szczeblu bibliotek gminnyCh odbędą
aię w I kwartale 1974 roku i we wrześniu 1974 rokn imprezy
konkursowe, kt6re wyłonią zwycięzcę I jedna osoba z każdej ~ I.
Zwycięzca eliminacji gminnych wetm1e udział następnie w podobnej
imprezie powiatowej, kt6ra z kolei wyłoni najlepszych I po jednej
osobie z każdego powiatu I do wojewódzkiej imprezy finałowej.
Poniewat konkurs pomyŚlany jest jako akcja powt6rzona w dwóch
fazach Iw I p6łroczu 1974 rokn i II p6łroczu 1974 roltu/ imprezy
finałowe będą r6wnież dwie Iszczeg6ły w regulaminie konkarBu/.

Konkurs caytelniczy ·Polska wdowa w nportUu· trwa od
stycznia do 30 curvca II faza! i 1 lipca - 30 listopada III faza!.
W tym czasie wszystkie biblioteki na podstawie załączonego wykazu
ksiątek konkursowych wyłączą posiadane egzemplarze na o80bne p6łki,
opatrzą je hasłami - konknr80vym1 i przeprowadzą akcję popular,rcującą
tę literaturę w kreęgu czytelnik6w dorosłych. W połowie lub pod
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__

~!1!- ~!§!!~_!2~!2!I~~_!!_!~!'[_~onkursu ·Polska Lad~a

!..!!22!!!!!~·
Bielski ir •• Waziejuk H., Wiecbno S.: Jak aieć *,,01. aie~Ue.
Wyboru dokonali .•• W_a i973 Ksi~ i 1Jleclsa
Bijak J.: Fur" do Arkadii. w_a i913 CzytelDU:
Borski L.: Noc gitarzystów. W_a i913 Iskry
Chaoiński

S.: Siedem

zdarzeń rlÓŻDyOb. Wrocław

1973 OlI_lU-

Freidlich K.: Uśmiech Ariadny. Antologia reportaiu łódskie ~o.
Od Oskara Flatta do Andrzeja Makowieckiego. Lódi 1973. ~d. Łódzkie.
Jasiński T.I
Poznańskie.

J.:

Krasiński

Czasea blisko nas.
Żywioł

Reportaże.

POsaaD 1973 wyd.

dotlld nie znany. __a 1973 Iskry

LO'f'ell J.: DeaqDy nasze powszednie. Beporute. V_a 1973 Iskry
Wall:uch E •• Warat S.: Czas ~rzeszły nie s.anu.aJV.
Wyd. Literackie

~

Kra.II:_ 1973

Nieswytl1 na 00 dzień. Bohaterowie czasu pokoju. lf.... a 1973 ~. UDI
Przymanowski J.I ~oiśle jawne. W_a 1973 1Jyd~ ~.10 ~osaj.
służba,

obronność.

RadoJllwlta J.: Spotkania zapisane.
Wyd. 2 Kraków 1913 Wyd. Literaclt1e

Bo~ 8

Skollllowski \f. I Druga zmiana. \l_a 1973

ladUd.

~

l sKAH.

~d.UOłi

Snopklewioz J.: Nietart. lf_a 1973 iskry
Strońsu

A.: Panno

piękna,

plęll:Dy

IlÓj aniele. __ • 1974

Trentowska H.I Szanae trzeoh pokoleń. I:ybcSr
W_a 1914 Inst. Wydawn. CRZZ.

re~.

Walozuk E. WleczorDy dzwon. Zbiór reporta*l' 8 wojsIl:
powietrznej kraju. Y_a 1913 Wyd.WOJ
_6Jc ik

a. I

oa.ieńcy.

Zlelm)' A.: Sposoby

Y_a i974 Czyteln1ll:

łycia.

W_a 1973 Iskry
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Ludm1ła

Kowalczyk
Konkurs ua najlepszy gabinet metodyczny refleksje i wnioski

W ostatnich miesiącach 1973 r. i czterech pierwszych miei974 r. trr.ał konkurs na najlepszy gabinet metodyczny
naszego województwa. start poszczególnyoh powiatów do tego
konkursu był bardzo nierówny - istniały gabinety dość dobrze
tunkCjonuJące Jut od paru lat, ale były tet biblioteki
powiat,:",e czy miejskie ~ozba"ione zupełnie tego elementu pracy.
Cclem konkursu było stworzenie przynajmniej podstawowych
komór6k metodyoznych, na które składać się będą przede wszystkim
księgozbiory fachowe jako ni6odzowne narzędzie praoy lnstrukcyjnometodycz~ej wraz z odpowiednimi kartotekami, orientującymi
Ił zawartośoi czasopism fachowych 1 ulotnych materiałów metodyoznyoh
oraz zestaw materiałów potrzebnyoh do szkolenia zawodowego.
/ Nie wspominam tutaj o takiej podstawowej części gabinetu, jaką
jest zestaw materiałów informujących o placówkach w terenie,
gdy~ takie katda biblioteka powiatowa posiada /.
siącach

Pozytywnym wynikiem konkursu

było

al

nporz~kowanie księgozbiorów

b/
0/

uporządkowanie lJIateriałóIV

na pewno:

i roczników czasopism;
metodycznych ulotnyoh;
ozęśoiowe uporządko\fanie i skompletowanie materiałów
do s·zkolenia oraz kartoteki zagadnień fachowych.

Nie są to praoe całkowicie zakończone. I tak co do stanu
kartoteki zagadnień faohowyoh, nie jest ona we wszystkich
powiatach właściwie prolfadzona - niektóre powiaty uporządkowały
1 kontynuują jedynie ta działy kartateki fachowej, które otrzymały
z WiUBP - są takte sporadyozne v~padki, te jest ona prowadzona
nieprawldłowo.

Podobnie jest, jeśli pr~yjrzymy si~ zawartości księgozbioru
fachowego - stań w poszczególnyoh powiatach jest bardzo rótny.
Najbogatsze księgozbiory starannie zbierane od lat posiadają
biblioteki Jędrzejowa, Duska, Ostrowca, Opatowa, Sandomierza.
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Konkurs na najlepszy gabinet metodyczDy bYł zapoczątkowaniem
ustawicznej akcji otywiania gabinetów IIetodyczDych. stwarzania
z nioh instrumentu potrzebnego i niezbędnego w praoy bibliotekarza.
Akcja ta trwa nadal. wizytaoJe gabine.tów i konsultacje z WUlBP
nadal będll się odbywać. Najbl1:1lszya oelem będzie poprawienie
Jakośoi księgozbiorów fachowych: zapoczlltkuje tę akoję ankieta
dotycząca zawartości księgozbiorów, a po niej zalecenia
uzupełnienia brak6w. Równocześnie we wszystkich bibliotekach trwać
będzie praca nad poprawieniem jakości kartoteki fachowej. wzbogaoeniem jej treści - tak. aby zawsze można było do niej sięgnąć,
Jako do ' pierwszego tr6dła informacji na tematy fachowe.
Biblioteka wojewódzka pomoże w tej pracy powielając i rozsyłając
w dalszym ciąga ozęść gotowych materiałów, kt6re posiada.
Apelujemy do tych instruktoróW, kt6rzy odpowiedzialni Sil za
gabinety. aby przesyłane przez nas materiały włączali w kartotekę
natychmiast i uzupełniali je na bieżąco systematycznie.
n i e
Z u z u p e ł n i e n i e m kar t o t e k i
nalety
o z~e k a ć
d o
koń c a
rok u
g d Y ż
w6wczas
t r u d n o
p o w i e d z 1 e ć, t e
a k t u a l n ą
i n f o r ms c j ę
p o s i a d a my
fachowyoh
o
poruszazagadnieniach
n y c h
w
p r a s i e
prasę bibliotekarską znać trzeba
na bietąco, a do tematyki poruszanej w niej mieć stosunek czynny.
W opracowywaniu materiałów z prasy bieżącej nalety uwzględniać
potrzeby biblioteki /np. jeśli na terenie powiatu nie ma
biblioteki wielkomiejskiej, nie ma potrzeby stworzyć specjalnego
działu kartoteki poświeęconej temu zagadnieniu/o
Tak więo biętący rok 1975 będzie upływać pod znakiem
poprawiania jakośo1 księgozbiorów ' fachowycb i kartoteki zagadnień
fachowyoh. Ankieta opierać aię będzie na wykazie zawartym
'!II ksią1Jce Opławskiej L. Wiącek H. "Księgozbi6r podręczny
powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej", Wyd. 2 zmien.
i uzup., dział: Księgozbi6r podręozny bibliotekarza;
można więc Jut, nie czekając na otrzymanie ankiety, sprawdzić
zawartość swoioh zbior6w i skontrolować, czy w czytelni lub
w placówkaoh sieoi nie odnajdll się takie egzemplarze, kt6re
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w pierwszym rzęuzie powinny znajdować się w gabinecie "metodyczny.
do dyspozycji wszystkich bibliotekarzy z terenu pOlTiatu.
Biblioteki powiatowe powinny równ1et juŻ teraz
a k c j ę
i n f o r mo w a n i a
b i b l i ot e kar z y
s i e c i
o
s t a n i e
k s i ę g o z b i o r u
t a c h o w e g o czy to podczas seminari60, czy też przez
powielenie wykazu i rozesłanie go do wszystk1.ch placówek siec1,
tak aby kaŻdy bibliotekarz mógł z niego skorzystać w razie
potrzeby.
zapoczątkować

b i b l i o t e kar z y
Nagrody
d l a
n a j l e p s z y
g a b i n e t
o n kur s i e
n a
zostały wręczone podczas seminarium
~ e t o d Y c Z n y
w Szydłowcu 27.V.i974 r.

w

k

OtrzYl!Ial1 je:
i. Urszula Koczajewska
2.

