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Każdy proces naukowo-dydaktyczny wymaga zabezpieczenia w postaci bazy 
materialnej. Jednym ze składników tej bazy jest zapewnienie ogółowi studiujących 
i kadrze nauczycielskiej odpowiedniej literatury w postaci książek i czasopisma. Tę 
rolę ma do spełnienia biblioteka — miejsce gdzie gromadzi się, przechowuje 
i udostępnia czytelnikom odpowiednio dobraną dla nich fachową literaturę. Z tego 
powodu biblioteka pełni ważną funkcję i jest istotnym ogniwem w procesie 
nauczania, gdyż jej księgozbiór i sposób jego udostępnienia ma duży wpływ na 
sprawność studiów.

Te zadania stara się realizować Biblioteka Filii, która odziedziczyła księgozbiór 
po Studium Nauczycielskim, Liceum Pedagogicznym, Seminarium Nauczyciels
kim. Co do tych dwóch ostatnich — brak bliższych danych jakim księgozbiorem 
dysponowała ich biblioteka. Można przyjąć szacunkowo, że do dyspozycji 
studiujących było w czerwcu 1945 r. około 3000 woluminów; głównie z zakresu 
pedagogiki, psychologii, literatury pięknej, historii, geografii i dydaktyki nauczania 
poszczególnych przedmiotów, wydanych w łatach dwudziestych i trzydziestych, 
a nawet niewielka ilość z końca XIX wieku. Te dane szacunkowe wynikają z faktu, 
że brak jest ksiąg inwentarzowych z pierwszych lat powojennych. Jak wynika z dat 
zapisów w założonych księgach inwentarzowych, pierwsza rejestracja książek 
nastąpiła w latach 1948/1949.

Kolejne lata przynosiły systematyczny wzrost księgozbioru, tak, że z chwilą 
otwarcia pierwszego roku akademickiego w 1971 r. Biblioteka Uczyła 25 000 
druków zwartych, 15 000 podręczników, 105 druków ciągłych oraz 120 opracowań 
nutowych.

Pomieszczenia Biblioteki były usytułowane w budynku głównym n a  parterze 
w jego lewym skrzydle. Lokal Biblioteki zajmował 304 m2 powierzchni m agazyno
wej — 208 m2, a czytelnia — 60 m2 (38 miejsc dla czytelników). Liczba 
zarejestrowanych czytelników wynosiła 130. W ciągu lat siedemdziesiątych, #  
względu na zmiany profilu kształcenia, przeprowadzono w Bibliotece selekcje 
księgozbioru, wycofując między innymi tytuły związane z kierunkiem rolniczy®
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prowadzonym w byłym Studium Nauczycielskim. Przekazano też znaczne ilości 
tytułów z zakresu historii i filologii polskiej do Katowic i Sosnowca, gdzie jak już 
wspomniano, te kierunki studiów zostały przeniesione.

W roku 1982 warunki lokalowe Biblioteki uległy poprawie. We wrześniu tego 
roku rozpoczęto przeprowadzkę do nowych pomieszczeń, zakończoną w paździer
niku. Od tej pory do chwili obecnej warunki te nie zmieniły się. Obecnie ogólna 
powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi 756 m2 w tym magazynów 392 
m2. Poprzez dobudowanie nadstawek do regałów zwiększono powierzchnię 
magazynowania książek. Ta zwiększona powierzchnia pozwoli na magazynowanie 
księgozbioru do 1998 roku. Do tego czasu będzie możliwe uzyskanie nowych 
pomieszczeń dla potrzeb Biblioteki na parterze budynku.

Personel

W 1971 r. w Bibliotece Filii było zatrudnionych 2 pracowników. Liczba ta 
z upływem lat zwiększyła się: i tak w ciągu trzech kolejnych lat wynosiła 4, 
a w 1975—1976 — 6 pracowników. W latach 1977—1983 — 7 pracowników. 
W następnym roku zatrudniono o jedną osobę więcej. Od 1985 do 1993 r. liczba ta 
ustabilizowała się na poziomie 11—12 osób, a pod koniec 1994 roku było 
zatrudnionych w Bibliotece 10 osób; w tym 3 na stanowisku kustosza, 2 osoby 
— starszego bibliotekarza, 3 — bibliotekarza i jedna osoba bez kwalifikacji. Pięć 
osób posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub równorzędne, 4 osoby 
średnie wykształcenie bibliotekarskie i 1 osoba wykształcenie średnie inne.

