Zdzis³aw Bieleñ
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie w latach 1950-1955
Geneza
Wojna i okupacja praktycznie unicestwi³y polskie bibliotekarstwo. Jego
odbudowa by³a jednym z najpilniejszych zadañ spo³ecznych, oœwiatowych
i kulturalnych po wyzwoleniu. Inicjatywa w tym zakresie by³a spontaniczna
i pochodzi³a od przedwojennych dzia³aczy spo³ecznych, kulturalnych i bibliotekarzy oraz przedstawicieli nowo powsta³ych samorz¹dów. Ich dzia³ania by³y
zbie¿ne z powszechnymi odczuciami spo³ecznymi ratowania ocala³ych z po¿ogi
wojennej zarówno ca³ych ksiêgozbiorów, jak i pojedynczych druków. Ju¿ w grudniu 1944 r., kiedy jeszcze na czêœci ziem polskich toczy³y siê dzia³ania wojenne,
na wyzwolonych terenach zorganizowano Œwiêto Ksi¹¿ki Polskiej. Podstawowym celem tej i nastêpnych akcji by³y zbiórki ksi¹¿ek do nowo organizowanych
bibliotek. O skali poparcia spo³eczeñstwa œwiadczy liczba pozyskanych publikacji, zwrotów ksi¹¿ek do bibliotek i darów z prywatnych kolekcji oraz zebrane
kwoty pieniê¿ne1 .
Masowy pêd do nauki, studiowania, walka z analfabetyzmem wymaga³y
stworzenia warunków ³atwego i powszechnego dostêpu do ksi¹¿ki. Ju¿ w pierwszych miesi¹cach po wyzwoleniu zosta³y otwarte pierwsze biblioteki, reaktywowano przedwojenne biblioteki miejskie i gminne, a tak¿e szkolne, urzêdów
i organizacji spo³ecznych. W 1945 r. powsta³a kompletna sieæ bibliotek powiatowych, jako central zaopatrzenia w ksi¹¿ki organizowanych i spo³ecznie prowadzonych punktów bibliotecznych2 . W miarê up³ywu czasu zaczê³y powstawaæ kolejne placówki. W województwie lubelskim w roku sprawozdawczym
1945/46 istnia³o 55 publicznych placówek bibliotecznych 3 .
Biblioteki, w zamyœle w³adz komunistycznych, mia³y byæ czêœci¹ frontu
ideologicznego w walce o „nowego cz³owieka”, jednostk¹ œciœle uto¿samiaj¹c¹
siê z w³adz¹ i zaprowadzanymi przez ni¹ porz¹dkami4 . Z tego powodu tworzenie i organizowanie bibliotek cieszy³o siê od pocz¹tku ¿yczliwym poparciem
aparatu partyjnego i administracyjnego pañstwa5 .
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Archiwum Pañstwowe w Lublinie (dalej APL) Kuratorium Okrêgu Szkolnego Lubelskiego (dalej KOSL)
sygn. 834 k. 65. W trakcie zbiórki pieniê¿nej, przeprowadzonej w dniach „Œwiêta Oœwiaty” w maju
1948 r., zebrano 3 340751,50 z³, w tym, w samym Lublinie 588 382 z³; Archiwum Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. H. £opaciñskiego (dalej AWBP) sygn. tymcz. G 1 k. 56. Wed³ug informacji z
1953 r. w woj. lubelskim zebrano ok. 36 tys. ksi¹¿ek i blisko 1 mln z³.
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APL Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej PWRN) Wydzia³ Kultury (dalej WK) sygn. 351 k. 104.
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Rocznik statystyczny 1947. Warszawa 1948 s. 172.
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Polityka kulturalna w³adz PRL zob. Wielka historia Polski. [T.14] 1945-1956. Kraków 2001 s.71-82;
A. Garlicki. Stalinizm. Warszawa 1993 s. 24-25, 29-31, 55-57.
5
AWBP sygn. G 1 k. 56. „Uchwa³a I Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z 10 I 1945 r.
o samorz¹dowych bibliotekach powszechnych”.

3

Najdobitniej wyrazi³o siê to poprzez wydanie dekretu o bibliotekach w kwietniu
1946 r. Pañstwo prawnie chroni³o wszystkie zbiory biblioteczne i dawa³o ka¿demu szansê korzystania ze zbiorów. Prowadzeniu jednolitej polityki bibliotecznej mia³a s³u¿yæ ogólnokrajowa sieæ biblioteczna, z³o¿ona z kilkuset samorz¹dowych bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych6 . Funkcjê nadzorcz¹ i koordynuj¹c¹ nad wszystkimi bibliotekami, dzia³aj¹cymi w pañstwie, pe³ni³a (od
marca 1946 r.) Naczelna Dyrekcja Bibliotek (NDB) w Warszawie, funkcjonuj¹ca w ramach Ministerstwa Oœwiaty. W³aœciwymi twórcami dekretu by³a grupa przedwojennych dzia³aczy bibliotecznych skupiona w NDB.
W okresie 1949-1950 r. w organizacji sieci bibliotecznej w kraju nast¹pi³ skok iloœciowy i jakoœciowy; utworzono ok. 3 tys. bibliotek gminnych, brakuj¹cych w sieci bibliotecznej i zorganizowano 20 tys. nowych punktów bibliotecznych7 . Ten majstersztyk organizacyjny stanowi³ apogeum sukcesów dzia³aczy z NDB. Ich samodzielne poczynania nie znalaz³y uznania naczelnych w³adz
pañstwowych, które systematycznie zaczê³y ograniczaæ niezale¿ne dzia³ania.
Skutek by³ taki, ¿e reformy zosta³y zahamowane, a oni zwolnieni.
Biblioteki, podobnie jak inne placówki kulturalne, pod koniec lat 40.
XX w. zosta³y w³¹czone do programu indoktrynacji spo³eczeñstwa. Objêto je
centralistyczn¹ polityk¹ kulturaln¹ i biblioteczn¹, sterowan¹ bezpoœrednio
z Warszawy. Z drugiej strony zarówno poszczególne biblioteki, jak i ca³a sieæ
potrzebowa³y zdecydowanej pomocy organizacyjnej, metodycznej i szkoleniowej. Zadanie to mia³y wykonaæ na terenie wszystkich województw nowo zorganizowane wojewódzkie biblioteki publiczne, stanowi¹ce centraln¹ czêœæ wojewódzkiej sieci bibliotek powszechnych.
Podstawy prawne i cele wojewódzkich bibliotek publicznych
Wojewódzkie biblioteki publiczne stanowi³y zakoñczenie budowy struktury sieci bibliotek powszechnych. Widziano je w powi¹zaniu z podzia³em administracyjnym kraju i ustrojem w³adz samorz¹dowych. Dzia³ania, maj¹ce na celu
ich powo³anie, podejmowano ju¿ w 1947 r.8 , ale z niewielkim skutkiem. Dopiero decyzje Rady Pañstwa z wrzeœnia 1949 r. przes¹dzi³y sprawê. Nie tylko stawa³y siê prawnie obligatoryjne, ale pañstwo przekszta³ca³o siê w ich organizatorów9. 8 IV 1950 r. ukaza³o siê rozporz¹dzenie Ministerstwa Oœwiaty, które zobowi¹zywa³o wojewódzkie w³adze administracyjne do utworzenia w najbli¿ -

6
B. Sordylowa. W piêædziesi¹t¹ rocznicê uchwalenia dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami
bibliotecznymi. „Przegl¹d Biblioteczny” R. 64 (1996) nr 2/3 s.114-115.
7
J. Janiczek. Nowy etap w pracach nad upowszechnianiem ksi¹¿ki. Na marginesie akcji organizowania
bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych. „Bibliotekarz” R. 16 (1949) nr 1-2 s. 5-11.; T. Zarzêbski.
Polskie prawo biblioteczne 1773-1990. Warszawa 1991 s. 35; Encyklopedia wspó³czesnego bibliotekarstwa polskiego. Warszawa 1976 s.71. Wed³ug danych WBP, na terenie Lubelszczyzny, w grudniu 1949 r.,
pracowa³o 151 bibliotek powszechnych, w tym 14 powiatowych, 24 miejskie i 113 gminnych.
8
AWBP sygn. D/012. „Sprawozdanie z podró¿y s³u¿bowej[F. Sedlaczka] [...] 11 i 12 kwietnia 1947 r. do
Lublina w sprawie biblioteki wojewódzkiej [...]”; K.Gawarecka. Dzieje Biblioteki im. H. £opaciñskiego.
W: Hieronim £opaciñski i Biblioteka Jego Imienia w Lublinie 1907-1957. Lublin 1957 s. 157-158.
9
Okólnik nr 63 Kancelarii Rady Pañstwa z dnia 28 wrzeœnia 1949 r. w sprawie przekazania publicznych
bibliotek wojewódzkich Pañstwu. „Powiel.”; Pismo Ministerstwa Oœwiaty nr NDB/P-3998/49 z 6 XI
1949 r.; „Rada Narodowa” 1949 nr 20 s. 20.
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szym okresie brakuj¹cych wojewódzkich bibliotek publicznych10 . Dokument
okreœla³ tak¿e cele, zadania i strukturê wewnêtrzn¹ bibliotek. Ich cele postrzegano jako pog³êbianie politycznej œwiadomoœci i aktywnoœci i wspó³dzia³anie w
zakresie upowszechniania oœwiaty i kultury oraz wychowania nowego cz³owieka
dla spo³eczeñstwa socjalistycznego najszerszych mas. Konkretyzuj¹c zapisy dekretuobibliotekach, zadaniaWBPmia³ypolegaæna umo¿liwianiuobywatelowikorzystania ze zbiorów [bibliotecznych] ca³ego kraju, a œrodkiem do realizacji tego
mia³o byæ udzielanie jako wojewódzka centrala biblioteczna pomocy organizacyjnej bibliotekom terenowym,uzupe³niaj¹c ich dzia³alnoœæ w³asnym ksiêgozbiorem. Konstatowano ponadto, ¿eWBPodgrywa rolê biblioteki regionalnej, gromadz¹c pe³ne piœmiennictwo i inne dokumenty kultury odnosz¹ce siê do danego
województwa.WytyczneMinisterstwarolê wojewódzkichbibliotekpublicznychokreœla³yinstrumentalnie: w.b.p.wykonujezadaniazleconeprzezw³adzeszkolnenaszczeblu okrêgu szkolnego w zakresie opieki nad bibliotekami i zbiorami bibliotecznymi sprawowanej przez Ministerstwo Oœwiaty11 .
Nadzórnadbibliotekami
Wskazaliœmy, ¿e powszechne biblioteki publiczne od wyzwolenia podlega³y Ministerstwu Oœwiaty, a funkcje zwierzchnie pe³ni³a, bêd¹ca jego czêœci¹,
Naczelna Dyrekcja Bibliotek. Ona kszta³towa³a politykê biblioteczn¹12 , organizowa³a biblioteki i ca³e sieci, prowadzi³a dokszta³canie i doskonalenie zawodowe, opiekowa³a siê ksiêgozbiorami, wydawa³a wytyczne do pracy organom administracji pañstwowej i kierownictwom bibliotek. W 1951 r., w zwi¹zku z
reform¹ centralnych urzêdów, wspomniane uprawnienia zosta³y przekazane nowo
powo³anemu Ministerstwu Kultury i Sztuki, które swe funkcje zwi¹zane z bibliotekarstwem realizowa³o poprzez Centralny Zarz¹d Bibliotek (CZB)13 . Nic mu
nie umniejszono z zakresu jego dzia³ania; przyby³o natomiast, w porównaniu z
NDB, dodatkowe uprawnienie, a mianowicie, zatwierdzanie obsady personalnej stanowisk dyrektorskich i kierowniczych w bibliotekach, m. in. wojewódzkich. Pozwala³o to wyeliminowaæ ka¿dego niepo¿¹danego kandydata. CZB reprezentowa³ wybitnie centralistyczny i dyrektywny sposób zarz¹dzania bibliotekami14, bêd¹c pos³usznym narzêdziem w realizowaniu komunistycznej polityki