Elżbieta

3. Tadeusz

-

Jędrzejów

- iooo 11.

Steo

- Kielce

- iOOO

Ił.

Cicboń

- Opatów

-

Ił.

4. Krystyna Owiertnia

- Busko

5. Anna Zybala

- Ostrowiec

6. Danuta Pac anow ska

-

7. Celina Niewczas

- Sl!:ar:tysko

8. Jadw1ga Niewadzisz

-

9. Jadw1ga Siepietowska 10. Zofia Zaczel!:

\fłoszczowa

Szydłow1ec

Zwoleń

- Starachowice

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

-

750
750

Ił.

750

zł.

750

Ił.

400

Ił.

400

Ił.

400

Ił.

400

Ił.

-'

37

Konkurs na wspomnienia pt.WMoja pla06wka i ja w XIX-leciu"
w ramaoh wsp6łzawodniotwa Bibliotek na
XIX-lecie Polski Ludowej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Kielcach. Konkurs, adresowany do ~szystkioh
bibliotekarzy z terenu całego wOjewództwa, ogłoszony był
w styczniu br. i trwał sześć miesięcy. Celem konkursu było ukazanie
tradycji działalnośoi kulturalno-oświatowej długoletnich
bibliotekarzy i kierowników punktów, podkreślenie ich udziału
w przeobrażeniach życia społeczno-kulturalnego Ziemi KieleckieJ,
a także ooalenie od zapomnienia wydarzeń związanych z poc~ątkaml
działalności bibliotek publicznych naszego województwa i ludzi
oddanych tej sprawie.
został ogłoszony

~spomnienia mogły być spisane" dowolnej formie. Głównym
kryterium stosowanym przy ocenie były wartości fotograficzne.

Konkurs nie przyni6sł zbyt obfitego I Ilości~o I plonu.
37 prao I w tym 3 prace to nagrania magnetofonorr e /
od bibliotekarzy zatrudnionych" placówkach ~szystkich stopni,
a także z punktów bibliotecznych. Ocena nadesłanych prac nie była
łatwa. Oziesięcioosobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczył
dyrektor W1MBP mgr Stanisław Os~rowski miała bardzo trudne
zadanie. Zapoznała się z wszystkimi, nadesłanymi prac~i i sLarała
się w miarę obiektywnie i sprawiedliwie ocenić ich wartos ci.
Og61nie można powiedzieć, że prace były interesujące i bogate,
obfitowały w szereg ciekawych szczegółów z oodziennego, jednak
zmieniającego się życia bibliotek i bibliotekarzy.
Uważamy, że oel konkursu został osiągnięty. Na podstawie
nadesłanych prac i wydarzeń utrwalonych w zapissch bibliotekarzy,
możnaby odtworzyć obraz rzeozywistości naszego bibliotekarskip~o
XXX-lecia. Nadesłane prace pozostaną jako ce~e dokumenty,
zaohowujące szczeg6ły tych pierwszych, trudnych lat bibliotek
publicznych'naszego województwa.
Nadeszło

Trzydziestu uczestników - autorów najciekawszych prac
nagrody pieniężne.
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L 1

8

nagród

t a

-----------------------1. Genoweta Pllnlakowska

11500.-

2. Jan Kaczor
3. Józef Żołna
ł. EHbleta Garboś
5. Genowe ta Podgajnlak
6. Marla Chłopek
7. EHbleta Steo
8. Danuta Kusak
9 • . Marla Owozarek
10. Stanlsława Bls1klewloz
11. Józefa Drabozyk
12.. Maria Sochaj
13. Franciszek Tomtas
14. Marla Sanecka
15. Natalia Stachera
16. Maria Gąsior
17. Anna Narotnlk
18. llarla Starszak
19. Władysława Stępień
2.0. Helena o.ÓŹ4Z
21. Teresa Życka
22. Uallna Oleszozuk
23. Zofla Bleleoka
24. Józeta Suobojad
25. Czesława Głąbała
26. Ceoy 11a Wlącek
27. 11lohallna Suohojad
28. Apolonla Klooko.ska
29. Wawrzynieo Clohy
30. Natalla Nowak

11500.1500.1200.1200.700.700.700.700.700.700.700.700.500.500.500.500.500.500.500.500.300.300.300.300.300.300.300.900.900.-

•
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Intormacja
o przebiegu konkursu czytelniczego ·Polska nasza ojczyzna.

----------------------------------------------------------

Konkurs ·Polska nasza ojczyzna" to akcja zorganizowana
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczn~ w Kielcach
wspólnie z:
- Kuratorium Okręgu Szkolnegc
- Komendą Cborągwi ZHP
- Zarządem Wojewódzklm ZSUW
Pstronat nad przebiegie. akcji sprawował Wydział Kultury
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego W Kielcacb. Konkurs przeznaczony był
dla ałodziety wwleka 12-i5 lat; Celem konkursu, ogłoszcnego w roku
XXX-leoia Polski Ludowej, było szerokie spopularyzowanie wiedzy
o zdcbycaach i osiągnięciach naszego kraju, we wszystkicb podstawowych dziedzinaob Iw oparoiu o literaturę popularną l czasopisaa!.
Akcja trwała od l kwietnia do 3i paźdz1ernika br. Przyst~1ły
do niej wszystkie biblioteki ~opnla powiatow~go, 306 bibliotek
terenowych i 4 wiejSkie punkty biblioteczne.
Biblioteki te szeroko rczpropagowały akcję wśród ałodzieły
i pozyskały na uczestników 2400 os6b. Realizuj~ zadania
konkursu bibliotekarze rozwinęli otyllloną dz1ałalnośł upowszecbnieniow~ od najprostszycb jak: plakaty, atisze, wystawki książek,
poprzez przeglądy książek, pogadanki, lekcje biblioteczne,
wycieczki w wyobraźni, do oryginalnycb torm jak np. konkurs
na plakat pt. "Polska w oczach młodziety" - Opoczno, konkurs
na ilustrację pt. "Ziemia staszowska w moich oczacb", konkurs
na wypowiedź pt. "Powiat staszowaki w XXX-leciu - StaszÓw.
Nie sposób wymienić tu wszystkicb tora i iaprez, zorganizowanycb w ramacb konkursu. Nalety jednak podkreślić, te _ -iększoŚCI
bibliotek działały zespcły czytelnicze i gros pracy konkursowej,
to zespołowa praca młodziety. W wielu placówkacb ałodzieł
w ramach konkursu spotkała się z przedstawicielami lokalnych
władz administracyjnycb i partyjnych.
Specjalne znaczenie ma dla naa takt zacleśnlenla kontakt6bibliotekami publlcznY8i a szkołami i organizacJaat
ałodzietowy.i. Zdecydowana większość bibliotekarzy podkreśla
8iędzy
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dobr~ e~e~ wsp6łpraoę

ze 'rodowiskiem pedagogicznym,
ideowo-wyohowawczych i kształcąoych •
• sp6lne e~.kt,. pracy są w pełni zadawalające. Jak: juj wspominaliśmy,
do Jamlalrsu przy8~1łO 2~O uczestników ze wszystk.1cb
środowisk, z ~ereDD całego wOjew6dztwa. Wykazali się oni zdobytą
wiedzą podczas el1s1naoji środowiskowych / odbyły się w 204
~eJsc~ośCiaob/, powiatowyoh / we wszystkich powiataoh /
1 wIłJew6dskicb. 7e ostatnie odbyły się w Zakładowym Domu Kultury .
YetalOll'c6Ir • S~sku 24.xI.74 r.
s1Dt~~owante oddziaływań

Uczestniczyło

w nicb 31 os6b - najlepsi z najlepszych
konkursowej. W wyniku eliminacji pisemnycb
1 u.st.D)'cb zostali wyłonieni zwycięzcy •

znawc6lr~_tyki

Słomka, Nowiny k/Kielc, otrzymał adapter
- Jerzy Uarkiewicz, Jasieniec pow. ZWOleń, otrzymał
radioodbiornik tranzystorowy

.l a1.aJsce - Piotr

II

nI •

- Zbigniew Putowsk1,
rotot;raf1czny

Jędrzejów,

otrzymał

IV

- KB5ysztor Chylak fotograficzny •

~zysucha otrzymał

aparat

aparat

?Gdczas uprezy r1nałoweJ oobył się popis uczniów
Palisaoo.ej SzJooły lIuzy'cznej " Skartysku, a tak:2:e Teatrzyku
IJz 1ecer;o przy DK. Zakład6lr Metalowych" Skartysku.
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MA!ERIAŁY

Anna

DO

PRACY

Oz1ęblowska

Biblioteka Szkolna Technikum

Z

CZYTELWIKIEM

.