Istotną cechą zespołu pracowniczego Biblioteki jest duże przywiązanie do 
miejsca pracy i wynikająca stąd minimalna w ostatnich pięciu latach fluktuacja.

Rozrastanie się księgozbioru pod względem ilości woluminów oraz wzrost liczby 
czytelników, stwarzało konieczność zwiększania w poszczególnych latach liczby 
zatrudnionych pracowników, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służ
bowych podnosili swe zawodowe kwalifikacje przez podjęcie studiów pody
plomowych, studiów bibliotekarskich na wyższym i średnim poziomie lub przez 
odbywanie specjalistycznych praktyk w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląs
kiego. Ogółem od 1971 do 1994 roku przez stanowiska pracownicze Biblioteki 
przewinęło się ok. 33 pracowników.

Kierownikami Biblioteki byli kolejno: mgr Zofia Borkowska-Balcar, która 
rozpoczęła pracę jeszcze w Studium Nauczycielskim w 1964 r. Od 31.VIII.1974 do 
30.VI.1985 Anna Szczawińska zaś od tego czasu do chwili obecnej funkcję tę 
wykonuje piszący te słowa.

Agendy Biblioteki

*• Wypożyczalnia wraz z katalogami.
2- Czytelnia.
3- Dział gromadzenia.

101



4. Dział opracowania.
5. Dział dokumentacji źródeł fonicznych i audialnych.

Dwie pierwsze agendy są z punktu widzenia użytkowników najważniejsze, gdyż 
tam dokonuje się udostępnienie zbiorów. Wraz z rosnącą liczbą studentów 
funkcjonowanie tych agend zmieniło się z upływem lat i obecnie czytelnia czynna 
jest od 8.00 do 20.00 i jest ona agendą ogólnodostępną, natomiast wypożyczalnia 
czynna jest 9.00— 14.00, a w niektóre dni — na życzenie czytelników — dłużej. 
Z wypożyczalni mogą korzystać tylko osoby związane z uczelnią, tzn. studenci, 
pracownicy naukowo — dydaktyczni i personel administracyjny. Aby umożliwić 
korzystanie ze zbiorów innym osobom, sprowadza się na ich życzenie dany tytuł do 
czytelni, która jak już wspomniano jest agendą ogólnodostępną, gdzie można 
korzystać ze zbiorów na miejscu.

Dział Gromadzenia. Charakterystyka Zbiorów.

Gromadzenie wydawnictw bieżących jest realizowane na podstawie:
1. dezyderatów pracowników naukowo-dydaktycznych,
2. informacji wydawniczych w czasopismach fachowych,
3. ofert wysyłkowych księgarń, różnych instytucji i oficyn wydawniczych,
4. bezpośrednich kontaktów z księgarniami.

Wydawnictwa z lat ubiegłych są uzupełniane:
1. drogą zakupów antykwarycznych,
2. darami od osób prywatnych i wydawców,
3. wymianą międzybiblioteczną.

Zasadniczym kryterium decydującym o doborze wydawnictw jest znajomość 
problemów i zagadnień będących przedmiotem studiów na poszczególnych 
kierunkach przez pracowników biblioteki zajmujących się gromadzeniem księgo
zbioru.

Kierując się tym kryterium Biblioteka gromadzi i uzupełnia piśmiennictwo 
z większości dziedzin wiedzy i nauki ze szczególnym uwzględnieniem:
1. pedagogiki (metodologia badań pedagogicznych, metodyka nauczania począt
kowego, pedagogika przedszkolna, pedagogika specjalna, dydaktyka ogólna, 
metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów, teoria kształcenia, pedagogika 
ogólna, teoria wychowania, wychowanie estetyczne),
2. psychologii (psychologia rozwojowa, wychowawcza, kliniczna, psychopatolo
gia, historia, prawo, teoria psychologii)
3. socjologii (teoria kultury, badania regionalne rozwoju życia kulturalnego 
i przemiany stylu życia, teoria odbioru sztuki)
4. kształcenia plastycznego (historia, teoria, dydaktyka kształcenia plastycznego),
5. pedagogiki muzycznej (teoria muzyki i folklorystyki muzycznej, dydaktyka 
wychowania muzycznego, dydaktyka instrumentalna, dydaktyka zespołów muzy
cznych).
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Oprócz wymienionych dyscyplin Biblioteka gromadzi tytuły w mniejszym, lecz 
na ogół w wystarczającym wyborze z zakresu filozofii (historia i problemy filozofii), 
nauk politycznych, socjologii, ekonomii, językoznawstwa (problemy językoznaw
cze w regionie śląskim, dydaktyka nauczania języków obcych, podręczniki), teorii 
i historii literatury, historii. Biblioteka gromadzi także i posiada wiele wartoś
ciowych tytułów z literatury pięknej. Należy też wspomnieć o gromadzeniu 
i uzupełnianiu literatury regionu cieszyńskiego i reszty województwa bielskiego ze 
wszystkich dziedzin — szczególnie historii, geografii, folkloru (problemy procesów 
kulturowych na styku dwóch kultur w warunkach pogranicza), zagadnień społecz
no-politycznych.