10 APL WK sygn. 309 nlb. Pismo Ministerstwa Oœwiaty z dnia 8 kwietnia 1950 r.. Tymczasowe wytyczne dla
wojewódzkich bibliotek publicznych. „Powiel.”; Zob. te¿ S. Jarzêbowska. Biblioteka im. Hieronima £opaciñskiego 1907-1996. „Bibliotekarz Lubelski” (dalej „Bibl. Lub.”) R.42 (1997) s. 8.
11
APL PWRN WK sygn. 309 nlb. Tymczasowe wytyczne dla wojewódzkich bibliotek publicznych. Za³¹cznik
do pisma nr NDB/P-1324/50.
12
Biblioteki w Polsce. Warszawa 1983 s. 20; A. Kempa. Bibliofilskie silva rerum. Warszawa 2002 s.47-49.
Omawia polityczne cenzurowanie ksiêgozbiorów bibliotek polskich w pierwszych latach po II wojnie œwiatowej.
13
Uchwa³a Nr 527 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej
Ministerstwa Kultury i Sztuki. MP nr 1 – A 76 poz. 1048. W § 1 wymienia siê Centralny Zarz¹d Bibliotek.
Ustawa z dnia 31 paŸdziernika 1951 r. o przekazaniu Ministrowi Kultury i Sztuki zakresu dzia³ania Ministra
Oœwiaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych. Dz. U. Nr 58 poz. 400.
14
Za przyk³ad niech pos³u¿¹: Wytyczne orientacyjne w sprawie zakresu dzia³ania referatów bibliotek, m.in. w
Wydzia³ach Kultury PWRN. APL PWRN WK sygn. 305 k. 8 oraz Pismo Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia
30 grudnia 1952 r. w sprawie: I. Wytycznych pracy Samodzielnych Referatów Bibliotek i Czytelnictwa. II.
Zasadniczych wytycznych do planu pracy na rok 1953 w publicznych bibliotekach powszechnych. „Powiel.”
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ideologizacji i sowietyzacji spo³eczeñstwa polskiego15. Samodzielna dzia³alnoœæ
terenowych organów w³adzy, rad narodowych, zosta³a zredukowana do minimum.
W Lublinie, podobnie jak w innych miastach wojewódzkich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna administracyjnie zosta³a przyporz¹dkowana Kuratorium
Okrêgu Szkolnego, a komórk¹ organizacyjn¹ bezpoœrednio nadzoruj¹c¹ jej dzia³alnoœæ by³ Samodzielny Referat Bibliotek (SRB)16 . Na jego czele sta³a, od pocz¹tku istnienia Referatu, Bronis³awa Wajszczukowa, znana dzia³aczka oœwiatowa17 , maj¹ca do pomocy dwie referentki18 . Z chwil¹ utworzenia MKiS, na
szczeblu wojewódzkim te¿ nast¹pi³a zmiana; zarz¹dzanie ca³oœci¹ pracy kulturalno-oœwiatowej w województwie scedowano na nowo powo³any na pocz¹tku 1952 r. Wydzia³ Kultury, a sprawy bibliotek w dalszym ci¹gu mia³y podlegaæ
dzia³aj¹cemu w strukturzeWydzia³u Samodzielnemu Referatowi Bibliotek. Funkcjê kierownika powierzono nadal Wajszczukowej19 .
To w³aœnie Referatowi Bibliotek przypad³a rola poœrednika miêdzy CZB
a wojewódzk¹ sieci¹ bibliotek publicznych. Od niego do placówek p³ynê³y
czêste zarz¹dzenia, wytyczne, pisma okólne, w tym wiele poufnych, a tak¿e
wskazówki organizacyjne i metodyczne20 , i ró¿norodne informacje. Jako przyk³ad „przewag” administracji pañstwowej niech pos³u¿¹ „Wytyczne do pracy
instruktorskiejWojewódzkich Bibliotek Publicznych”, przygotowane przez urzêdników z CZB21 . W dokumencie szczegó³owo, a wrêcz drobiazgowo, s¹ omówione czynnoœci instruktorów zwi¹zane z ich prac¹ w terenie i na miejscu, we
w³asnej bibliotece. Ponadto zapisano, ¿e: Samodzielny Referat Bibliotek mo¿e
dawaæ Wojew[ódzkiej] Bibliotece Publicznej zlecenia przeprowadzenia lustracji lub wizytacji placówek bibliotecznych, jakiejœ akcji bibliotecznej czy
innej zwi¹zanej z ogóln¹ polityk¹ biblioteczn¹22 . Na gruncie lokalnym wyrazem dominacji Wydzia³u Kultury by³o sprawowanie przez niego funkcji dysponenta wojewódzkich œrodków finansowych na kulturê, w tym tak¿e na biblioteki. Egzemplifikacj¹ tego faktu s¹ wytyczne do planu gospodarczego i limitu
finansowego na 1953 r. przekazane WBP oraz bibliotekom powiatowym i
bibliotekom miejskim. W dokumencie wyliczano przysz³e wydatki WBP i bibliotek terenowych, dziel¹c placówki na kategorie i grupy, a ich potrzeby traktuj¹c statystycznie23 .
15

Archiwum Akt Nowych (dalej AAN) Ministerstwo Kultury i Sztuki (dalej MKiS) Centralny Zarz¹d Bibliotek (dalej
CZB) sygn. 110 k. 9, 73. Wytyczne na Dni Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy 1953 r.; APL UWL WKiS sygn. 19 k.5-6; APL
PWRN WK 305 k.5, 77; sygn. 351 k. 140-141, 145, 167.
16
Zakres dzia³ania Samodzielnego Referatu Bibliotek Uchwa³a Rady Ministrów z 10 VI 1950 r. okreœla³a nastêpuj¹co: Sprawy organizowania, utrzymywania i nadzoru nad sieci¹ bibliotek oœwiatowych. MP 1952 nr A – 8 poz. 76
(tekst jednolity); APL PWRN WK sygn. 305 k. 8 Wytyczne orientacyjne w sprawie zakresu dzia³ania referatów
bibliotek.
17
J. Smolarz. Bronis³awa P. Wajszczukowa. „Bibl. Lub.” R. 30 (1985) s.34-36; ten¿e. Pó³wiecze organizacji
bibliotekarskiej na LubelszczyŸnie 1935-1953. „Bibl. Lub.” R. 32 (1987) s. 9-12.
18
APL PWRN WK sygn. 351 k. 122. W SRB pracowa³y w 1952 r. 2 osoby o przygotowaniu pedagogicznym i jedna
pracownica biurowa. Zob. J. Smolarz Genowefa Madoniowa (21 II 1913-31 V 1990). „Bibl. Lub.” R. 39 (1994)
s. 37-39.
19
AWBP sygn. G 1 k.70, 71.
20
AWBP sygn. tymcz. G 2 k. 13. W sprawozdaniu WBP za 1954 r. napisano, ¿e seminaria zawodowe tak
wewnêtrzne WBP, jak i bibliotekarzy z terenu by³y prowadzone [..] w oparciu o wytyczne Centralnego Zarz¹du
Bibliotek.
21
APL PWRN WK sygn. 309 nlb. Wytyczne do pracy instruktorskiej Wojewódzkich Bibliotek Publicznych.
22
Tam¿e.
23
AWBP sygn. G 1 k. 86-87. Wydzia³ Kultury PWRN do Dyrekcji WBP. Wytyczne z 12 VIII 1952 r.
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Pierwsza po³owa lat 50. XX w. charakteryzowa³a siê postêpuj¹cym
skrêpowaniem bibliotek. Narzucano im nie tylko rozwi¹zania organizacyjne, lecz
tak¿e kierunki dzia³alnoœci œrodowiskowej, a nawet zawartoœæ treœciow¹ ksiêgozbiorów24 . Wszystkie wa¿niejsze sprawy, dotycz¹ce ich dzia³alnoœci i obsady
personalnej, musia³y byæ uzgadniane z odpowiednimi instancjami PZPR. Poddano je ponadto kontroli specjalnych komisji, niby spo³ecznych, a w gruncie
rzeczy partyjno-administracyjnych. Jedn¹ z takich inicjatyw by³y rady czytelnictwa i ksi¹¿ki, powo³ywane przy wszystkich instancjach w³adz administracyjnych25 . W Lublinie Wojewódzka Rada powsta³a 2 II 1953 r. Jej przewodnicz¹c¹ zosta³a Julia Patrzylasowa, wiceprzewodnicz¹ca PWRN, a sekretarzem Maria
Gawarecka, dyrektor WBP26 .
Pisz¹c o centralizacji zarz¹dzania i kierowania, nale¿y dodaæ, ¿e w³adze
wymaga³y od bibliotek rygorystycznego i terminowego wykonywania poleceñ.
Ich nieprzestrzeganie wywo³ywa³o szybk¹ reakcjê zwierzchników, a rozpoczyna³o siê od monitów.
Powszechne biblioteki publiczne na LubelszczyŸnie
Na pocz¹tku lat 50. XX w. bibliotekarstwo publiczne wkracza³o w nowy
okres swego rozwoju. Z placówek samorz¹dowych biblioteki sta³y siê instytucjami pañstwowymi, co spowodowa³o, ¿e nowy w³aœciciel (organizator) kreowa³ odpowiadaj¹c¹ mu politykê biblioteczn¹. Koñczy³a siê epoka bibliotek–
wypo¿yczalni. W³adze, maj¹c na uwadze w³asne cele polityczne, chcia³y widzieæ
placówki biblioteczne jako instytucje o rozszerzonych funkcjach spo³ecznych,
œciœle zwi¹zanych z ¿yciem lokalnego œrodowiska. Zobowi¹zywano je do spotêgowanej dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej o okreœlanych odgórnie treœciach.
Rozpoczêto wprowadzanie do bibliotek publicznych nowych us³ug – informacyjno-bibliograficznych. Zadbano o wyposa¿enie placówek bibliotecznych –
drog¹ centralnego zakupu – w publikacje s³u¿¹ce indoktrynacji i sowietyzacji
mieszkañców.
Do tak zaprogramowanego dzia³ania wiêkszoœæ zatrudnionych bibliotekarzy nie mia³a wystarczaj¹cego przygotowania i dlatego nie by³a zdolna do
realizacji zlecanych im zadañ. Mieli im w tym dopomóc doradcy z bibliotek
wojewódzkich i powiatowych.
W 1950 r., w okresie kiedy powstawa³a WBP, sieæ biblioteczna na LubelszczyŸnie obejmowa³a 254 placówki powiatowe, miejskie i gminne oraz 1623
punkty biblioteczne. Liczba czytelników wynosi³a wtedy 612 322 osoby27 . W
kolejnych latach, z uwagi na kompletnoœæ sieci bibliotecznej w odnie-