Przemysłu Spożywczego

Lekcja biblioteczna tematyczna dla uczniów

szkół

jrednich

W i10-rocznicę urodzin- Stefana Zeromskiego
lekoja przeznaczona została częściowo do powtórzenie
poznanego jut na lekcjach j.polskiego
w szkole, oraz potraktowana jako wateriał uzupełnia
jący do tych lekcji.
materiału

biblioteczna i wchod~ące w jej skład
mają na oelu wdratanie czytelników do
samodzielnego radzenia Bobie na terenie biblioteki,
a w szozególnośoi do:
- szybkiego wyszukiwania w katalogu potrzebnych
lek~ja

ćwiczenie

ksiątek;

- odnajdywania" wydawniotwach informacyjnych
poszukiwanego materiału;
- uwatnego czytania i umiejętnego wypisywania
odpowiedzi;
- blitsze«o poznania sylwetki Żeromskiego.
czas przeznaozony na prowadzenie lekoji - i gOdz.
lekoyjna.
Konspekt lekoji nie uwzględnia w dalszyoh zestawach /poza
pierwszym! takich stałyoh poleceń jak:
Odnieś katalo« na .1ej&oe.
Przynieś ksią*kę z półki.

i. - Omówienie celu i teaatu lekoji
2. - Rozdanie kartek ćwiozebnyoh - i kartka na 2-3 osoby
http://sbc.wbp.kielce.pl
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3.- S..edsielBa praca ałodzie*r w zeapołach /20 a1Dut/
4.-

Gł04ae

wypowiedzi
twiozebDyoh

.łodzie*r

w

kolejaośoi nuaer~

kart

5.- -tywa bibliografia- -

ałodzieł deaonatruje kolego.
wykorzyetane tr6dła inforasoji - podaj~ autora, tytuł,
atejaoe i rok wydania, bibliografię.

6.- Podeuaowanie lekoji przez

bibliotekarkę z "z&lędnie.ie.
z prseozytaayoh tekat~. Nalety podkreśliĆ rolę
kallłłki i osaaopia. . jako tr6dła 1nforaaoji Ba aktaalne
teasty apołeosao-polityosae i kulturalne w kraju i na
'wieoie.

korZYśoi

Iarty twiozebDe,
Podejd' do działu podręozne,o /03/
WyanUJ "Małll Enoyklopedię PowszeohDll"
Przynie' kai4łkę z p6łkl
Odankaj haeło "tero_ki Stefan" i przeozytaj je głośno
.ypiaa utwory St.teroasklego z podzlałe. w/g WYałej
Encyklopedii Powszeohnej"
- . .pbs jakioh paeudon1a~ utywał teroaski we woseanej
tWórozo'ol
- Odnieś kallłłkę Ba atejaoe

i -

2 - Podejdt de

działu podręosaego

/03/

- Wyazukaj kai4łkę pt. "Stefan tero_kl - aster lały repertuarowe"
- Wyazukaj w apisie treśoi rozdział "Kałendarz tyoia
i tw6roao'oi Stefana teroasklego"
- Prs.ozytaj hleadarz tyoia i tw6rozośoi Stefana teroaskie,o
do 1883 r.
- Wypbz wuuiej.se .... nty z tyola St.2:eroask1ego do wyłej
.,.le.10",0 roku.
3 - Podejd' do katalolU alfabety,oznego
- Wyazukaj kai4łkę Stefana teroasktego "Syzyfowe praoe"
- Zapl.z zygnaturę
- Przyal'" kai4łkę z p6łki
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- Odszukaj w rozdziale VI !ragJDent
BorOYicsa s matk~ do Ciekot
- przeczytaj gło~o

podr6ły

Marcinka

4 - W katalogu alfabet1C~ Odszukaj kBii\łkę
Stefana ~eromakiego -Dzienniki- t. I i III
- W udekBie 086b od8zukaj hasło BeIII J.nton! Gustaw
- Wybierz w/g własnego USIIBJ11a t:raeaent najpeł:n1ej oddający
wpływ Bema na rozwijanie 8ię talentu 11terack1ego
lRłodego ~eroukiego.

5 - Od8zukaj w dziale: nauka o literaturze /82/
kBiąłkę Mon1ld Warneńskiej -Sladalll1 pi8arzy- Znajdt rozdział pt. SIadami ~erOlll8k1.go,
w podrozdziale -Tropem Judyma- odszukaj akapit
rozpoczynający 8ię od 8ł6w: -Prua pierwszy z ludzi
pi6ra poanał 8ię na talencie literackim ~eromakiego •••• - Przeczytaj do końca podrozdział
- Wynotuj, w jakiCh lI1ej8coyościach spotykał się
:B.Prua ze St.~eromaldJa.

6 - ' Od8zukaj w dzial.: nauka o literaturze /82/
kBii\łkę Jana Zygpmta JalcubowBkiego WStefan 2eromalc.i w
- otw6rz na 8. 22, przeczytaj, jakie główne problem;y
dominowały w całej twórczości St.~eromakiego
- Wynotuj problemy i utwory
problemami

związane

tematycznie z trai

7 - Podejdź do działu lektur
- Odszukaj utwory Stefana 2erOllBlc.iego
- W ·Opowiadaniach- ~erOlDBkiego odszukaj
-Rozdzi6bi, nas kruki, vron;r·, EIl3.jdź
fragment, w kt6rym ciemny chłop obdziera sabitego
powstańca - przeczytaj głośno ten fragaent
- Podaj kolejne lata wydań opowiadań St .~eroll8kiego

8 - W dzial.

podręcznym

/03/

odszukaj kBią.tlc.ę -Stefan ~erOlll8lc.1-lIater1ały repertuarowew
- Wypisz ze 8tr.177 tytuły dramat6w 2eroJllllkiego
- od8ZUkaj w tej 8amej lc.siątce w api8ie tre'ci
biografię

utworów Stefana ~erOlll8ki.go

-Wydawnictwa

zwart.·
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3.- Sa.edsielDa praoa

~odzieiy

w

ze_połaoh

,.-

Głośne

młodziety

w

kolejnośoi

5.-

bibliografia" - ~odzieł deaoDatruje kolego.
infor. .oji - podając autora, tytuł,
miejaoe i rok wydania, bibliografię.

wypowiedzi
l5triozebDyoh

/20 ainutl
numerów kart

"Żywa

wykęrzyataue tr6dła

6.- Pod8U80wauie lekoji przez bibliotekarkę z uw"ględnieniea

z przeozytauyoh tekstów. Nalety podkreśllć rolę
i ozasopi_. . jako tł'6dła infor_oji Da aktualne
teaaty społeozno-polityozne i kulturalne w kraju i na
korZYśoi
ksilł*ki

śsiecie.

1 - Podejdś 40 działu podręoznego

- Wyszukaj
- Przynieś

103/

"Kał4 Enoyklopedię POIfszeohnlł"

ksilPkę

z

półki

- Od-fiUkaj hasło -Żeroaki Stefan" i przeozytaj je głośno

- .yp18z utwory St.Żeroasklego " podziałea w/g WYałej
Encyklopedii Powszeohnej- Dapi_Z jakioh pseudon1aów utywał Żeroaki we wozesnej
tWórozo8oi
- Odni8ll bi4*ltę Da aiejsoe
2 - Podejdt do

działu podręo"nego

/03/

- Wy8ZuItaJ ksilPkę pt. "Stefan Żeroaki - materiały repertuarowe"
- Wyszukaj w spisle treśoi ro"d"iał "Kalendarz tyoia
i twórozośoi Stefana Żeroaskiego·
- Przeozytaj lalendar" tyoia i twóro"ośoi Stefana Żeromskiego
do i883 r.
- lr)'piaz watniejsze acaenty " tyo1a St.Żeromskiego do wytej
wymienionego roku.
3 - Podejdt 40 katalogu altabety,oznego
- lrJ_zukaJ ksilPkę Stefaua
- Zapisz sygnaturę
- Przynieś ksi4tkę z półk1

Żeromskiego
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"Syzyfowe praoe"

- Odszukaj W rozdziale VI fragment podr6ty Marcinka
Borowicza z matą do Ciekot
- przeczytaj glośno
4 - W katalogu alfabetycBDya OdSzukaj lcsiątkfi
Stefana ~eromskiego ·Dziennikiw t. I i III
- W 1ndelalie os6b odszukaj bado Bem btoni Gustaw
- Wybierz w/g wlaBnego uznania fragment najpeln1ej oddający
wplyw Bema na rozwijanie się talentu literackiego
lIIłodego ~erolllSkiego.