Biblioteka posiada także, choć w niewielkiej ilości tzw. książki stare, wydane 
w różnych okresach XIX wieku, reprinty oraz kilka starodruków z XVIII wieku. 
Zostały one przekazane Bibliotece przez osoby prywatne w formie darów lub 
nabyte okazjonalnie. Biblioteka dysponuje też wydawnictwami w językach obcych, 
głównie z dziedziny sztuki i muzyki. Są tu reprezentowane języki: angiels
ki,francuski, niemiecki, rosyjski, czeski oraz — rzadziej — inne języki europejskie. 
Oprócz wymienionych dyscyplin posiadamy wydawnictwa obcojęzyczne (w niewie
lkiej ilości) z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, historii i innych nauk.

Swego rodzaju uniwersalność Biblioteki przejawia się także w gromadzeniu 
bibliografii, słowników, encyklopedii obejmujących oprócz wymienionych dyscyp
lin także nauki ścisłe. Te zbiory służą informacj ami też osobom spoza uczelni, gdyż 
są do dyspozycji w czyteli. Aktualnie (pod koniec 1994 roku) księgozbiór Biblioteki 
Filii obejmuje łącznie z tzw. drukami zwartymi i ciągłymi, broszurami, podręcz
nikami i nutami przeszło 117 000 woluminów.
A oto jak kształtował się w pięcioletnich odstępach czasu wzrost księgozbioru: 1971
— 41 533 wol.; 1975 — 64 519 wol.; 1980 — 92 257 wol.; 1985 — 107 514 wol.; 1990
— 112 562 wol. i na koniec 1994 — 117 055.

Opracowywanie zbiorów

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną indywidualną i zbiorową. In
dywidualnemu użytkownikowi służy najczęściej informacją katalogową, zawierają
cą wskazówki i wyjaśnienia bibliotekarza ułatwiające czytelnikowi korzystanie 
z katalogów. Oprócz alfabetycznego, biblioteka posiada katalog rzeczowy sys
tematyczny oparty na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (wiedza podzielona 
jest na 10 działów, z których każdy następny znów dzieli się na 10 działów 
— notacja UKD wykazuje hierarchiczną zależność podziałów, a kolejność symboli 
zależy od porządku cyfr). Ułatwieniem w korzystaniu z tegoż katalogu jest schemat 
oraz indeks działów ułożony w porządku alfabetycznym. Biblioteka dysponuje też 
osobnym katalogiem serii wydawniczych macierzystego księgozbioru, a także 
katalogiem prac wydawniczych samoistnych, byłych i aktualnych pracowników 
naukowo-dydaktycznych, które to prace biblioteka przechowuje.

Często udziela się użytkownikowi informacji bibliograficznej, polegającej na 
wskazaniu odpowiednich bibliografii i wyjaśnieniu sposobów korzystania z nich.
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Niejednokrotnie biblioteka udziela informacji rzeczowej, dostarczając gotowej 
merytorycznej wiadomości. Bardzo często wskazuje się czytelnikowi źródła, 
w których informacje może znaleźć.