24
25

APL PWRN WK sygn. 305 k. 5, 77.
AAN MKiS CZB sygn. 66. Plan pracy na IV kwarta³ 1953 r.; sygn. 67. Sprawozdanie z wykonania planu
cy za III kwarta³ 1953 r.
26 AWBP Ksiêga protokó³ów konferencyj wewnêtrznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
s. 23-24.
27 AWBP sygn. G 1 k. 56.
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sieniu do jednostek administracyjnych, stan iloœciowy bibliotek pozosta³ w zasadzie na tym samym poziomie28 , powiêksza³a siê natomiast liczba punktów
bibliotecznych, w grudniu 1953 r. by³o ich 225029. Radykalne zmiany nast¹pi³y
dopiero jesieni¹ 1954 r., a w³aœciwie od stycznia nastêpnego roku, co wi¹za³o
siê z ustaw¹ o reformie podzia³u administracyjnego wsi i powiatów. W miejsce
gmin utworzono mniejsze jednostki administracyjno-terytorialne – gromady. Dla
bibliotek oznacza³o to koniecznoœæ powo³ania 500 nowych placówek. Zadanie
to przysz³o realizowaæ nowo tworzonej WiMBP.
Problemy, przed którymi sta³o w owym czasie bibliotekarstwo publiczne Lubelszczyzny, by³y trudne. Ka¿dy w zasadzie obszar rzeczywistoœci bibliotecznej wymaga³ przeanalizowania, interwencji u w³adz zwierzchnich, inwestycji. Przyk³adem niech bêdzie informacja, ¿e w 1952 r. zasiêg czytelnictwa w
województwie wynosi³ 8 %, a potrzeby i oczekiwania spo³eczne w tym zakresie
by³y zdecydowanie wiêksze30 . Nie mog³o byæ dobrze, jeœli siê zwa¿y, ¿e 130tysieczny Lublin mia³ tylko 9 filii, skoncentrowanych w œródmieœciu, a rozlegle
miasta Zamoœæ i Bia³a Podlaska mia³y wy³¹cznie placówki centralne, bez filii. Na
terenie województwa, mimo wy¿u demograficznego, dzia³a³y zaledwie 3 czytelnie dzieciêce, specjalistyczne placówki dla dzieci31 . Warunki lokalowe oceniano
jako na ogó³ b[ardzo] z³e, co trzeba odnieœæ do ówczesnej skali porównañ. W
tej optyce nie by³o przesady, zwa¿ywszy, ¿e np. bez lokalu w 1953 r. by³y 3
placówki gminne, we wspólnej izbie z drugim u¿ytkownikiem – 9, k¹tem w pomieszczeniach Prezydium GRN funkcjonowa³o ich 60, a bez pieców pozostawa³o kolejnych 20 bibliotek32 .
Powa¿nym problemem byli sami bibliotekarze. Spoœród 335 pracuj¹cych w bibliotekach terenowych w 1952 r. wiêkszoœæ legitymowa³a siê wykszta³ceniem podstawowym. Wykszta³cenie œrednie dominowa³o w placówkach
powiatowych i miejskich, choæ i tam wystêpowa³y przypadki ni¿szego wykszta³cenia. Przeszkolenie zawodowe na kursach w Lublinie i Jarocinie mia³o 135
osób, tj. 39 % stanu osobowego. W zwi¹zku z powstaj¹c¹ dopiero sieci¹ biblioteczn¹ byli to pracownicy o ma³ym sta¿u, np. z grupy bibliotekarzy gminnych
tylko 30 % pracowa³o wiêcej ni¿ dwa lata. W miastach regu³¹ by³y etaty, na
wsiach prawie wy³¹cznie wystêpowa³y rycza³ty, w 1952 r. by³o zaledwie 9 etatowych bibliotekarzy33 . Najwiêksz¹ bol¹czk¹ by³a ci¹g³a fluktuacja kadry.WBP
opiera³o swoj¹ dzia³alnoœæ w terenie na wspó³dzia³aniu z bibliotekami powiatowymi. Do 1955 r. by³o ich 14. Sytuacjê kadrow¹ mia³y daleko korzystniejsz¹ ni¿
pozosta³e grupy bibliotek, z wyj¹tkiem placówek w Lublinie. W 1953 r. zatrudnia³y 51 pracowników merytorycznych, z których 39 (76%) legitymowa³o siê
przeszkoleniem zawodowym. S³aboœci¹ bibliotek zarówno powiatowych, jak i
ca³ej sieci by³ niski sta¿ zawodowy bibliotekarzy, a tym samym ma³e doœwiadczenie bibliotekarskie. Ponad 40 % pracowa³o mniej ni¿ 2 lata, a poni¿ej 3 lat
28
Tam¿e. Formalnie liczba bibliotek zmniejszy³a siê o 2, wskutek przejœcia powiatu siedleckiego do
województwa warszawskiego.
29
Tam¿e sygn. G 1 k. 56; sygn. G 2 k. 36.
30
AWBP sygn. G 3 k. 106. Analiza czytelnictwa i pracy bibliotek woj[ewództwa] lubelskieo [za r.1953].
31
Tam¿e k. 99. Spoœród czytelni dzieciêcych 2 z nich, w £ukowie i Kazimierzu przejêto od Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci.
32
Tam¿e k. 101.
33
Tam¿e k. 116-117.
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– dalszych 25 %. By³y to g³ównie osoby m³ode, bo 2/3 z nich mia³o poni¿ej 30
lat34 . Pocz¹tkowo biblioteki powiatowe nie mia³y instruktorów terenowych, a
porad metodycznych i funkcjê doradców spe³niali kierownicy. Dopiero od 1953 r.
zaczêto powo³ywaæ instruktorów i powierzaæ im opiekê instrukcyjno-metodyczn¹ i szkoleniow¹ nad sieci¹ placówek terenowych.
Tworzenie WBPw Lublinie
Instytucjonalizowanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
rozpoczê³o siê 8 V 1950 r. Naczelna Dyrekcja Bibliotek powiadomi³a Kuratorium Okrêgu Szkolnego Lubelskiego o przyznaniu przez Ministerstwo Oœwiaty
kredytów na potrzeby Biblioteki Wojewódzkiej na rok 1950. By³a to kwota
5 750 000 z³ przeznaczona na wydatki rzeczowe. Jeœli chodzi o wydatki osobowe, to przyrzekano, i¿ przydzielane bêd¹ kwartalnie na podstawie zg³oszonych zapotrzebowañ w granicach dokonanego przydzia³u etatów, godzin
nadliczbowych i kontraktowych35 .
Po centralnych decyzjach tworzenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przejê³y w³adze terenowe. Akurat ta sprawa nale¿a³a do kompetencji Wydzia³u Oœwiaty KOSL, a œciœlej Samodzielnego Referatu Bibliotek i Czytelnictwa. Personalnie mia³a j¹ prowadziæ Bronis³awa Wajszczukowa. Na podstawie
zawartych rozporz¹dzeñ przygotowa³a za³o¿enia organizacyjno-kadrowe nowej
instytucji. Ju¿ w maju podjêto pierwsze dzia³ania. Postanowiono, ¿e Biblioteka
na pocz¹tek znajdzie lokum w budynku Kuratorium, do czasu znalezienia odpowiedniego pomieszczenia w innym miejscu. Uda³o siê to zrealizowaæ dopiero w
grudniu, w bloku przy Al. Rac³awickich, w lokalu mieszkalnym, na drugim piêtrze. Now¹ instytucjê wyposa¿ono w niezbêdny, choæ skromny sprzêt podstawowy i techniczny36 . Zaczêto gromadziæ ksiêgozbiór. Pierwszego wpisu do inwentarza dokonano w czerwcu 37 . Kolejnym etapem by³o powo³anie dyrektora
i rozpoczêcie kompletowania zespo³u. Pierwszy pracownik zosta³ zatrudniony w
czerwcu, a do koñca roku zatrudniono pozosta³ych38 .

Siedziba WBP w l. 1950-1955
(róg ulic: Al. Rac³awickie
i Poniatowskiego)
34

Tam¿e k. 116-119.
APL PWRN WK sygn. 308 nlb. Pismo Naczelnej Dyrekcji Bibliotek Ministerstwa Oœwiaty z 8 V 1950 r.
APL PWRN WK sygn. 310 k. 3.
37
AWBP Inwentarz WBP nr 1.
38 APL PWRN WK sygn. 310 s. 3. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Ref. Bibliotek na rok 1950-ty.
35
36
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Przeci¹ga³a siê natomiast sprawa zatrudnienia dyrektora. By³a propozycja, aby zosta³a nim Maria Gawarecka, wizytator Wydzia³u Oœwiaty Doros³ych
KOSL, zajmuj¹ca siê czytelnictwem i samokszta³ceniem39 . Nale¿y domniemywaæ, ¿e jej kandydatura budzi³a zastrze¿enia w³adz (pochodzenie spo³eczne i
bezpartyjnoœæ), dlatego nie³atwo by³o j¹ przeforsowaæ.
Organizacja wewnêtrzna
WBP nie mia³a statutu, nie opracowano te¿ regulaminu organizacyjnego,
a sprawy organizacyjne rozstrzygano na podstawie ministerialnych „Tymczasowych wytycznych dla wojewódzkich bibliotek publicznych”40 . Autorzy dokumentu proponowali powo³anie trzech dzia³ów, które powinny obj¹æ wszystkie
prace biblioteki. WBP w Lublinie dostosowa³a siê do ich zaleceñ.
Biblioteka, mimo i¿ przez ca³y okres istnienia, by³a organizmem niewielkim liczebnie, to jednak ze wzglêdu na wieloœæ i z³o¿onoœæ zadañ wymaga³a
podzia³u pracy i specjalizacji. Skoro jej podstawowym zadaniem by³o udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej placówkom ni¿szego stopnia organizacyjnego, to j¹drem organizacji by³ dzia³ instrukcyjno-metodyczny41 . Pozosta³e
komórki organizacyjne (dzia³y) pe³ni³y funkcje pomocnicze i s³u¿ebne, zatrudniaj¹c 1, a maksymalnie 2 osoby. Dla nich bardziej adekwatne by³oby okreœlenie – zespó³ funkcjonalny i samodzielne stanowisko pracy. O ich wspomagaj¹cej roli œwiadczy zapis: Praca 2-ch pozosta³ych dzia³ów [tj. opracowania i
administracyjno-finansowego] pozostaje w œcis³ej ³¹cznoœci z Dzia³em
Instr[ukcyjno]-Metod[ycznym] i pomaga mu w realizowaniu jego zadañ
[...]42 .
NadanieBibliotecesprecyzowanychformorganizacyjnychnast¹pi³omniej
wiêcej po roku formalnego istnienia WBP. Zas³uga przypad³a pierwszej dyrektorce Marii Gawareckiej. Ju¿ we wrzeœniu 1951 r., w pierwszym miesi¹cu jej dzia³alnoœci, na inauguracyjnym zebraniu pracowniczym poinformowa³a o wprowadzeniu organizacji pracy opartej na podziale zadañ, skumulowanych w komórkach
organizacyjnych, okreœlanych jako dzia³y. Wyró¿niono ich trzy: instrukcyjno-metodyczny43, z³o¿ony z kierownika i dwóch instruktorów, opracowania, gdzie by³y
zatrudnione trzy bibliotekarki, w tym jedna czasowo, bez wskazania osoby kieruj¹cej personelem oraz jednoosobowy dzia³ administracyjno-finansowy44 .