5 - Odszukaj w dziale: nauka o literaturze /82/
lcsilltkę Moniki Warneńskiej ·Sladami pisarzy·
- Znajdź rozdz1al pt. SIadami ~eromsk1ego,
w podrozdZiale wTropem Judyma· odszukaj akapit
rozpoczynający się od s16w: ·Prus pierwszy z ludzi
pi6ra poznal się na talencie literackim ~erolllSkiego •••• •
- Przecsytaj do końca podrozdz1al
- Wynotuj, w jakiCh lliejscoyoŚciacb spotyka1: się
B.Prus ze St .~erolllSldm.
6 - ' Odszukaj w dziale: nauka o literaturze /82/
ksiątkę Jana Zygmanta Jalalbowskiego ·Stefan ~erolllSki·
- otwórz na s. 22, przeczytaj, jakie gł6wne problemy
dom1no'4l7 w calej tw6rczości St .~erolllSkiego
- Wynotuj problem;r i utwory zwillZane tematycznie z tymi
problemami.
7 - Podejdź do dzialu lektur
- Odszukaj utwory Stefana ~erOll.Bkiego
- W 80powiadaniach8 ~eromskiego odszukaj
8Rozdzióbią nas kruld, wronyW, znajdt
fragment, w kt6rym ciemny chłop obdziera zabitego
povetańca - przeczytaj glośno ten fragment
- Podaj kolejne lata wydań opowiadali St .~erollllk1ego
8 - W dziale podręcznym /03/
odszukaj lcsi~kę 8Stefan 2erOlllllki-lIBterialy repertuarowe
- Wypisz ze str.177 tytuły dramat6w ~erol!lSk1ego
- odszukaj w tej samej lcslątce w spisie tre'ci
biografię

utworów Stefana ~erOlllllk1.go

8Wydawnictwa zwarte 8
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- Wynotuj dokładnie miejlIce i rok pierwszego wydania
dr8118t6w
- Wypillz je w porządku chronologicznym
9 - W dziale podręcznym

1031

odszuka~ ·Materiały"

ilustracyjne o Stefanie ~eromsk1m·
- Wypillz nazw1ska ilustratorów
- Napisz obok nazwillk ilustratorów tytuł dzieła ilustrowanego
- It6rzy artyści malarze wym1l1l!ieni przez ciebie
związani byli z ~eromsJc1m więzami rodzinnymi;
podaj ich nazwiska.
10 - ,Odszukaj w dziale o literaturze 1821 ksiątki Mon1ld.
.arneńsk1e~ -SIadami pisarzy·
- Znajdź przy pomoÓY spisu treści rozdział
·Sladami ~eromskiego·
- W podrozdziale w/wym1enionego rozdziału -Dom w J:onatanc1niewybierz fragment, w którym mowa jelit o mHości pisarza
do ksiątki,
- Napisz, w jakich bibliotekach pracował ~eromski jako
bibliotekarz
Znajdź w katalogu ~abetycznym ksiątkę Stefana ~eromsk1ego
'Puszcza Jodłowa- Otwórz na str. 29 i odllZukaj tr~ent utworu, kt6ry
wig ciebie oddaje w pełni miłość ~eromsk1ego do kraju
lat dziecinnych, przeczytaj ten fragment
- Wynotuj fragment utworu, który stał się symbolem
wielkiego u.Howania Ziemi Ojczystej Isłowa te wyryte
są na kamieniu u stóp Puszczy Jodłowejl

11 -

do kartoteki ~gadnieniowej - autorskiej
o ŻerollllJc1m
- Wypisl autor6w i tytuły ksiątek o ~eromsk1m
zuajduj~ych lIię w bibliotece SZkolnej
- lapilli gdzie, opr6cz biblioteki szkolnej
naleły llzukać bogatej literatury o ~erolllSkim
- Wymień biblioteki na terenie miasta J:ielc

12 -

Podejdź

13 - W dziale
wyBzukaj

podręcznym

1031

ksiątkę Wacławs

Borowego ·0
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- Na

podstawie spisu treści znajdź
gdzie TwOje imię"
- Przeczytaj na czym polega wielkość i znaczenie
rozdział -Wielkości,

St.~eromskiego

14 - Weź ·Słowo lK1du· z dnia 14 października '1974 r. nr 287
- Odszukaj artykuł pt. ·Sesja naukowa poświęcona
St.~eromskiemua

- Przeczytaj

artykuł

i

wymień

twórczości St.~eromsk1ego,

naukowej

poświęconej

St.

najw,ybitniejszych znawców
którzy brali udział: w sesji

~eromsk1elllll

W.Ź

aPrzemially" nr 11 z 1974 r •• na str. ' 28 odszukaj
pt. ·Pamięć o wie1k1m Pisarzu·
- Prceceytaj
- Wynotuj, w jaki sposób Ziemia lt.1elecka uczciła 110 rocznicę
urodzin wielkiego pisarza

15 -

artyknł

- Jakie 1mprezYc;artystyczne odbyły- e1ę w Kielcach
w 110 rocznicę urodzin ~eromskiego
16 - Podejdź do dzialu poezji /82-1/

- Wyszukaj ksiątkę A.Słonimskiego "Poezje zebrane·
- W spisie treści znajdź wierdze poświęcone Stefanowi
2eromskiemu: aDo córki pisarza". DNa śmierć Zeromskiego·
- Przeczytaj je głośno.
;~_~P!!~!!~

dla

prowadzącego

lekcje:

El1e St.: Wspomnienie o Stefanie ZeromsJd.m. W-w 1961
Mljas St Swiętokrzyskie szlaki literackie. Łódź 1973
Mortkovicz-olczakowa S.: O Stefanie 2eromskim. W-w 1964

Borowy W.: O ZeromBkia. W-wa 1964
Jakubowski J.: Stefan Zeromski. W_a 1970 '
Wl1ska A.: Pisarze polscy. W_a 1972
Słonlaskl A.: Poezje zebrane •• -wa 1970
Stefan Zeromskl. Materiały repertuar~we. Kielce 1974 WOK
Waraedsta ~.I ~ladami pisarzy. W-wa 1964
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II.: Sla4aa1 ~er_kiego. w_ 1964
2eroak:1 st.: DsiemUld t.l.. W__ 1956
Dsi8llDik1
W-wa 1956
Opowiadani.. V-wa 1964
PuSZCK Jodłowa W-w 1973

Warneńeka

t.,.

Sysytowe prace. W_ 1962

oraz
Mała

lbcykloped1a PowszecJma PWJJ·. W-wa 1969
czasoPl.slllo - -Prs8lll1al:l;y- 1974 Dr 11
-Słowo :radu· 1974 Dr 287 s 14.%.

Ste:t'8JI Zerosaeki. Jllater1dy 1luatracyjne do w:yatawek IIsko1n7ch
1. ep1.Bkopu.. V7br. K. 2erouka. wetęp
3.Z. Jakubowlłld.. v-a 1972
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Barbara

~eliaz

KONKURS
" Cay znasz

BLtSKAWICZNY
praaę

rolnios4 "

/ regulaain i .akazówki .etodyosne iaprezy I
Proponowan4 formę praoy prseprowadzić motna we
bibliotekaoh, zarówno g~innyoh jak i filialnyoh.

ws~stkich

Cele. iapresy jest popularyzaoja czasopism rolniczyoh
przy ścisłej .spółpraoy bibliotek z miejaoow4
ałutb4 rolD4.

w

środowisku,

Udział. quizie aote .zi46 katdy ozytelnik, który w okreś!o
Uf. ozasie dokładnie zapozna się z treśoi4 wybranych tytułów
ozasopism rolniozyoh.
Qui • • inien obej.8.ać dwa zestawy pytań:

- ogólne - pozwalaj4Qe wyegzekwować od uczestników wiedzę
z zakresu orientaoji • oałośoi ozasopiś.ienniotwa rolniczego
-

szozegółowe

- odnosz4Qe się do treści wybranych numerów
c ... opis. rolniozych.

Przebieg konkursu
Uozestnioy wybieraj4 numer pytania z pierwszej grupy
odpowiedzi ustnej. Brak odpowiedzi lub odpowiedi
błędna eliminuje uczeatnika z gry. Pozostali uczestnicy po
udzieleniu prawidłowyoh odpowiedzi, otrzy.uj4 kolejne pytanie
s aestawu I /.oześniej zarezerwowane przea pro••dz40ego,
wyaacaJ4Qe krótkiej odpowiedzii, na które odzlelaj4 odpowiedzi
pisemnej.
i

uds~elaj4

Do dalazyoh rosgry.ek kwalitlkuj4 si, uczestnicy, którzy
udaielili poprawnej odpowiedZi na oba postawione pytania.
W dalszej kolejnośoi zobo.l4Zani 64 do odpo.iedzi na trzy
pytania z grapy II •
• trakoie i.prezy osaaopi... , Da pod.tawie którycb
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opracow_o pytlUl1a, wiJmy być wyłotone.
Bie SDaj~y odpowiedzi .a prawo do samodzielnego odnalezienia
intor.aoji swi4Zanej z zagadnieniem zawartym w pytaniu.
C. . . Da odnalezienie odpowiedzi nie powinien wynosić więcej
at* 2 .tDU~. Nieodnalezienie odpowiedzi w ozasie przewidzianym
recalaa1De. dyskwalifikuje uozestnika.
Obowi~e. prowadz~ego

ozasopi ... z. . ierającego

jest podanie numeru i
na dane pytanie.

tytułu

odpowiedź

Uozestnicy odpowiadaj~ na pytania do .omentu wyłonienia
takiej ilośoi bior~yoh udział, kt6ry. organizatorzy S4
w stanie zapewni6 nagrody.
Ponlewu organillatorzy quizu z.uszeni będl!! do aamodllielnego
opracowania pytań /opracowanie oentralne jest niemotliwe
Ile względu na brak ollasopism rolniozyoh, oraz doś6 du*e
zr6*lIioowauie tył.ał6w znajdujl!lOyoh się w poszozególnych
biblioł.ekaoh/ proponuje., współpraoę " ty. zakresie z aiejsoow_
8łlltbl!l rolq.
Cs_opi... wlnny być dobierane pod kl!!te. speoyfiki
i oharakteru arodo,.,iska.
Quiz aotna powtarzać wielokrotnie, uaktualniając 00 pewien
okr •• czan opracowaniell pytań na podstawie najn_szyoh n_erów wyhrBD10b tytułów czasopism rolniozych.
Dla zW)'cięsc6w proponujemy nagrody ltalątkowe II zakresu
rolnictw., lub okres_I!! prenumeratę /rOCZDI!!, p6łroczn~,kwartslnl!ll
wybranego pr... aczestnika tytułu czasoplaaa rolniczego.
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Odwiedsin;r