Działalność informacyjną zbiorową biblioteka prowadzi organizując od czasu 
do czasu tematyczne wystawy książek, udzielając informacji grupom zwiedza
jącym bibliotekę, a także przeprowadzając lekcje biblioteczne dla studentów. 
Sporządzony jest również biuletyn nabytków biblioteki, ukazujący się w miarę 
potrzeby, w formie powielonego maszynopisu, w układzie działowym jednostop- 
niowym. Z tych danych liczbowych wynika, że największy wzrost księgozbioru 
Biblioteki nastąpił w latach 1971—1985, (a był to okres intensywnego rozwoju 
Filii), który znalazł swe też odbicie w jego gromadzeniu, profilowaniu i kom
pletowaniu.
Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń kształtuje się on szacunkowo z po
szczególnych dyscyplin naukowych następująco:

Pedagogika 22 605 wol.
Psychologia 9 777 wol.
Muzyka 14 376 wol.
Sztuka, Film, Teatr 10 611 wol.
Socjologia, Socjologia kultury, Socjografia 5 631 wol.
Literatura piękna 11 862 wol.
Teoria i historia literatury 3 993 wol.
Krytyka literacka 2 015 wol.
Ogólne zagadnienia nauki 1 433 wol.
Słowniki, Leksykony, Kalendarze 1 266 wol.
Filozofia 4 734 wol.
Religia 1 050 wol.
Ekonomia 2 037 wol.
Prawo 1 316 wol.
Polityka 2 561 wol.
Językoznawstwo 2 435 wol.
Etnografia 2 228 wol.
Nauki stosowane 4 104 wol.
Historia 7 422 wol.
Historia Śląska 1 822 wol.
Region Cieszyński 1 012 wol.
Razem: 113 290 wol.

Biblioteka prenumeruje wiele tytułów prasy krajowej i w skromniejszym zakresie 
prasę zagraniczną. Czasopisma mają szeroki zakres tematyczny: prasa codzienna, 
tygodniki, miesięczniki i inne wydawnictwa periodyczne o profilu popularnonau
kowym i naukowym. Uzupełniają one na bieżąco wydawnictwa książkowe 
informacjami o najnowszych osiągnięciach nauki w w/w dyscyplinach.

Jakie są przyczyny braku poszczególnych tytułów poszukiwanych przez czytel
ników? Pierwszą przyczyną są naturalne ubytki, przez co należy rozumieć zużycie,
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zniszczenie i zagubienie książek. Druga przyczyna jest bardziej złożona. Biblioteka 
jest ściśle związana z funkcjonowaniem uczelni, a jak wiadomo historia tej placówki 
od początku swego istnienia służącej celom dydaktyczno-wychowawczym ob
fitowała w różnego rodzaju zmiany i reorganizacje. Na każdym etapie swej 
działalności, czy to w postaci Seminarium Nauczycielskiego, następnie Liceum 
Pedagogicznego, poprzez Studium Nauczycielskie i na aktualnej formie Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego kończąc, istniały może nie zasadnicze, ale różniące 
się potrzeby w zakresie pracy z książką. Z tego też powodu powstały braki 
w zakresie wydawnictw pedagogicznych i innych, których w danym okresie nie 
nabywano. Biblioteka stara się uzupełnić istniejące luki drogą zakupów antyk
warycznych, wymiany międzybibliotecznej czy mikrofilmów.

Jednakże nie jest rzeczą możliwą uzupełnienie tymi drogami wszystkich braków. 
Ważne, a brakujące w Bibliotece książki udostępnia się czytelnikowi za pomocą 
wypożyczeń międzybibliotecznych. Jest to jednak mimo wszystko forma doraźna. 
Należałoby zatem rozważyć możliwość rozwiązania tego problemu na miejscu, tzn. 
nawiązania ściślejszej współpracy w zakresie stałej wymiany informacji o zasobach 
księgozbiorów bibliotek znajdujących się na terenie miasta Cieszyna. Byłby to 
wstępny krok w kierunku utworzenia kulturowo-oświatowego centrum informacji 
dla Cieszyna i regionu.

Trzeba też wspomnieć o planach budowy nowego gmachu bibliotecznego 
i utworzenia tzw. biblioteki centralnej, zintegrowanej z biblioteką miejską i pedago
giczną. Ten problem był rozpatrywany w roku 1988 w ramach planowania 
organizacji wspomnianego już centrum kulturalno-oświatowego i informacji.

Powołano w tym celu Radę d/s Budowy Biblioteki, która opracowała wstępny 
projekt programu użytkowego wymienionego obiektu. Wkrótce jednak dyskusje 
nad tym zamierzeniem zostały przerwane. Przyczyną tego był fakt, że wstępne 
wyliczenia finansowe wykazywały niemożność realizacji tego przedsięwzięcia. 
Istnieje jednak opinia, że do budowy w/w Centrum Kulturalno-Oświatowego, a co 
za tym idzie również i biblioteki, należałoby powrócić w odpowiednio sprzyjającym 
czasie.
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