39

APL PWRN WK sygn. 310 s. 3.
APL PWRN WK sygn. 309 nlb. Tymczasowe wytyczne dla wojewódzkich bibliotek publicznych.
Stanowi³y za³¹cznik do pisma NDB/P-1324/50.
41
Okólnik nr 20 Ministerstwa Oœwiaty z dnia 13 sierpnia 1951 r. w sprawie wytycznych dla dzia³ów
instrukcyno-metodycznych wojewódzkich bibliotek publicznych. Dz. Urz. MO 1951 nr14 poz. 182;
APL PWRN Wydz. Kult. sygn. 309 nlb. Wytyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 14 lutego 1953 r.
do pracy instruktorskiej wojewódzkich bibliotek publicznych.„Powiel.”; „Bibliotekarz” 1951 s. 130.
42
AWBP sygn. G 2 s. 37.
43
Vademecum Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego. Pkt 1. Powo³uj¹c siê na pierwszy plan pracy Dzia³u na
1951 r. autor pisze, ¿e ówczesna nazwa brzmia³a „Dzia³ instrukcyjno-metodyczny, szkoleniowy i badawczy”. S. Jarzêbowska przypuszcza, ¿e nazwy szkoleniowy, badawczy wykorzystywano w projektach
teoretycznych.
44
APL PWRN WK sygn. 309 nlb. Tymczasowe wytyczne dla wojewódzkich... przewidywa³y trzy dzia³y w
WBP: administracyjny, instrukcyjno-metodyczny oraz gromadzenia i udostêpniania zbiorów.
40
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W systemie organizacyjnym wyszczególniono jeszcze dzia³ informacyjno-bibliograficzny, ale mia³ to byæ zespó³ czynnoœci, a nie komórka organizacyjna. Potwierdzeniem, ¿e tak by³o istotnie, jest dokument z prze³omu
lat 1953/1954 „Dzia³ instrukcyjno-metodyczny WBP w Lublinie”, w którym
w punkcie dotycz¹cym organizacji napisano: Dzia³ [...] obejmuje [...] instruktorów + bibliograf[a]45 . Mo¿na z tego wnioskowaæ, ¿e dzia³ informacyjno-bibliograficzny stanowi³ autonomiczn¹ czêœæ dzia³u instrukcyjnego,
rodzaj specjalizacji zawodowej46 .
Utrwaleniem ³adu organizacyjnego jest zawsze powo³anie kierowników komórek organizacyjnych. W WBP, w której formalnie od pocz¹tku
by³ tylko kierownik dzia³u instrukcyjno-metodycznego, nast¹pi³o to dopiero
pod koniec 1953 r. Oficjalnie, od stycznia 1954 r., kierownika otrzyma³ dzia³
opracowania; funkcjê tê powierzono Helenie Jach, bibliotekarce pracuj¹cej
w tym dziale od zarania Biblioteki. Równoczeœnie nominacjê na kierownika
otrzyma³a Maria Gawroñska, która stanê³a na czele jednoosobowego dzia³u
administracyjno-gospodarczego. Likwidacji uleg³ dzia³ administracyjno-finansowy. Prowadz¹ca go Janina Tarasiewicz zaczê³a pe³niæ funkcjê ksiêgowej47 .
Wspomniany uk³ad organizacyjny utrzyma³ siê w do koñca istnienia
WBP w 1955 r., choæ podlega³ pewnym modyfikacjom, wynikaj¹cym
z bie¿¹cej dzia³alnoœci placówki, a zmiany mia³y charakter przesuniêæ personalnych, korekt zakresów pracy dzia³ów i zakresów czynnoœci pracowników. I tak, ju¿ 31 XII 1951 r. dokonano przekszta³cenia dzia³u opracowania, zmniejszono go liczebnie i przemianowano na dzia³ opracowania i udostêpniania Z czasem przyj¹³ on nazwê dzia³u gromadzenia, opracowania
i udostêpniania48 .
Kierownictwo instytucji sk³ada³o siê z dyrektora i wicedyrektora. Od
grudnia 1950 r., kiedy nie by³o jeszcze dyrektora, jego funkcjê pe³ni³a wicedyrektor, Eugenia Hobot, która by³a kierownikiem dzia³u instrukcyjno-metodycznego. Maria Gawarecka we wrzeœniu tego¿ roku formalnie utrwali³a
wspomniany uk³ad. Ten stan trwa³ do pocz¹tków jesieni 1953 r., do odejœcia Hobotowej z pracy. Potem przez kilka miesiêcy by³ wakat. W 1954 r.
na stanowisko wicedyrektora zatrudniono Mieczys³awa Sytê. Nie popracowa³ d³ugo, zaledwie pó³tora miesi¹ca. Na jego miejsce nie powo³ano nikogo, bo Wydzia³ Kultury, do którego nale¿a³o formalne zatrudnianie bibliotekarzy i nominowanie funkcyjnych pracowników przez d³u¿szy czas [...] rezerwowa³ wymieniony etat dla swoich celów49 .

45

AWBP sygn. G 2 s.37. Funkcjê instruktora bibliografa pe³ni³a w pierwszych miesi¹cach pracy S.
Jarzêbowska.
Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt istnienia kategorii instruktorów: instruktora (bez dodatkowego
okreœlnika) i instruktora bibliografa. Zob. AWBP sygn. G 2 s. 40.
47
Ksiêga protokó³ów ... s. 36.
48
Ksiêga protokó³ów ... s. 7 v, 17, 36.
49
AWBP sygn. G 2 k. 12.
46
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Obs³uga kadrowa i socjalno-bytowa pracowników oraz prowadzenie
ksiêgowoœci Biblioteki by³y prowadzone pocz¹tkowo przez Kuratorium, a nastêpnie przez Wydzia³ Kultury. Sprawy te zosta³y przejête przez WBP dopiero
w jesieni 1953 r., z chwil¹ utworzenia dzia³u administracyjno-gospodarczego i
powo³ania ksiêgowej.
Na wspominanym ju¿ zebraniu organizacyjnym we wrzeœniu 1951 r.
powo³ano przy WBP jeszcze jedn¹ agencjê - Radê Artystyczn¹, której zadaniem by³o planowanie i wykonywanie prac artystycznych i ich wykonanie.
Radê tworzy³o dwóch nauczycieli rysunków, nie zwi¹zanych z Bibliotek¹ formaln¹ umow¹ o pracê, lecz wykonuj¹cych okreœlone dzie³a w ramach prac
zleconych50 . Jak d³ugo ona istnia³a - nie wiadomo, poniewa¿ w nastêpnych latach nie jest wspominana.
Uzupe³nieniem organizacji wewnêtrznej by³y komisje powo³ywane do
przeprowadzenia okreœlonych akcji wojewódzkich w³asnych lub wspó³organizowanych. Najczêœciej pracownicy WBP wchodzili w sk³ad komisji oceniaj¹cych prowadzone wspó³zawodnictwa i konkursy. W 1951 r. przedstawiciel lub
przedstawiciele WBP uczestniczyli w pracach Wojewódzkiej Komisji Wspó³zawodnictwa. Rok póŸniej, w sierpniu 1952 r., na zbli¿aj¹cy siê sezon kulturalnooœwiatowy powo³ano 3-osobow¹ biblioteczn¹ komisjê do organizacji konkursu na najlepsz¹ bibliotekê51 .
Organizacja pracy. Zarz¹dzanie personelem
Zagadnienia te pozostawa³y kluczowymi i niezwykle trudnymi problemami w dzia³alnoœci Biblioteki ze wzglêdu na brak wykwalifikowanej kadry,
ci¹g³¹ fluktuacjê zespo³u, pracê na miejscu i w terenie oraz ró¿norodnoœæ wykonywanych zadañ. Podstawowym dokumentem, reguluj¹cym pracê i codzienne zajêcia pracowników, by³ zakres czynnoœci przypisany do okreœlonej funkcji
i stanowiska. Modelowy miesi¹c pracy instruktora mia³ przedstawiaæ siê nastêpuj¹co: wyjazdy w teren – 12 dni; czynnoœci powyjazdowe, tj. sk³adanie i pisanie sprawozdañ, przygotowanie wniosków - 3 dni; prace badawcze, analityczne
i twórcze (pod tym pojêciem rozumiano projekty i analizy) – 5 dni; poradnictwo
– 2 dni; szkolenie zawodowe i ideologiczne – 2 dni, sprawy nieprzewidziane –
1 dzieñ. Taki sam projekt w odniesieniu do bibliografa przewidywa³: gromadzenie materia³ów i uzupe³nianie kartotek - 12 dni; przygotowanie biuletynów i
zestawieñ bibliograficznych – 6 dni; udzielanie informacji i odpowiedzi na kwerendy – 3 dni, wyjazdy w teren – 4 dni, przygotowanie propozycji do zakupu
zbiorów oraz dobór lektury do szkoleñ – 3 dni52 .
Podzia³ czynnoœci, albo raczej odpowiedzialnoœæ za prowadzenie okreœlonych bloków tematyczno-zawodowych, wprowadzono w Bibliotece ju¿ we
wrzeœniu 1951 r. Zabieg ten mia³ jednak charakter bardzo ogólny, co czêœciowo