/Jaontat literacki oparty' na kaiątce J .Xawalca ·Pochwała ~
i na poezji J.B. O!oga/
Propos;rcja wieczoru literackiego, kt6rą przedstawi..,.
ponUej, mote b76 ..".korS7Btana w kilku. okoliomośoiach.
Jest to mantał prozy Juliane: X&walca s tOlllll reportat;r
·Pochwal:a ~ oras wierssy J .B.Ożoga. Tellata JIIOIItatu jelit
sprawa lIl1łośoi do rods1Jmej wsi ludzi, kt<Srzy s niej odess11,
a kt6rzy w svo1Ja tyciu w mieście ciągle odcsuvaj, obecndć
tych miejsc, gdzie się urodzili i wsrastali.
!rak więc t _ t majllC7 IIserolde mołli~_'oi uet08owan1a go
przy r6tn;rch okujach wiązanyoh ozy to ze Świętami, ozy rocsnicam! typu ludowego, czy też po prostu jako pr6bka stylu dw6ch
manych wsp6łozesnych twórc6w, prozaika i poety, mówiących
w dwugłosie o tym samym - o swoim rodzinnym dOlllO..
MoIliwości

inscenizacyjne:

al inscenizacja na

~o - w formie wieczoru literackiego,
jako dekoracja _ dwa portrety pisarzy zawieszone na ścianie
lub rzucone rzutnikiem na ekran, bukiety z kwiat6w polnych
lub gałęzi drzew, kłosów, traw Izalemie od pory romie
Moma te! ..".korzystać reprodukcje obrazów malarzy polskich
malujących wieś. Muzyka - b.dyskretna, jako wprowadzen,.l.e
i zakończenie nieco dłuższa, mogą b7ć mazurki Chopina,
albo lepiej - piosenki ludowe, ~edn&k niezb;rt hałaŚliwe,
racEej liryczne. Na tym tle - trzech wykonawc6w o dobrej
dykcji, prosto, bezpretensjonalnie czyta temt. Jeśli
w pomiesEczeniu jest pianino i ktoś dobrze graj~y na nia,
lIlotna zastosować przeryvn11d IIII1zycme 8 żywe 8,

b/ inscenizacja nagrana na taśmę magnetofono~ - cały tekst
z przerywnikami lIII1Zycznymi ~ na taŚllę. Przygotowjell;y
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dekorac,ę

podolnie jak w inscenizac'i na ŻYWO. w tralceie
odtvarsan1a tellJlt6w z taśmy rzucamy na ekran obrazy - pejzate
YBi /dobre sd,ęcia z czasopism. zdjęcia fotograficzne,
pocztówki itp. - wszystko musi być odpowiedniO dobrane do tekstu,
Zllien1ane rytmicznie - w powiązaniu z przerwami w tekBtach/ •
Tak prsygotovana inscenizacja mate być powtarzana dowolną
razy w plac6wkach posiadających magnetofon i rzutnik.
v:JlIl88a tylko I oso by do obsługi.
11o'ć

Przy oJca.zji tego wieczoru, jako

uzupełnienie.

mama

podać

1n!01'II&Cję o oba twórcach / patrz LeM. Barteleki "Poll!c7

pisarze VIIp6łcee8n1"/. Naleły takte odpowiednio zapropagować
1IIIprezę, a na kilka dni wcześniej sporządzić wystawkę ksiątek
J.Iavaloa i J.B.Otoga z anonsem o imprezie. udostępniając
po .1lIIprezie aat,-ehm1astowe wypołyczen1e t,.ch ksiątek.

/ 'IIA1Z7ks/
Wioska u seosy maleńka
l'Iech chlup. Dęba cholewa.
Szk6łka s wietyczką w kształt lejka,
kt6rym eię naftę nalewa.
U stawu krzy t bardzo stary.
Pan Jezus ułamał głowę.
lIa wargach ezabla szuwaru
i w oczach świeczki liliowe.
y v1kl1n1e pajęczy koszyk.
lIie wiecie? To ja - syn nieba •
.Ba odlew głowę wynoszę.
Do lliaeta. Za kromkę chleba.
Przyjechałem do Wrzaw - mojej rodzinne;! wsi.
I od razu czas niezwykle usłutnie, a zarazem niezwykle
natrętnie i niedyskretnie począł mi prezentować swoje
dzieło. Oto skrz;rpi lewe tylne koło u wozu - popuściły
BZpr,-Ch,T. Oto na tr6jkątnym wycinku pastwiSka. na tak

zwanym ·syrkn". murarze

keńczą budowę
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ma być w nim remiza stratllcka i 'wietlica. !Iie ma
jut starego czarnego kota w doma moich rodzic6w.
Mówią o nim, te pOlubił pola i gdzie' w polach żyje
dziko: zdarzają się takie koty. Teru jest mlody,
bury kot, kt6ry jeszcze nie widział p6l.
Gdy ojciec podszedł do mnie B duty1a, zar6żowionym
jabłkiem, ujrzałem na jego twarzy nową I:III8X'8BCBleę;
biegła długą linią od skroni w kierunku szyi.

te przyjadę i dlatego czekała
wierzbami. Jak się p6źniej przekonałem, przerwała robotę przy gotowaniu klusek, teby
wyjść naprzeciw syna i poczekać na niego chwilę prsJ
drodze, a właściwie obok drogi na małym wycinku
błonia, kt6re można by nawet llUlIaĆ wienbowym sagajnik1e
kin, bo tak tam duto tych wierBb.
Jotatka
na drodze

wiedziała,

między

Kiedy we mgle ryle syren Batonie
i ostatnia spadnie gwiaBda biała,
czemu taka nadchodzi godzina,
że się zaraz oto pnypoll1Da:
że tam aatka-starusska została
sama jedna z sierpem na zagonie I
Na nie ztęt~ żytn1sku mgła IIOlenie
i jut matka sierpa nie utrzyma,
i Ba pługiem coraz szybszym krokiem
stary ojciec wlecBe się do .~.

•

Matka

ciasto na zacierkę z mlekiem, bo
Zaraz na początku rozmowy
stwierdziliśmy, że zn6w rok się kończy i te wnet się
zacznie następny. Trzeba m6wić o przemijaniu czasu,
gdy się przyjedzie na wieś, bo gdy o tym m6wisz, to
ludzie starzy, których zostawiłeś na wsi, mają dowód,
Żeś nie stał się chłystkiem w tym mleście, lecz
myślisz poważnie i wiesz, te czas mija i rok eię końesy.
ugniatała

wiedziała,

te to

lubię.

Kiedy we mgle ryle eyreny tonie
i oetatnia gwiazda w błoto spada,
i o 8wicle znowu tacEkę pchamy,
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t aa at.'ole blje., w kowadła,
allltło kraje., 1 s~_18111J' krllll1,
011._ wsZ)"aU:o slę JUlII prZ)"poalna?

lew. -zyka/
Idę do sada aąslada Połańca, by poa60 _toe
w roblenia pOWideł. Noc - cllarae nl0 - a~opniowo
prllestaje być alcaya, zapełnia się zarysami drzew,
budynków, płotów. Jea~~. na polnej śc18*oe. Stlld do
aada Połańoa prowadzi niltłe świateU:o la~arki, w1azącej
na IUiwoe. 1r kręCU światła dedzi na stołeozku IIIltka
1 dług, kopyśoi, aieaza «otujące slę w stary.
aledzianym kotle pCJIJidła z RlI8iitIlllÓW". Obok aatki
jeat kilka os6b z sąsiednioh domów. Radz,
ró*nyob
drobniutkiob aprawaob.

°

te robienle, a raozej a_tenie
jest w aojej wai zajęciea o długiej tradyoji.
Powidła smały aię pod goły. niebem w dutycb miedzillllyoh
kotłaoh. Kotłów takich we wsi jest nie"iele. Kilku
zaledwie goapodarzy mote się poszcZ)"oić icb posiadlllliem • •
Faktycznie jednak korzysta z niob oała wieś. Te stare
kotły, wyrabiane &dzieś w cygańskicb kuź.niaob, zajmują
wśród przedmiotów gospodaroaych szczególne miej"sce.
Obok bowie. roli u.tytkowej spełniaj, rolę zabytku
o znacznej aile oddziałYWllllia. Budz, nastroje zad~,
bnds, wspoaalenia. PrzYPoa1Daj, o wsi dawnej,
praykrytej aadami, tyjącej spokojnie, bardziej
samoistnej, adala od .iast.
Muszę powiedzieć,

powldeł

Cllemu kiedy wejdzleaz sam do kina,
z..akuięty deszczea spod latarai,
płakać oi aię ohce ~zykiem rozpaczy,
&dl' II ekranu znów szumi wiklina
i słonecznik " w staw łbe. złoty. patrzy,
i po ganku winograd Si, wspina?
lew. JIIlzykal
Głoa

2.