50
51
52

Ksiêga protokó³ów ... s. 3. Byli to Kazimierz Kanior i Bronis³aw Iwanek.
Tam¿e s. 4 v, 13, 16.
AWBP sygn. G 2 s. 37-38.
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wi¹za³o siê z nielicznym zespo³em pracowniczym. Spis zawiera³ nastêpuj¹ce
dziedziny: ogólny nadzór, nadzór nad sprawami administracyjnymi, instrukta¿,
czytelnictwo, s³u¿ba informacyjno-bibliograficzna, opracowanie zbiorów.Wstyczniu 1954 r., w zwi¹zku ze zmianami personalnymi, wprowadzono now¹ organizacjê pracy, co wi¹za³o siê z gruntown¹ modyfikacj¹ podzia³u czynnoœci. Mia³a
polegaæ na personalnej odpowiedzialnoœci za konkretne zadania i funkcje. Wyró¿niono nastêpuj¹ce zagadnienia: ogólny nadzór; planowanie; sprawozdawczoœæ; podzia³ czynnoœci; kontrola [dzia³alnoœci]; narady wytwórcze; wspó³praca; nadzór nad instrukta¿em terenowym; nadzór nad dzia³em administracyjnogospodarczym; prowadzenie gabinetu metodycznego; szkolenia zawodowe pracowników WBP; szkolenia ideologiczne; instrukta¿ na miejscu i w terenie; opracowanie pomocy dydaktyczno-propagandowych; dobór i zakup ksi¹¿ek; inwentaryzacja [powinno byæ: inwentaryzowanie]; katalogowanie; klasyfikowanie; dzia³ czasopism; wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne; prowadzenie s³u¿by informacyjno-bibliograficznej53 . Zaprowadzony podzia³ pracy nie by³ konsekwentny, bo np. doborem ksi¹¿ek zajmowali siê bibliograf i instruktor – bibliotekarz
usytuowany w dziale opracowania. W przytoczonym tu zestawieniu œwiadomie
pominiêto sprawy administracyjne, finansowe i gospodarcze. Równoczeœnie z
modyfikacj¹ przydzia³ów czynnoœci wprowadzono specjalizacje osobowe, ka¿dy mia³ za coœ odpowiadaæ. Dla 11 osób przewidywano ich 10; w organizacji i
technice bibliotecznej mia³y specjalizowaæ siê dwie osoby, w pozosta³ych dziedzinach po jednej osobie. Zestaw specjalnoœci, poza ju¿ wymienion¹, obejmowa³: technikê pracy umys³owej, zagadnienia spo³eczno-polityczne, ekonomiczno-rolnicze, literaturê piêkn¹, literaturê dzieciêc¹, literaturê techniczn¹, literaturê
doœwiadczeñ radzieckich i krajów postêpowych w zakresie s³u¿by informacyjno-bibliograficznej, zagadnienia administracyjne i sprawy finansowe54 . Specjalizacje odpowiada³y wykszta³ceniu pracowników, ich zainteresowaniom b¹dŸ
wykonywanym czynnoœciom, ale starano siê wyjœæ poza ten schemat; dla wakatów, np. przewidywano nieobsadzone dziedziny.
Stopieñ realizacji celów i zadañ WBP okreœla³ roczny plan dzia³alnoœci.
Gawarecka, po objêciu stanowiska dyrektora, wprowadzi³a od wrzeœnia 1951 r.
kwartalne plany pracy dla ka¿dego pracownika merytorycznego i plany wyjazdów terenowych (kwartalne? miesiêczne?). Po zakoñczeniu okresu sprawozdawczego zobowi¹zywa³a wszystkich do opracowania sprawozdañ w formie
pisemnej. Niezale¿nie od tego, ka¿dy z pracowników prezentowa³ je publicznie,
podczas okresowych konferencji wewnêtrznych. W zasadzie ka¿de takie
spotkanie rozpoczyna³o siê od analizy przebiegu pracy w minionym kwartale lub
miesi¹cu. Po zreferowaniu tego punktu, na zakoñczenie, Gawarecka robi³a podsumowanie realizacji planu pracy. Oceny jego wykonania by³y na ogó³ pozytywne, choæ zdarza³y siê niewielkie niedoci¹gniêcia, zw³aszcza w pocz¹tkowym
okresie istnienia WBP. Tak, na przyk³ad, podsumowuj¹c paŸdziernik
1951 r. dyrektorka stwierdza³a, ¿e: wykonanie planu[...] nie mo¿na uznaæ
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Ksiêga protokó³ów... s. 35 v-36.
AWBP sygn. G 2 s. 38; Ksiêga protokó³ów ... s. 35 v–36.
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za stuprocentowy, w czerwcu 1952 r.: plan dot[ycz¹cy] ostatniego miesi¹ca
kwarta³u nie zosta³ w pe³ni zrealizowany na odcinku prac terenowych, zaœ
w styczniu 1953 r.: ze wzglêdu na ró¿ne akcje [...] pracownicy nie zrealizowali w pe³ni swoich planów. Pojedynczo wystêpowa³y te¿ przypadki niewykonania wa¿nych zadañ, np. w trzecim kwartale 1952 r. prac eksperymentalnych, w styczniu 1953 r. skontrum (przez dzia³ gromadzenia, opracowania i
udostêpniania)55 .
Od 24 IX 1951 r. Gawarecka poleci³a wszystkim pracownikom merytorycznym prowadzenie dzienników zajêæ. Cel ich prowadzenia nie jest do koñca
jasny; prawdopodobnie mia³y s³u¿yæ lepszemu wykorzystaniu czasu pracy i kontroli jego przebiegu. Informacje w nich zawarte tak¿e by³y wykorzystywane do
przygotowania sprawozdañ. Od marca 1953 r. mia³ je prowadziæ tak¿e woŸny.
G³ówn¹ form¹ wzajemnych relacji miêdzy dyrektork¹ a ca³ym zespo³em
pracowniczym by³y wspomniane ju¿ konferencje wewnêtrzne. Prowadzone by³y
przez ca³y okres istnienia WBP. Ich liczbê i problematykê prezentuje poni¿sza
tabela.

W zestawieniu pominiêto sprawy bie¿¹ce i nieliczne punkty dotycz¹ce
zagadnieñ politycznych. Z tabeli wynika, ¿e sprawy planowania pracy i wyjazdów oraz rozliczanie siê z przyjêtych zobowi¹zañ stanowi³y sta³y przedmiot
wspólnych spotkañ. W praktyce wygl¹da³o to w ten sposób, ¿e sk³adano sprawozdanie z poprzedniego okresu i kreœlono zadania na kolejny miesi¹c czy kwarta³. Taki sprzê¿ony uk³ad pozwala³ na uwzglêdnienie bie¿¹cych uwarunkowañ i
zwi¹zan¹ z tym weryfikacjê lub korektê niektórych dzia³añ. 13 zapisów, które
mo¿na zaliczyæ do spraw merytorycznych, to przed³o¿one pod obrady kwestie,
które wyró¿niano lub które pojawia³y siê jako nowe w ci¹gu roku, np. wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne, konkurs na najlepsz¹ bibliotekê. Pod nazw¹ tematyka organizacyjna nale¿y zamieœciæ wszelkie informacje na temat zmiany struktury organizacyjnej WBPi zakresów czynnoœci pracowników, zaœ w doskonaleniu
zawodowym zsumowano szkolenia zawodowe, konferencje dla bibliotekarzy
terenowych i prowadzone w zespole kszta³cenie ideologiczne.
55
56

Ksiêga protokó³ów ... s. 3 nn.
Tam¿e s.1 nn.

14

Zapewne od wrzeœnia 1951 r., tj. od pierwszego zebrania organizacyjnego istnia³ podzia³ terytorialny w zakresie pracy z bibliotekami terenowymi. Pierwsza informacja na ten temat pojawia siê dopiero w maju 1952 r.
W toku odbywaj¹cego siê wówczas spotkania pracowników WBP dyr.
Gawarecka poda³a do wiadomoœci, ¿e w zwi¹zku z zatrudnieniem nowego
instruktora zmieni siê porz¹dek w ustaleniu opieki nad powiatami57 . Z
fragmentarycznych danych wynika, ¿e od pocz¹tku dzia³alnoœci WBP wszyscy pracownicy merytoryczni opiekowali siê bibliotekami terenowymi. Œcis³y podzia³ terytorialny istnia³ ju¿ pod koniec 1953 r.; instruktorzy mieli powierzone sobie po 2 –3 powiaty, pozostali pracownicy merytoryczni, ³¹cznie
z dyrektorem, po jednym58 .
Koniecznym warunkiem osi¹gniêcia przez organizacjê pe³nej sprawnoœci jest istnienie i bezkolizyjne funkcjonowanie wszystkich elementów sk³adowych. W przypadku WBP by³oby to pe³ne zatrudnienie, zgodne z przydzia³em etatowym, przez ca³y okres i bez zmian kadrowych oraz nie zwiêkszana liczba zadañ, poza przewidzianymi w planie pracy. Takiego stanu nigdy nie osi¹gniêto. Fluktuacja by³a czêsta, wakaty liczne, a „podrzucane”
dodatkowe okazjonalne zadania nierzadkie. Nic te¿ dziwnego, ¿e w trakcie
analiz realizacji okreœlonych zagadnieñ, a zw³aszcza instrukta¿u terenowego,
diagnoza by³a ³atwa do okreœlenia59 .
Bibliotekarze
Od pocz¹tku istnienia WBP zespó³ pracowniczy by³ ma³y; na 1950 r.
przyznano instytucji 8,5 etatów, w³¹czaj¹c w to pracowników administracyjnych i obs³ugi. Do grudnia zosta³o obsadzonych 7,5 etatu, tj. wszystkie
pracownicze, bez dyrektorskiego. Z uwagi na fakt, ¿e Samodzielny Referat
Bibliotek by³ usytuowany w Wydziale Oœwiaty, mia³ dobre rozeznanie kadrowe w œrodowisku nauczycielskim województwa. To wyjaœnia pierwsze
nominacje na stanowiska bibliotekarskie w WBP. Nauczycielami byli na pewno: Wac³aw Czech, Eugenia Hobot, Helena Jach, Ludwika Nieczyporuk,
Michalina Proæ60 .
Jedni byli zatrudnieni na stanowiska instruktorskie, drudzy referendarskie. Jednak z pierwszego zestawu osobowego nie by³a zadowolona jego
organizatorka – Bronis³awa Wajszczukowa, która w sprawozdaniu za 1950
r. napisa³a: Przy anga¿owaniu personelu Referat pope³ni³ b³êdy. Polega³y
one zapewne na tym, ¿e niektórzy z zatrudnionych nie sprawdzali siê jako
bibliotekarze. W zwi¹zku z tym Wajszczukowa zapowiedzia³a, ¿e w nowym
roku powy¿sze niedoci¹gniêcia zostan¹ usuniête drog¹ wymiany czêœci osób
zatrudnionych61 . W pierwszej po³owie 1951 r., a na pewno przed 1 wrzeœnia, przesta³y pracowaæ Jadwiga Pa³ys i Ludwika Nieczyporuk.
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Kwalifikacje zawodowe przed zatrudnieniem w WBP mia³a jedynie
Eugenia Hobot, absolwentka kursów bibliotekarskich, w tym Kursu II stopnia.
Warunkiem zatrudnienia na nowym stanowisku by³o uzyskanie w jak najkrótszym terminie umiejêtnoœci bibliotekarskich. Wszystkich bez kwalifikacji skierowano na kursy, podstawowe (2-tygodniowe) lub II stopnia (4-tygodniowe), i
do koñca roku problem zosta³ rozwi¹zany62 .
W 1951 r., w drugim roku dzia³alnoœci WBP, zespó³ pracowniczy liczy³
ju¿ 9 osób, zatrudnionych na 8,5 etatach (w tym 6,5 etatów bibliotekarskich
oraz po jednym administracyjno-biurowym i obs³ugi)63 . Obsadzone zosta³o stanowisko dyrektora. W tym roku oprócz Gawareckiej zosta³ zatrudniony Wac³aw Czech. W ci¹gu lat 1952-1954 obsadê etatow¹ powiêkszono do 11,5
etatu. Przyby³y 2 etaty merytoryczne i etat wicedyrektora, który oddzielono od
stanowiska kierownika dzia³u instrukcyjno-metodycznego. Po rezygnacji z pracy Hobotowej, pe³ni¹cej obydwie te funkcje, od marca 1954 r. stanowisko wicedyrektora powierzono Mieczys³awowi Sycie. Jednak ten, po pó³toramiesiêcznym pobycie w WBP, zosta³ przeniesiony do pracy w PWRN w Rzeszowie64 .
Dyrektor Gawareckiej, mimo starañ i zabiegów w Wydziale Kultury i Komitecie Wojewódzkim PZPR, nie uda³o siê obsadziæ tego stanowiska65 .
Przez ca³y okres by³ du¿y ruch kadrowy. W ci¹gu 1952 r. odeszli z pracy Czech i Je¿owski. Ten pierwszy wzi¹³ urlop na studia, drugi zrezygnowa³ z
zawodu. Odszed³ tak¿e z pracy woŸny, Bolibok. Przyjêto nowych: Danutê
Brodzk¹, absolwentkê historii KUL ze specjalnoœci¹ bibliotekarsk¹ i pedagogiczn¹ oraz Krystynê Kleniewsk¹ i Mariê Michoñsk¹. W nastêpnym roku przyby³y trzy nowe osoby: Maria Gawroñska, Janina Grabowska i Stefania Jarzêbowska. Grabowska mia³a za sob¹ kilkuletni przedwojenny sta¿ pracy pedagogicznej. Po wojnie pracowa³a w „Czytelniku”. Pracuj¹c ukoñczy³a studia spo³eczno-ekonomiczne na KUL- u. Stefania Jarzêbowska, absolwentka polonistyki na UW, przyby³a do WBP niejako przymusowo, z nakazu pracy. Kiedy w
listopadzie rozpoczyna³a pracê, zespó³ by³ ju¿ powa¿nie os³abiony, bo z pracy
zrezygnowa³y Halina Gnatkowska, Eugenia Hobot i Krystyna Kleniewska-Kowaliszyn. W 1954 r. znów by³y zmiany. Odesz³a z pracy Maria Michoñska, która przeprowadzi³a siê do £odzi. Nowi pracownicy to: HalinaAdamiak, Jadwiga
Ko³ecka, Jadwiga Mazurek i wspomniany ju¿ Mieczys³aw Syta. W ostatnim
roku dzia³alnoœci, tj. 1955 r. z koñcem lutego, odesz³a z pracy Danuta Brodzka,
która przenios³a siê do Koszalina.
Na podstawie przeprowadzonej w 1953 r. analizy zanotowano, ¿e z
pierwszego roku dzia³alnoœci na 10 pracowników dzia³alnoœci podstawowej pracuj¹ zaledwie 2 osoby, a sta¿ pracy poni¿ej pó³ roku maj¹ kolejne 2. Wiêkszoœæ bibliotekarzy mia³a wykszta³cenie œrednie, przewa¿nie pedagogiczne.
Zmiany kadrowe powodowa³y, ¿e pogarsza³y siê kwalifikacje zawodowe zespo³u. W przytaczanej analizie tylko 7 osób wykazywa³o siê kursami zawodo62

Tam¿e.
Ksiêga protokó³ów ... s.1. W dokumencie dla GUS „Projekt planu na rok 1953 w zakresie bibliotek
powszechnych” [AWBP sygn. G 1k. 90] podana jest b³êdna liczba 7, 5 etatu i odpowiednio mniejsza o 1 [tj. 5,5
etatu] liczba pracowników dzia³alnoœci podstawowej.
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wymi, w Lublinie (2) i Jarocinie (5)66 . I jeszcze jedna konstatacja dotycz¹ca
samookreœlenia partyjnego i organizacyjnego: ¿adna z bibliotekarek nie nale¿a³a
do jakiejkolwiek partii, a jedynie Syta, krótkotrwa³y wicedyrektor, nale¿a³ do
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak¿e w tym czasie nikt nie by³ cz³onkiem Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. S³abo by³y reprezentowane tak¿e organizacje spo³eczne. Do Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej nale¿a³y 2 osoby, do Ligi Kobiet - jedna. Natomiast do Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
nale¿eli wszyscy 67 .
Sytuacja kadrowa poprawi³a siê ju¿ wkrótce po wspomnianej analizie.
Wskazuj¹ na to dane z biogramów zamieszczonych w aneksie. Wynika z nich,
¿e pod koniec 1953 r. wiêkszoœæ pracowników legitymowa³a siê wy¿szym wykszta³ceniem. Ten pozytywny stan utrzyma³ siê do koñca istnienia WBP, mimo
nastêpnych zmian personalnych.
Lektura protoko³ów konferencji wewnêtrznych wskazuje, ¿e w Bibliotece przywi¹zywano du¿¹ wagê do pog³êbienia wiadomoœci i umiejêtnoœci zawodowych wœród samych bibliotekarzy68 . Ju¿ na pierwszym zebraniu we wrzeœniu 1951 r. zaplanowano wyjazd do Szczecina w sprawie wymiany doœwiadczeñ z tamtejsz¹ bibliotek¹ wojewódzk¹. Z nastêpnego roku pochodzi informacja, ¿e ka¿dy pracownik jest zobowi¹zany przedstawiæ plan pracy na odcinku swoich zainteresowañ, a poszukuj¹cy odpowiedniej literatury mog¹ wyjechaæ do innych bibliotek69 .W sprawozdaniu za III kwarta³ 1953 r. zapisano,
i¿: Szkolenie zawodowe pracowników WBP odbywa³o siê na konferencjach
wewnêtrznych. Zapoznawano siê wtedy z czynnoœciami s³u¿by bibliograficzno-informacyjnej i literatur¹ z tym zwi¹zan¹. Sta³ym elementem dokszta³cania i samokszta³cenia by³o poznawanie nowego ksiêgozbioru i dyskusje nad wybranymi ksi¹¿kami z literatury piêknej i publikacjami o charakterze zawodowym70 . Z 1954 r. pochodzi informacja, ¿e wewnêtrzne szkolenia zawodowe
odbywa³y siê dwa razy w miesi¹cu i by³y prowadzone metod¹ seminaryjn¹. Do
przygotowania siê s³u¿y³y artyku³y z prasy fachowej, przyk³ady i doœwiadczenia bibliotek Zwi¹zku Radzieckiego oraz innych bibliotek wojewódzkich i powiatowych71 .
Obok kszta³cenia zawodowego, wszyscy pracownicy musieli uczestniczyæ w szkoleniu ideologicznym. Jego cel by³ wy³¹cznie indoktrynacyjny72 .
Wprowadzono je w 1952 r. i prowadzono jeszcze w 1954 r. Odbywa³o siê
pocz¹tkowo co tydzieñ, a w trzecim roku – dwa razy w miesi¹cu. Jego program
by³ kilkustopniowy. Najpierw by³ kurs podstawowy Wszechnicy Radiowej,
nastêpnie II stopnia, a w dalszym etapie uchwa³y IX Plenum PZPR i II Zjazdu
PZPR, i wreszcie program szkolenia ideologicznego ZNP. Na ka¿de spotkanie
by³a wyznaczona lektura; nale¿a³o zapoznaæ siê z tekstem, który bêdzie oma66