Nie ma ja* w aoim rodzinay. przysi6łku Wrzawy - Goczał
kowice J6zefa Woź.niaka, kt6ry dbając o nietykalność
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N:onia, nie pozwalał, aby wiosną jeździły wozy po młodej
trawie; nie ma chybkiego mimo starości Macieja Bobka,
kt6ry mając jut około siedemdziesiątki, dogonił cielę,
kt6re uciekało z obejścia w pole; nie ma już
Szczepana Csajki, który pierwszy z całej wsi wyjeMzał
do wiosennej orki i siewu, tak jakby się bał, że się
spótni z wrzuceniem ziarna do ziemi - i wieś się z tym
zgodziła, i wyjazd na siew Szczepana Czajki był dla
całej wsi jakby sygnałem, te czas ruszać y pole.
~~

Hie ma pracowitej Konopczyny, kt6ra zginęła jak
na froncie. Trafił ją podcsas pracy niemiecki
szrapnel, bo się nie chowala przed pociBltam1, m;yśląc
mote, że uczciwie pracującego człowieka nikt i nic
nie waży się tknąć.
tołn1erz

, Głos lJ

-

2yto nad bruzdą się rumieni,
cbleb kwitnie, ba1cwią S1Pie, blk,
i ot - z krwią wodę pije kruk
i y wodę kapią łzy płomieni.
Wojny, pogrzeb,r, ślub,r, święta,
TruJIIII3' i ustawione stoły,
Głód i opasłe jak cielęta
wory wciśnięte w kąt stodoł1.
SIepnę

powoli od jasności,
lecz patrzę jeszcze w cztery strony.
Tam dJm1 świat, tu fajka kości
i stołu wrak, i d6ł bielony.

Gdy ci starzy tak mówią, to przychodzi mi na myśl
ta odwieczna chłopska atarowność i gospodarność,
kt6ra jut saniu u młodych, a którą by trzeba ratować,
bo teraz bardzo by lI1ę przydała. hzeba by ją uratować
przed zapomnieniem i wpoiĆ tym, co poszli do władzy i są
w gromadzkich radach, gminn1ch spółdzielniach. skupie
i innych instytucjach. Tradycyjna chłopska gOllpodarność
i troska jest 1m bardzo potrzebila, choć oni 1I0te nie
zdają sobie z tego sprawy.
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O~ciec końslc1Ja

aoczem paclm\Cy i z1elll1ą
jeszcze raz koleją przy~edzie sa nami.
I sn6w ostrzyć będzie paznokcie jak racie
II rąk czarnych ~ak nogi al bo i z n6g bosych
o ~ w klatce schodów, zanim przez pr6g przejdllie •
• potea będzi~ liclly6 piętra z okien,
czy daleko ~eszcze iD do chmur drapaczy.
I kąpać się p6jdllie do wanny włazienoe
w ciepłej wodzie z gazu, w piani. II kwiatu
Jeden raz 118 tycia, OIItatui po ślll1erc1.
I długo poWiadać będzie w noc o lIłocce,
o Siwej kobyle i źrebiątlmch białych,
o umarłych w zapast i novyoh weaelacJi.
Głos

,.

-

trześni.

Starzy ludzie w mojej rodzinnej wsi nie są smutni,
przenikliwie i uśmiechają się nieznacznie,
bo wiele lat przetyl1 i duto wiedzą; i IIIOma powiedzieć,
t. cm1, choć iD trudno chodzić, czują 81IIOją sllę,
• nawet swoją przewagę. Oni nie potrzebu.ją wsp6łczucia,
oni się obejdą bez wsp6łczucia, bo duto wiedzą i są
JaIldnY, i mają duto do zaofiarowania Matu.
patrzą

!ł!g!-h

y poJaonie

się do lIIU!I kołyszę
jak oiętka pod wiatr..- łudź
Do ziemi kolebki.
Miękkiej ~ak krowia si.r~.

-

Popod wiechami czereŚni
stoioie w fartuchach wrót,
'ródpolni, podrzeczni, le!§ni,
prości ~ak trzlll1eli mi6d.

I h.
Głos "

-

fIIlSyW.

Od starej Jadwigi Bartoszltovej, kt6ra mieszka na
wsi, uczyć się moina spokoju i tego, co nazywamy
r6wnowagą ducha; bo patrząc na nią i słuchając, jak m6wi
i jak się uśmiecha, motna zauwatyć, te ona nie poddała
się tej lękliwej zaldności od czaBU 1. kaMy dzień
przyjmje jaJe podanmek, a nie sygnał, te czas przemija.
końcu
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IAldl!l1e mówią - ona Jut jest taka - 1. nie zastanawiają
się nad tym, te na pewno wiele pracy i wiele trudnych
myśli kosztowało ją nabycie spokoju, tej motna powiedzieć
dowcijlllej pogody i zrozumienia dla 1nIlych, zrozumienia
dla ludzkich błędów.
Klan1am się, tlaniam wam wezystk1lll.
Z osobna katdemn II was.
Jak kłania się uschłym listkiem
brzozowy potokom las.
Jak łan się kłania ram1on;y
o sarni w przelocie róg,
ślę w pola i pola poklon;y
lbem z terdzi. Wbitej w bruk.
Motocykle kiedy ujetdtamy
w mi!eście dzikim i s:tod1dm jak mleko,
czelllll gonią nas bW:ane konie?
Zostawio~e daleko, daleko,
czemu w mieście gonicie nas, konie,
w dawną młodość. nad rzekę, przez błonie,
w dobre noce kąpieli z eiostrami?
młode były i czelca.ły
krwi i gwiazd z białego śniegu,
w sianie wody nagie się kąpały,
nagie biegały do koszul na brzegu.

Siostry
ciepła

lew.

I1Iłlzyka/

Jak latarka na paznokCiu kwiat,
jak na lodzie biały śnieg - mój " krok,
tam na powrót - ach, jut 11e lat,
gniazdo, gniazdo, poprzez głód i mrok.
Tak i miasto skrada się przez terdź,
i tak lilie polne depcze mur.
Bij e w łeb wei, kąsa serce śl:l1el'Ć
i z jej progu re~iem mruczy bór.
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~o_ sa walą le~ld chl.eb poaote,
niech Im d.ad.r;ą s dolaraa1 wór •
.A linie obloll: spadnj.e posa próg
1 odurzy jak llPC1W7 lcwiat.

Głos "

-

povtarsa

ostatnią zwrotkę-c1asej

/ Imsylca /

/ .Aby podll:reś1l6 sakoćcseJ11e, !lOtna. ostatnie trzy

zwrotki prsec."ta6 na clc~ tle au;rcznya, s
ni . . lI:ałde;3 zwrotki prses drugi głos./
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• okr.ale przycotowa.CZ1. do Dni IUltar,. Ośwlat1.
Kal-*k1 1 Pr.., blblloteka .le3ata w,at~lła do władz a.kolaych
~ propozyc3' .orcanlzowani. l.prezy ·paaowania· Da oS1telnika •
Da3ałodazyoh uozniów, tj. t1oh, kt6rzy w a.tuoe czytani.
ata.ia3' pierwsze kroki. Myślą przewodni, łaj laprezy była
r.allzacJ. zadań atatutOWJch biblioteki. dot1CZąo1Ch rozwijani.
czytelnictwa, dl. zzkoły była to PO.,c w realizacji procraau
d1daltt1czn.~chowa.czego.

Inioj.tywa biblioteki apotkała aię z .probat, zar6wuo
1Dapektor.tu, 3a1t r"Dleł w,obowa.oÓlr klas plerwazyoh i 4ru&leh •
• oztereoh flllach blb110teczD1ch oś.iokrotuie cośclll'~
pl.rwa •• 1 druC1e, w .feltoie zapiaalo .ię do bibliot.ki pouad
100 ozyt.lnikÓlr.
Starali'~ alę t1a iapre.o. Dad.6 uroczyat1 oharakter.
wprowadzaj~ plękDłł oprawę pl.at1czn" w,BYłająo •• proneula
do rodzioów . . .pr.. zaJ~ przedatawlolell władz .Skol~cb oraz
pr .. ,.

ki..,

1. Prace prZYlotowawc.e
- na.l __ anle kODtaktÓlr •• azkołaa1 1 uataleDi. z w,ohow .. oaai
d.t1 przybycla do blbllotekl. Boadanl. kart .obowi~
dla ltałdelo dzieclta / w,cbowawo1 ki.. sobowi~l .i,
dopilaow.6. ab7 wazyao1 rodzice podpia.li .obowi~i. /
opraoowanle tekata .przyrseozeui.· p.. owaD1oh aoznlów Da
ozyhlDlkÓlr
prZYlotowanl. p. .l,tkQW1oh kart dla kaide,o uoznl.
przygotowani. w,atawkl tai-*kowej or •• dekoracji
pl.st1cznej
prZYlotowanie bł1.ltawiozuelo konkur.u oraz nacr6d
ItaląłkOWJob

11. Powttani. dzieol i zaposnant. z hiatorl, ·p....ani. na
rrcers.·
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III.