AWBP sygn. G 3 k. 116-118. APL PWRN WK 351 k. 48, 151.
APL PWRN WK sygn. 351 k. 151.
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wiany na zebraniu73 . Po zakoñczeniu kursu Wszechnicy Radiowej II stopnia
wszyscy bibliotekarze musieli z³o¿yæ egzamin, co te¿ uczynili we wrzeœniu 1953
r.; zdali na bardzo dobrze74 . Do kierowania szkoleniem by³ wyznaczony kierownik, którymi by³y kolejno Krystyna Kleniewska i Helena Jach.
Analizuj¹c dostêpne dokumenty biblioteczne i biogramy bibliotekarzy,
pracuj¹cych w WBP, nale¿y wysoko oceniæ zespó³ pracowniczy. W trudnych
czasach i warunkach potrafili uczyniæ swoj¹ placówkê mocnym oœrodkiem bibliotekarskim. W przysz³oœci z tego zespo³u wyszli bibliotekarze, którzy zajêli
eksponowane stanowiska w WiMBP w Lublinie i Koszalinie, kierowali kszta³ceniem bibliotekarzy w POKKB i CUKB, b¹dŸ byli organizatorami i dyrektorami innych placówek kultury.
Dzia³alnoœæ instrukcyjno-metodyczna WBP
S³u¿ba instrukcyjno-metodyczna by³a (i nadal jest) wielop³aszczyznow¹
dzia³alnoœci¹, zmierzaj¹c¹ do kszta³towania warsztatów bibliotekarskich, polepszenia pracy i doskonalenia metod oddzia³ywania na czytelników w podopiecznych placówkach, a w konsekwencji wywo³anie okreœlonych skutków w
czytelnictwie. Sk³ada³y siê na ni¹ prace kreuj¹ce politykê biblioteczn¹ na terenie województwa i adresowane do ca³ej sieci bibliotecznej oraz dzia³ania skierowane do pojedynczych placówek czy osób. Obejmowa³y wszystkie pola dzia³alnoœci bibliotek, a wiêc merytoryczn¹, organizacyjn¹, kadrow¹, finansow¹. Dzia³alnoœæ instrukcyjno-metodyczn¹ wspiera³ ogólnopolski system doskonalenia i
dokszta³cania zawodowego bibliotekarzy i aktywu bibliotecznego.
S³u¿ba instrukcyjno-metodyczna WBP mia³a kilka krêgów oddzia³ywania, odpowiadaj¹cych aktualnej (ale zmieniaj¹cej siê) strukturze sieci bibliotecznej w województwie. Docierano do bibliotek powiatowych, gminnych (gromadzkich) i punktów bibliotecznych. W ¿adnym dokumencie nie natrafiono na oznaczenie expressis verbis g³ównego odbiorcy us³ug. Maj¹c jednak na uwadze
relatywnie wysok¹ liczbê wyjazdów instrukta¿owych do bibliotek powiatowych,
zwiêkszon¹ jeszcze po utworzeniu w nich stanowisk instruktorskich, mo¿na
przyj¹æ, ¿e g³ówny wysi³ek by³ skierowany na te placówki.
Dzia³alnoœæ instrukcyjno-metodyczna, po³¹czona ze szkoleniow¹, obejmowa³a nastêpuj¹ce obszary rzeczywistoœci bibliotecznej:
1. Pomoc instrukcyjno-metodyczn¹ w zakresie techniki bibliotecznej oraz pracy
z ksi¹¿k¹ i czytelnikiem w formie bezpoœredniego instrukta¿u w terenie, w
trakcie wizytacji w bibliotekach oraz poradnictwa i instrukta¿u na miejscu;
2. Prowadzenie dokszta³cania i doskonalenia zawodowego oraz pomoc w realizacji dzia³añ tego typu, organizowanych przez biblioteki powiatowe;
3. Gromadzenie i opracowywanie materia³ów analitycznych, informacyjnych i
badawczych z bibliotek terenowych;
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4. Prowadzenie wzorcowego gabinetu metodycznego;
5. Dostarczanie bibliotekom gotowych materia³ów metodycznych i propagandowych75 .
Ka¿dy z wy¿ej wymienionych obszarów sk³ada³ siê z ca³ej gamy szczegó³owych i konkretnych dzia³añ, prac i dokonañ, zarówno w odniesieniu do
grupy bibliotek czy bibliotekarzy, jak te¿ pojedynczych osób i placówek.
Z chwil¹ powstania WBP, to ona przejê³a doskonalenie pracy bibliotek
terenowych. Pod swoj¹ opiek¹ mia³a ca³¹ sieæ, tj. biblioteki powiatowe, miejskie i gminne oraz punkty biblioteczne. Teoretycznie odpowiada³a za pracê 2000
- 2500 placówek. By³o fizyczn¹ niemo¿noœci¹ dotarcie do wszystkich placówek, nawet do samych bibliotek. Sytuacja w zakresie opieki nad bibliotekami
miejskimi i gminnymi zaczê³a siê poprawiaæ w 1953 r., kiedy powo³ano we wszystkich bibliotekach powiatowych bibliotekarzy-instruktorów76 , na stanowiska jedno lub dwuosobowe. Ich rol¹ by³o przejêcie zadañ pracowników WBP w zakresie opieki nad bibliotekami gminnymi i punktami bibliotecznymi.
Pierwszym szefem dzia³u instrukcyjno-metodycznego by³a Eugenia Hobot, która kierowa³a nim w latach 1950-1953. Po jej odejœciu z pracy przez
3 miesi¹ce formalnie nie by³o nastêpcy i pracê instruktorów koordynowa³a dyrektor Gawarecka. Zaproponowa³a na to stanowisko Janinê Grabowsk¹, instruktorkê maj¹c¹ tylko kilkumiesiêczny sta¿ w Bibliotece, ale za to doœwiadczenie w organizowaniu pracy kulturalno-oœwiatowej, wyniesione z „Czytelnika”. Po uzyskaniu akceptacji CZB, od stycznia 1954 r. Grabowska pe³ni³a
funkcjê kierownika dzia³u, ju¿ do koñca istnienia WBP.
A. Gabinet metodyczny
Specjalne miejsce w dzia³alnoœci instrukcyjno-metodycznej zajmowa³
gabinet metodyczny. Jego zwi¹zki genetyczne z gabinetami szkolnymi nie ulegaj¹
w¹tpliwoœci. Zbli¿ony by³ cel dzia³ania - mia³ wspomagaæ procesy dydaktyczne.
Od szkolnych ró¿ni³y go funkcje; mia³ stanowiæ modelow¹ pracowniê zawodow¹, byæ warsztatem codziennej pracy, a równoczeœnie gromadziæ, opracowywaæ, udostêpniaæ i upowszechniaæ najlepsze wzorce. W opracowaniu, dotycz¹cym dzia³u instrukcyjno-metodycznego, pochodz¹cym z lat 1953/1954 pod
pojêciem gabinet metodyczny znalaz³em nastêpuj¹ce wyjaœnienie: a) warsztat
pracy badawczej i szkoleniowej; b) gromadzenie materia³ów pogl¹dowych,
dydaktycznych, propagandowych i badawczych; c) wzorcowy sprzêt i przyrz¹dy; d) ksiêgozbiór specjalny (doœwiadczalno-szkoleniowy, historycznodydaktyczny z zakresu wiedzy o ksi¹¿ce); e) segregatory dla powiatu77.
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Maria Michoñska, jedna z pracowniczek WBP i autorka kilkustronicowego
opracowania, dotycz¹cego dzia³u insrukcyjno-metodycznego, traktuje gabinet
metodyczny i dzia³ jako dwie komplementarne czêœci pewnej ca³oœci. Autorka
pisa³a: gabinet metodyczny i dzia³ [...] zosta³y zapocz¹tkowane w[...]. Obecnie w Gabinecie i w Dziale [...] pracuje[...]78 . M. Gawarecka u¿ywa³a pojêcia gabinet jako desygnat dzia³u instrukcyjno-metodycznego i - jako synonimu u¿ywa³a tych nazw zamiennie. Natomiast w innych sytuacjach gabinet postrzega³a jako czêœæ tego dzia³u79 .
Prace nad zorganizowaniem gabinetu metodycznego rozpoczê³y siê
we wrzeœniu 1951 r.80 Jego zacz¹tkiem by³y wizualne pomoce metodyczne.
By³y to przemyœlane merytorycznie i piêknie wykonane plastycznie albumy i plansze, m.in. dotycz¹ce historii i budowy ksi¹¿ki, techniki bibliotecznej, a – jeœli siê nie mylê – techniki pracy umys³owej. O ich wartoœci œwiadczy³ fakt, ¿e by³y wypo¿yczane na wystawy do Warszawy. Interesowa³ siê
nimi Instytut Ksi¹¿ki i Czytelnictwa81 . To w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ich wykonania zosta³a powo³ana, wczeœniej wspomniana, RadaArtystyczna. W czêsto
cytowanej ksiêdze protoko³ów konferencji wewnêtrznych pojawiaj¹ siê, od czasu
do czasu, notatki dotycz¹ce uzupe³niania, powiêkszania, wzbogacania i oczywiœcie wykorzystania gabinetu metodycznego, np. w IV kwartale 1951 r. zaopatrzy³ siê w pomoce dydaktyczne, wysy³a³ materia³y ogl¹dowe[...] bibliotekom terenowym; 15 V 1952 r.: Prace gabinetu metodycznego posuwaj¹ siê
naprzód. [...] zasilany jest w dalszym ci¹gu pracami zwi¹zanymi z upowszechnieniem czytelnictwa i prac¹ techniczn¹ w bibliotekach. [...] przygotuje programy praktyk. W dalszym ci¹gu przewiduje siê zasilanie gabinetu w pomoce metodyczne82 . Najpe³niej prace wykonane na rzecz gabinetu
oraz jego wykorzystanie zosta³y przedstawione w sprawozdaniu Biblioteki za
1954 r. Pisze siê tam o wzbogaceniu gabinetu o 38 tytu³ów pomocy metodycznych i instrukcyjnych (wys³anych w teren). Poza tym specjalnie do gabinetu
wykonano wzory gier literackich, album laureatów nagród pañstwowych,
7 plansz o zagadnieniach wi¹¿¹cych siê z II Zjazdem PZPR, 3 autorskie,
przyk³adowy wzór z dykty i p³ótna do gazetek œciennych dla ka¿dego z powiatów, 2 plakaty propaguj¹ce poezjê. W³¹czono ksiêgozbiór do biblioteki
gabinetu.[...]W³¹czono równie¿ materia³y nades³ane[...] z innych bibliotek
wojewódzkich oraz z NRD83 .
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B. Pomoc instrukcyjno-metodyczna w terenie
Osi¹, wokó³ której koncentrowa³a siê dzia³alnoœæ instrukcyjno-metodyczna, by³o doradztwo, w s³ownictwie zawodowym zwane instrukta¿em. Za taki
uwa¿ano wyjazd pracownika biblioteki, instruktora b¹dŸ innego specjalisty, do
placówki poza siedzib¹ w³asnej biblioteki i udzielanie tam porad, wskazówek,
instrukcji dotycz¹cych spraw i problemów bibliotekarskich bezpoœrednio zainteresowanym. Pomoc instrukcyjno-metodyczn¹ kierowano do bibliotek terenowych wszystkich stopni.
W WBP wyjazdy w teren dzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczano
te, które wczeœniej by³y planowane, przemyœlane i poprzedzone konferencjami
instruktorów z kierownikiem gabinetu metodycznego, a po powrocie zrelacjonowane kolegom w formie spostrze¿eñ i wniosków (dziel¹ siê doœwiadczeniami). Stanowi³y one oko³o po³owy wyjazdów. Do drugiej grupy, równej procentowo poprzedniej, zaliczono, tzw. „wypady”, maj¹ce na celu pobie¿ne
zorientowanie siê w pracy bibliotek84 . Ju¿ z tego dychotomicznego podzia³u
wynika, ¿e wartoœæ wypadów by³a ma³a, gorzej oceniana ni¿ wyjazdy programowe. Do tej grupy kierownictwo Biblioteki i Samodzielny Referat Bibliotek
zalicza³ te¿ wyjazdy lustracyjne. Jeden normalny instrukta¿ wyjazdowy trwa³
4-5 dni, choæ zdarza³y siê 7-dniowe85 . Wyjazdy terenowe dzielono jeszcze na
doraŸne i d³u¿sze zespo³owe. Te drugie by³y organizowane wspólnie z SRB.
Poprzedza³a je staranna analiza statystyczna stanu bibliotek przewidywanych do
odwiedzenia86 . Wyjazdy dzielono te¿ na: a) doraŸne i ci¹g³e; b) badawcze i
instrukcyjne; c) specjalne i na zlecenie SRB87 . Niezale¿nie od rodzaju wyjazdu,
instruktor udaj¹cy siê w teren by³ wyposa¿ony w pewne wzory, które objaœnia
bibliotekarzom, a czasem sam na miejscu wykonuje pewne prace88 .
Praca terenowa zosta³a podjêta wkrótce po powo³aniu WBP, od po³owy
1950 r.89 W pierwszym roku istnienia WBP bibliotekarze (instruktorzy? referendarze?) pe³nili funkcje pomocnicze w pracach terenowych Samodzielnego
Referatu Bibliotek. Wajszczukowa ocenia³a, ¿e byli jej bardzo przydatni w prowadzeniu dzia³alnoœci bibliotekarskiej.
Sytuacja uleg³a zmianie na korzyœæ dopiero od wrzeœnia 1951 r., tj. od
momentu objêcia stanowiska dyrektora przez Mariê Gawareck¹. Praca z bibliotekami i w bibliotekach zaczê³a byæ bardziej widoczna, realizowano czêstsze wyjazdy, i co znamienne, do wszystkich powiatów90 . WskaŸnikiem zainteresowania z autopsji problematyk¹ bibliotek samorz¹dowych jest liczba dni poœwiêcona na wyjazdy w teren. W ca³ym 1951 r. by³o ich zaledwie 87, z tym, ¿e
znacz¹ca ich czêœæ zosta³a zrealizowana w listopadzie i grudniu91 . W trzech
nastêpnych latach liczba wyjazdów przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 1952 r. –
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374, 1953 r. – 351 (dane za 3 kwarta³y), 1954 r. – 37792 . Postêp by³ oczywisty,
jeœli uwzglêdni siê stan iloœciowy. Niezadowolenie prze³o¿onych budzi³a natomiast wartoœæ merytoryczna wyjazdów. W „Analizie czytelnictwa i pracy bibliotek woj[ewództwa] lubelskiego”, opracowanej w 1953 r., oceniano, ¿e: Wyjazdy instruktorów WBP do 1953 r. mia³y charakter kontrolny, zamiast niezbêdnych instrukcyjnych[...]93 . Jakie kroki poczyniono w celu poprawy sytuacji, nie wiadomo, potwierdzenia dokumentalnego bowiem nie znaleziono. W
sprawozdaniu WBP za 1954 r. zapisano: W zwi¹zku z bardzo du¿ymi potrzebami terenu, szeregiem akcji specjalnych i konkursem czytelników wiejskich – nale¿a³o bardzo silnie wzmocniæ instrukta¿. Z dalszego ci¹gu tekstu
nie wynika wprost ocena, ¿e istotnie go wzmocniono. Poœrednimi argumentami
by³y dwie informacje: o liczbie dni wyjazdów przeznaczonych na instrukta¿ (170)
i fakt udzia³u w wyjazdach wszystkich pracowników merytorycznych Biblioteki.
Jedynym mankamentem, jaki zauwa¿ono, by³a zbyt s³aba (...) opieka nad
bibliotekami miejskimi, dotyczy³a przewa¿nie tylko sporadycznej pomocy
przy wieczorach literackich94 .
Interesuj¹cym zagadnieniem jest kierunek wyjazdów, a œciœlej ich zwi¹zek ze struktur¹ sieci bibliotecznej. Ilustracj¹ tego niech bêd¹ poni¿sze diagramy. Wed³ug danych odnosz¹cych siê do 1952 r. wskaŸnik wyjazdów do bibliotek powiatowych wynosi³ 37, 8.
Rodzaje wizytowanych
bibliotek w 1952 r.95