XY.
V.
VI.
VII.

tr6tta 1nfer.aoJa • b1bliotekacb na iereni• •iasia.
o.6wien1e re«al..tnu biblioteki Iwypołycz.lni dla d~iecl/
Zeapoławe wycłoazenl. "pr.,rzeczeni." lietai w zał~czniku
nr i/
Recyiacje wier.z. I.Makuezyńskiego WDo _łodyob czyteln1k~·
Iz taiąłti WKio ałłuJe taięgi"1
lFypołyczanle t81l\łet Idzlecl podchod.~ do lady z wybranyIIi
• prsycoiowaneJ wyet_k1 tai4*kallil

PRZYRZE:CZCNI E
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I SZRNDWRC KSI RŻK\
•
ON8 U6RrrW\ FJ NRM
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WSKRZR

N~N

,
NFlUCZFJ NRS M( LOBel
00 Ot-lCZYZN'Y,
ORO~~

00 KRZDEaEiO CE:LU .
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hlll1kac~e

pt'aOOWIl1k4w JUe2l1ldej JibllO'hld Publicznej
y

ł.lDOJlIl1

V 1Wł1e3ssya aastawb a08taly a8llieescsone wydawn1.ctw..
samolstne opr&COW&De przes pracownlków J1ie,ek1aj Blblioteld
Publ1cl:uej, wydue y latach 1967 - 1974. 'fakta uwzględnione sOlltały
rięlcslle art,.kał}' y CHaopll1mach lub iJm,.ch wydawnictwach.
Po.inlęto prace drobne, 1:am.18szczane y praaie regionalnej.
1. Hol tser J.G4nU:aa

40-leoie JI1ejsld.ej Bibl10teki Publ1cmej
lladOll1u. -Bibllotekarll- 1l.29ł 1962

y

nr 10 11.318-'19
2. Holhel'

J.G40aUał

Intor.ator lUejakiej Blblioteki Publ1cznej
Ra40111u. 50 lat. 1922-1972. ll.a4o. 1972
armlIs złoł.
Wydawnictwo s okazji 5O-lecia JIBP.
y

,. Boltser

J.G40111łał

Zalłułony drukars
radOlD8ki. Biuletyn Kwartalny RadOJl8ld.ego
Towarzystwa Baukowago !.101197' 1:.'/4

Jan Xanty '!rubilillkl.

8.141-144
4. Holtsel' LudomUa:

5O-lecie ]lI1ejsld.a, Blbl1otek1 Publlcl:nej

y Radomiu. -Blbllotekarll- R.'9: 1972 nr 8
e. 23'-235

5. Bolt ..r

..kl4omiłał

Struktura organizacyjna JI!IIP y RadOll1u.
-Poradnik Bibliotekarza- R.9: 1967 nr 2

8.42-«
6. BoUser

loa4omUał

SUOłlańBJc1

VI

Edward; Trzeb1ńeld Jan Ia.nty.
pracownik6w kIIl~ld. polskiej

Słownik

W-wa· Ł6dt 1972 •• 866; 911
7. Boltser Lu4011ll:a. fOllOl:yk Danuta. Vsp61at.: Zabytki Zln1
iadoll8Jc1ej. G1'OIIIadzenl. 1
Praoa sbior. pod red. V.
Ial1nowald.ego. Rado. 1969
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-8. J'ecłnodni6wD okollcsnośclowa. Z..pół recl. Iol-u:.a BoUller,
Vo3ciech Xallnowaki., Maria ~ka, Danuta !_syk. a.4_ 1972
II. 126, bibliogr. VydaVJL1cWo okol1csnośclow s okuj1 5O-1ec1a
M1IP v Radoa1u.
Zawiera: LoHoltser: IUejllka Biblioteka Publicaa w Rad~u
L.BoltHr: Bibl10telra
o regiOJlie
D.To~ Sta.rodZu1t1
Pa.bllcsnej

1922-1972;
lliejsb jako Oftodek wiedsJ'
rIIIl_kiII,

• sb10rach lliejllkiej Biblioteki
v "~t Biblioteka w ocsach

śroclOlń.llka,

D.Tc.csyk: Bibliopati& dotyclIllC'ł JUejakiej Blblioteld.
Publiceej w lladca1u sa lata 1922-1972
9. !c.csyk Damlta:

••• ~ jednali: bi~.·Bibl1otekar11· 1l.41: 1974
1-2 1I.~9-40

lU'

10. !c.csylc Danuta;
11. !c.csyk Danuta:

B:l.bl1ografi.a Mus. . 1923-1m. Rad_ 19n. s.100

40 lat • IlbUbie Ilia8ta. ·lll1tua i !J"' 1962
1 a. 83-84

lU'

12. f_syk Danuta:

Bou-n brol; J'alalbcAk normtJ1aa. Y: SłOWll1lc
~1 !aS. 1taląn1 polskiej. V_ - ł.64t 1972

s. "5;
1~.

~m

!cmosyk Da-.ta: lliejska B1bl1otella hbl1cma. eBlbliotetars·
R.21: 1954 Dr 6 a. 187

14. !c.csyk DaDIlta:

WOlty prograa ds1&lan1a Stowany. . en1&

BibliotekarsT Polskioh. -Blbllotetars·

R.40: 197' Dr 5 s. 15}-154
15. f_SYk Danuta:

Praca oM.ato.a_larola HofblaDa • ~~u.
eBibliotekarz- R.'9: 1972 nr 11/12 II. "7-~2

16. ~syk Dam:lta:

RadOlll8D Vi08Jl& Poetyoka. Prograa. 1ł.adoa 1974
arlal... dot.

17. T_czyk Danuta:

Radouka Vysta_ lbtllbrll16w. -Iultura 1 Ty-

18. '_syk Danuta:

Rad_ki kurs dla bibl1otekars7. elultura 1 T,-e
1970 nr 1 s. 75

1969 nr 8

II.

77
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19. Tomczyk Danuta:

Rozwój życia kllltura.1nego "fi Radomiu /1945-1973/.
Biuletyn kwartalny Radomskiego Towarzystwa
Naukowego 1'.11:1974 z.1-2 s. 125-149. Zeszyt
Jubileuszowy wydany z okaz;)i XXI lecia PRL.

20. 'l'omczyk Danuta:

Z ksiątką przez
1966 nr 9 s. 68

21. Tomczyk Danuta:

Z tałobnej Karty. Florentyna Jalmbczak.
wBibliotekarz· R.27: 1960 nr 2 s. 63

22. ,Tomczyk Danuta:

Zasłużeni ludzie Radomia. wybór sylwetek.
Radom 1967 s. 27
Toż.: w,yd.2 roZ8Z. Radom 1967 8. 29

tysiąclecie.

wKultura i Ty"

23. Turniej Jednego Wiersza. Radom 1974. s. 21
Tomik poez~l v,yd~ z 'okazji Radomskiej
Wiosny Poetyckiej - imprezy organizowanej
"fi marcu 1974 przez Wydzial: Ol'lrlaty, Wychowania
1 Kultury Urzędu M1e'jskiego i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Radomiu.
24.

Ws półcześni

pisarze Kielecczyzny. Informator. Zespół red.:
Ludom1ła Holtzer, Danuta Tomczyk, Jllaria
Kośm1ńska. Radom 1973 8.79.
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Zofia

Łuszczek

Dnia 12 ozerwca 1974 zmarła nagle Zofia Łuszczek z dODa
Jako bibliotekarka pracowala 22 lata.
Koleżanka Zofia Łuszczek urodziła się dnia 11.VII .1908
w Deszn1e pow. Jędrzej6w w rodzinie chłopskiej. Po wojnie w 1947
roku anga~je się do pracy i nBUlc1. Rozpoczyna naukę na pięciom.1e
sięcznym Kursie Pedagogicznym, kt6ry ukończyła 30 czerwca tegoż
samego roku, a 31 sierpnia rozpoczyna pracę jako niekwalifikOWlIDa
nauczycielka w szkole podstawowej w Węgleńcu gmina Raków, powiat
Jędrzej6w, kształcąc się dale3. Jako nauczycielka pracowała do
1953 rom; w tym czasie ukończyła r6wnież Liceum Pedagogiczne.
V 1953 roku podejmuje pracę w bibliotekaratwie. Pracuje na
stanowisku kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej, zaś od stycznia
1955 jako zastępca kierovn1lca Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jędrzegowie, ponieważ w tym to roku została połącscma
biblioteka miejska z powiatową. Od roku 1960 do 1972 pełniła
obowiązki instruktora. W międzyczasie zdobyła drolą korespondencyją
średnie wykształcenie bibliotekarskie. Pracę w bibliotece polubiła,
pracowała ofiarnie', cechowała ją obowiązkowość, 8UII.1ennoŚć
i uczciwość. Funkcję instruktora pełniła do emerytary. V grudniu 1972
odchodzi na emeryturę, lecz nie zrywa kontaktu z biblioteką.
Od stycznia 1973 pracuje nadal v niepehlym vya1a.rze godzin w dziale
gromadzenia i opracowania.
Ku11ńska.

Dnia 12 czerwca 1974 wychodząc II pracy nie lI!:J'ś1ała, te
wychodzi jut poraz ostatni. !lieprędko będzie .otna pogodziĆ .i~
z myślą, te Jej wśr6d nas już nie ma. SJaier6 ta wywarła na całya
zespole pracownik6w przygnębiające wrażenie, gdyż pracowała do
ostatniej chwili, zosta~ła puste Jaiejsce w bibliotece,
a 8WOj~postawą zapewniła sobie trwałe miejsoe w kronice nasze3
biblioteki i w pamięci koleżanek.
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- od etycznia 1974 pracuje nowo u'blarscma
w ~ldch;

e~

prq P1MBP

- od etycznia 19'74 poł~e Biecl bibliotek powiatu l111asta
Starachowioe pracu.j, pod je4nolltJa k1ft'01m1ctwe. Dyrekcji M1PEP;
- V b1ach 24-~ lIIU'C8 KBP y lla4cxa1a aorgan1zowah Rad01llllką
1floenę p~

500

1f 9

epotJranłacb

s poetaJa1

".lę~o udl:1ał około

Plonem tegQ
turnieju 1171:0 WJdan1e tDlll1lll poeaj1.. li ramach V1on.J odb7ło aię
talr::te If11KPOSlaa -Poezja polaka" DJ:-leciu PRJ.I'.
V)'dano okollemoecl0W7 eksllbria proj. Andrzeja Borin_k1ego
D116b. Zorganisowano !\IrD1ej ~e4nego 1fle:rssa.

z rorun1.a;
- l b1etn1a otwarto 1nrormator1ua
Da ul. 'fargo_j,
-

prsJ' ~ V1JCłP

" Uelcach

w _ju odbyło e1ę sablicsen1e tarn1.eju laIl.tualnego Staas6w-Opat6w,
Zwycięłył Opałów.

I r.tien1a 1f1lOlP v It1JIUsji tu%n1.ejowej
1. 1nstJ:uJttarsr.

ucseatn1czyła ~ja

- " -lU aakońcaauo kmIltura na uajlep8S7 gabine"t aetodycB!13
i nagrodzouo oaob,y odpowiedzialne sa prowadzenie gabinetów
lIIl~sąch. Dlde równorzędne ~ ~
U.~Eaj_1Ia z pow. jędrsejowsk1ego i B.stec s pow.k1eleck1ego,
- " -ju odwiedsiła' nasze wojevódctwo g1'Qpa bibl.1otelrars7 z woj.
OJ.a.tyńaki ego;
- PtIIlIP " Sandom1ersu brła 1D1cjatorem 1. argan.1aator. lIesjl
popUarno-naukowej ·S&Dllca1e:rs " llteraturse nx 1. IX

Y.·

- 1Iiun1ejeze _jowe WJ1łtavr- ,,1IBP Y Radomiu "lIauka 1. kul.tura "
DJ:-leciu PRL- oras " czytelni VJXBP w lieIcach "Materiały
40 h1etorl1 hiblloteld Załuskich w zbiorach Y1KBP y lieIcach-

oJaujl DD1a DsU2acsa hl.tary pracownicy ViKBP YBlęll
22 Sij. Y lIroczystym eem1narll1J1 "7lucJa.,. 40 Jl1PBP
w S tarachowicaehi
II
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.. w Staezowie odbyło się symposjwa poświęcone literaturze dla
dzieci i lIIłodziety, w lrt6rym wzięli udział wybitn! specjaliści
od zagadnień l1terat1uT dziecięce~, a.in. J .Cie8l1koveki,
H.5krobiazevska - w symposjum uczestn!cz711 bibliotekarze
i DIIl1cZ7ciele pow. staszowskiego;
- v czerwcu biblioteka wojewódzka uczestn!c-rła w Panoramie
~eleck1ej v Warszawie organizując w Bibliotece Publicznej
a.et. Yansawy WJlltawę pn. eKaiąłka na ~eleccZ7źn1ee;
- dla uesc.mia IIX-lec1a PRL od czerwca do września praeown1C7
W1XBP przepracowali w czynie epołeezn;ym 1500 goda. prZ7 ba.dow1e
Parm h l t1uT i WJPOCsyn]al w ~elcach;
- '1 sierpnia 1974 odeszła na 8IIIer:rturę po 25 latach prac7
kierovn1czka »Sialu Udoetępnien1a YJXBP kol. ll1cja Pod_kat
- _ wrześniu otwarto nową plac6vkę
!II1eeskan1OW)"11 w !1aDdom1er11;

dziecięc,

na osiedlu

- od 15.U. do 3OJ. zorganizowano w cz7'teln1 W1JmP WJlltawę z okuji
5OO-lecia drukarstwa polskiego pn. eBajetareze druld. polski.
w zbiorach Y!KBP w Kielcache;
- l paździe:rn1ka nastąpiły oiaD7 personalne na 8tanowiskach
kierOVlU.k6w dz1ał6w: udo8tępnienia i 1nBtr ....etod.
Uerown1k18111 działu udostępnienia zoetała !II1anowana Maria
Kałdoveka, dotychczasowy długoletni kierownik działu 1Utr ....etod ••
a kierown1k18111 działu instr.-metod. lIg1" KUbieta LaazcZ7k;
- 4 października na urocz7Btości 1naI1guraCji rom Iallturalnooświatowego w Opatowie W1JmP w ~elcach otrzymała odznaczenie
eZa zasługi dla ~eleccZ7zn~;
- 21

października

v KBP w Radomiu zorganizowano •• sję popularno-

naukową s okazji 110 roczn1c7 urodzin Stefana ~eromBkiego;

W sesji ucsestnicZ7ło ok. 300 oa6b. Referaty wygłOSili: prof.
dr Jan Zygmunt JaIalbowBki z Uniwera7'tetu Waruawskiego,
doc. dr hab. Yład7sław Słodkowski 1 dr Zdzisław Adulcz7lt.
Zorganizowano taJde wystawę - ·Stefan tero. .ki e7D Z1eai
Kieleckieje;
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- w Dniach

Książki ·C~łowiek-Swiat-Folityka· zorgani~owano

w R!!Ćomiu II Dni Książki Pisar~ KieleccPlyzny. Z tej okazji
odbyło Się 37 spotkań w zakładach pracy, szkołach, bibliotekach
doma~h kultury. Og6łem wzięło w nich udział ok.2200 osób;
- na terenie woj.kieleckiego z tej samej okazji zorganizowano
I poza akcjami 10kalnymi/ ok. 20 spotkań z autorami reportaty
o Polsce Ludowej, dziennikarzami -Zycia Literackiego" i ·Polityki".
'1/ t;ym samym czasie odbyły się tald:e inauguracje voje~6dzkie
;:onkursów: "Polska nasza ojczyzna" i ·Polska wdowa wreportam";
-

w list;opadzle gościliśmy pracownik6w WiMBP w Lublinie, kt6rzy
w trakc1e ;-dniowego pobytu zwiedzili sPlereg plac6wek naszego
województwa;

-

od 1.XII. w czytelni przy ul.Targowej otwarta jelit wystawa

pn. St;efan Zeromski;
- od 4 :10 6 grudnia

odbywała się

wizytacja Ministerstwa bltury

i S!:tuki oraz CRZZ, w trakcie kt6rej przeprowadzono lustrację

plac6wek bibliotecznych powiat6~ opatowskiego, etaszowskiego,
starachowickiego, koneckiego, szydłowieckiego,
kieleCkiego oraz miast Radomia, Skartyska i Kielc;
opoczyńskie~o,

- V 1974 następujący bibliotekarze naszego vojewództwa otrzymali
odznaczenia:
Kryetyna Cwiertn1.a - PiMBP Bullko - Za Zasługi dla Kielecczyzny
Medal 3O-lecia
Jenina Chvastowaka - Bork6w pow. Kielce - Medal 30-lecia
Natalia GłowacJca - Secem1.n pow. nos~csowa - Medal :5O-lecie
Helena Gw6tdź - Słupia pow. Końskie - Medal 30-lecia
Ludom1ła Holtser - MBP Rado. - Medal 3O-lecia
Ewelina Idz1kOWBka - PiHBP Radom - Za Zasługi dla Kielecczyzny
Urasul.a Kocsajewska - PiMBP Jędrzej6w - Medal 3O-lecia
EJ.łb1eta Laszc~yk - WiKBP w Kielcach - Brązowy Inył Zaaługi
Apolonia MaiinOWBka - PumP WłOBZCPlOWB - Srebrny Kr~ł Zuługi
Stefan Matusiak - WiKBP Kielce - Medal 30-lecia
Stanisław Ostrowski - WLKBP Kielce - Medal 3O-lecia
Genowefa Podgajnik - PBP Radom - Srebrny Krzyż Zulug1
Medal 30-lecia
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Alicja Podemska - W1MBP Kielce - Medal 30-lecia
Bronisława Swiątkowslca - biblioteka Zakładów -Pronit- w Pionkach
- Zasłutony Działacz Kultury
Jadwiga Sl1wiak - WiM1lP Kielce - ZasłużoI!3' Działacz Kultury
Ewa Szatarczyk - MlPBP Starachowice - Za Zasługi dla Kielecczyzny
Medal 3C-lecia
Maria S1:acharczylc - Piotrkowie. pov.Bu.sko - Za zasługi dla
Kielecczyzn;y
Anna S1:assewslca - P1MBP Opatów - Zloty Krzy! ZadUgi
Regina S1:upak - W1l!BP Kielce - Złot,. Krzy. Zasługi
Jlaria Saneoka - Kurozwękl - pow.stasr;6w - Medal 3O-leoia
Danuta Tomcz;yk - MBP Radom -

Zasłutony Działacz
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