Rodzaje wizytowanych
bibliotek w 1954 r.96
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Z powy¿szego zestawienia wyraŸne widaæ przesuniêcie œrodka ciê¿koœci w zakresie opieki nad bibliotekami terenowymi z placówek wiejskich (gminnych/gromadzkich) na rzecz bibliotek powiatowych. Fakt ten nie dziwi, zwa¿ywszy, ¿e g³ówny ciê¿ar opieki nad pierwszymi zaczê³y przejmowaæ biblioteki
powiatowe. Im te¿ w 1954 r. s³usznie poœwiêcono wiêcej uwagi. Tak te¿ oceniono tê sprawê w sprawozdaniu WBP za 1954 r., pisz¹c: By³o to podyktowane koniecznoœci¹ ustawienia pracy instrukcyjno-metodycznej w powiatach97 .
Dla okreœlenia priorytetów w pracach terenowych pomocna by³aby
szczegó³owa struktura celów wyjazdów czy te¿ czasu przeznaczonego na okreœlone problemy i zagadnienia. Dane na ten temat s¹ szcz¹tkowe. W cytowanym
ju¿ sprawozdaniu z 1954 r. mo¿na przeczytaæ, ¿e na instrukta¿ poœwiêcono
45,1 % wyjazdów, obs³u¿enie narad, zebrañ i konferencji – 20,4 %, kampaniê
przedwyborcz¹ - 13,3 %, badanie poczytnoœci ksi¹¿ek – 4,3 %. Na prace
zlecone przez SRB przypad³o 9% dni wyjazdowych98 . Fragmentarycznie o tematyce wyjazdów mo¿na dowiedzieæ siê z lektury „Ksiêgi protokó³ów konferencji wewnêtrznych”, gdzie napotyka siê zapisy odwo³uj¹ce siê do pobytu w
bibliotekachterenowych,np.lustracjipunktówbibliotecznychwspó³dzielniach produkcyjnych, spraw zwi¹zanych z upowszechnieniem czytelnictwa w Dniach
Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy oraz 1 Maja, konkursu na najlepsz¹ bibliotekê, wspó³organizacji wieczoru literackiego, organizacji aktywu bibliotecznego w gminnej
bibliotece, selekcji ksiêgozbioru99 .
Reasumuj¹c, pomoc instrukcyjno-metodyczna w terenie obejmowa³a
wszystkie sprawy zawodowe, z którymi nie radzili sobie miejscowi bibliotekarze. By³y to zarówno zagadnienia techniki bibliotecznej, czytelnictwa, pracy z
ksi¹¿k¹, organizacji pracy, jak równie¿ planowania i sprawozdawczoœci. Czêsto wyjazdy do bibliotek by³y spowodowane koniecznoœci¹ organizacji, np. punktów bibliotecznych, imprez czytelniczych, opracowania pomocy metodycznych,
oceny przebiegu konkursu czy te¿ organizacji œrodowiskowej wspó³pracy. Gdyby
pokusiæ siê o pe³ny katalog czynnoœci zwi¹zanych z prac¹ w terenie, to spis
liczy³by zapewne kilkadziesi¹t pozycji. Bywa³y przypadki, ¿e inspiracja wyjazdu
wychodzi³a od placówki terenowej, ale by³y to sytuacje nadzwyczaj rzadkie.
Najczêœciej, a w³aœciwie jako zasada, wyjazdy w teren wynika³y z przyjêtego
planu pracy lub zlecenia w³adzy, w³asnej lub nadrzêdnej, tj. SRB.
C. Praca instrukcyjna na miejscu
Stanowi³a kontynuacjê prac prowadzonych w terenie. W sprawozdaniu
z 1954 r. zapisano: W ka¿dy poniedzia³ek zespó³ WBP s³u¿y³ pomoc¹ fachow¹ przyje¿d¿aj¹cym bibliotekarzom z terenu oraz organizacjom i instytucjom z Lublina. Porady dotyczy³y organizacji szkolenia, organizacji i propagandy czytelnictwa, techniki bibliotecznej itp.100
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Skala oddzia³ywania instrukta¿u na miejscu by³a ni¿sza ni¿ terenowego, co wynika³o z faktu, ¿e obejmowa³ w zasadzie tylko bibliotekarzy z bibliotek powiatowych i bibliotek miejskich, którzy mogli sobie pozwoliæ na przyjazd do Lublina,
bez koniecznoœci zamykania w³asnej placówki. Druga strona, nie mniej wa¿na
dla bibliotek terenowych, to aspekt ekonomiczny; „Lublin” kosztowa³101 . Z
tego punktu widzenia lepiej by³o zaczekaæ na przyjazd instruktora. Sprawy pilne, wymagaj¹ce natychmiastowego rozstrzygniêcia, za³atwiano telefonicznie102 .
Wartoœæ instrukta¿u na miejscu na okreœlony temat mog³a byæ wy¿sza ni¿ terenowego, bo udzielaj¹cy porady móg³ wykorzystaæ zasoby ca³ego gabinetu metodycznego lub odwo³aæ siê do pomocy kolegi-specjalisty. Liczba udzielonych
porad na miejscu jest trudna do precyzyjnego ustalenia, zw³aszcza, ¿e szereg
udzielono bez dokumentacji. W IV kwartale 1953 r. by³o ich zaledwie 10, a w
1954 r. zosta³o uwidocznionych w ewidencji 161103 .
D. Pomoce metodyczne i propagandowe
Dla podkreœlenia ich miejsca w s³u¿bie instrukcyjno-metodycznej, zamiennie nazywano je materia³ami instrukcyjnymi lub instrukcyjno-metodycznymi. U¿ywano te¿ nazwy materia³y propagandowe i dydaktyczne. Przyjêta terminologia wskazuje na ich instrumentalny charakter. Mia³y s³u¿yæ bibliotekarzom
jako wskazówki b¹dŸ pomoce do samodzielnego wykorzystania, po adaptacji
do miejscowych warunków, jeœli to by³, np. konspekt imprezy bibliotecznej.
Wyró¿niano cztery rodzaje pomocy, a kryterium podzia³u stanowi³y wyodrêbnione pola dzia³alnoœci bibliotekarskiej: technika biblioteczna, organizacja bibliotek, praca z czytelnikiem i specjalne akcje104 . Przygotowanie pomocy zajmowa³o wyj¹tkowo du¿o czasu, na co wskazuj¹ „Ksiêgi protokó³ów”. W przypadku niewykonania planów pracy, t³umaczono siê iloœci¹ czasu przeznaczonego na ich opracowywanie105 . Materia³y wysy³ane w teren dzielono te¿ ze wzglêdu na formê przekazu. Wœród nich by³y: monta¿e informacyjne i literackie; zestawienia bibliograficzne; has³a i myœli; wybrane wzory plastyczne propagandowe (plakaty, sk³adanki, wzory konkursów, wzory wystaw, symbole); instrukcje;
gazetki œcienne; biuletyny; teksty zobowi¹zañ udzia³u w konkursach. Z dzisiejszego punktu widzenia ciekawe bêd¹ tytu³y niektórych pomocy, np. Wieœ wczoraj i dziœ; W przededniu siewów wiosennych; Kobieta w walce i pracy; Wybory przed nami; Czy znasz literaturê o spó³dzielczoœci produkcyjnej? Ich konotacja propagandowa jest jednoznaczna. Wiele z propozycji dostarczonych w
teren dotyczy³o organizacji planów czytania, wieczorów g³oœnego czytania, literackich, dyskusyjnych, rozrywkowych form pracy z ksi¹¿k¹, projektów wystaw. Z regu³y tytu³ (jeden materia³ metodyczny) by³ powielany w 300 egzemplarzach, po 1–2 dla placówki bibliotecznej.
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Zdarza³y siê pojedyncze przypadki, ¿e „pomoc” powielano lub drukowano w
4000 egzemplarzach, np. has³a zwi¹zane z kampani¹ wyborcz¹ (brak tytu³u) czy
Dniami Leninowskimi106 . Z literatury piêknej popularyzowano takie utwory,
jak: Sylwestra Banasia Bia³e dymy, Albina Bobruka Matka i syn, Igora Newerlego Pami¹tka z Celulozy, Juliana Stryjkowskiego Bieg do Fragala, Henryka Smolaka Nad Bugiem, Aleksandra Fadiejewa M³oda Gwardia, Haliny
Niko³ajewej ¯niwa, Micha³a Szo³ochowa Zorany ugór. W 1954 r. przygotowano 38 tytu³ów pomocy i wys³ano je w teren w iloœci ponad 33 tys. egzemplarzy107 . Uzupe³nieniem w³asnej produkcji materia³ów propagandowych by³y
m. in. plakaty, afisze, ulotki otrzymywane od innych instytucji czy organizacji.
I tak, w paŸdzierniku i listopadzie 1952 r. wys³ano w teren 850 plakatów
otrzymanych z „Domu Ksi¹¿ki” oraz 50 katalogów Ksi¹¿ki radzieckie i 500
ulotek o konkursie ZMP „Ksi¹¿ka Twój przyjaciel”108 .
E. Prace analityczne i badawcze
Jednym z wa¿kich zadañ dzia³u instrukcyjno-metodycznego by³o badanie stanu i potrzeb bibliotek, czytelnictwa i terenu [województwa], zbieranie doœwiadczeñ z bibl[iotek] radzieckich i krajów demokracji ludowych,
analiza i opracowywanie metod pracy z ksi¹¿k¹ i czytelnikiem oraz wypracowywanie wniosków i konkretnych projektów109 . Tak sformu³owana powinnoœæ pochodzi z prze³omu lat 1953/1954, z opracowania dotycz¹cego zadañ i organizacji dzia³u instrukcyjno-metodycznego WBP w Lublinie, a wiêc z
okresu, kiedy wspomniana dzia³alnoœæ by³a ju¿ od pewnego czasu prowadzona.
Za jej pocz¹tek nale¿y uznaæ powo³anie dzia³u statystyki gabinetu metodycznego, utworzonego 10 X 1952 r. Zak³adano, ¿e podstawê Ÿród³ow¹ dla planowanych opracowañ bêd¹ stanowi³y sprawozdania z bibliotek, wyjazdów i narad czytelniczych. Ponadto przewidywano badanie poczytnoœci ksi¹¿ek.
Dokumenty Ÿród³owe potwierdzaj¹, ¿e pierwsze analityczne opracowania powsta³y dopiero na pocz¹tku 1953 r. Ich inicjatorem i inspiratorem by³
Centralny Zarz¹d Bibliotek, który zleci³ przygotowanie analizy z przebiegu akcji czytelnictwa na terenie Województwa w roku 1952110 . Progi metodyczne
i metodologiczne postawiono wysokie. ¯¹dano, aby przygotowane opracowanie zawiera³o powa¿n¹, krytyczn¹ i samokrytyczn¹ ocenê sytuacji w zakresie czytelnictwa, wskazuj¹c na istotne braki i osi¹gniêcia. Nale¿y podaæ
trudnoœci natury metodycznej [...]. Przy omawianiu form pracy z czytelnikiem nale¿y poddaæ je rzetelnej krytyce, wysuwaj¹c stopieñ ich skutecznoœci w oddzia³ywaniu na czytelnika indywidualnego oraz przy pracy masowej. Proszono o wypowiedŸ na temat form pozyskiwania czytelników, pracy
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z czytelnikiem i aktywu czytelniczego. Efektem by³a 34-stronicowa „Analiza czytelnictwa i pracy bibliotek woj. lubelskiego”, w której zawarto ocenê stanu i
dzia³alnoœci ca³ej sieci bibliotecznej. Du¿o miejsca poœwiêcono sprawom kadry
bibliotekarskiej, jej kwalifikacjom i kompetencjom zawodowym. Ocenie poddano te¿ opiekê nad bibliotekami ze strony rad narodowych i organów PZPR.
Jednak pierwszym chronologicznie opracowaniem by³a 3-stronicowa informacja „Biblioteki i czytelnictwo na terenie Lubelszczyzny 1952/1953 rok[u]”. Dokument nie ma adresata, najprawdopodobniej by³ przygotowany dla SRB. Jest
wa¿ny ze wzglêdu na dane statystyczne dotycz¹ce stanu czytelnictwa. Informuje
te¿ o najbardziej poczytnych ksi¹¿kach oraz wskazuje dzia³ania niezbêdne do
wzmo¿enia czytelnictwa111 . Z tego samego powodu interesuj¹ce jest 5-stronicowe opracowanie „Czytelnictwo w województwie lubelskim ze szczególnym
uwzglêdnieniem wsi i poczytnoœci lit[eratury] rolniczej”112 .
W III kwartale 1953 r. zbierano dane do ogólnopolskiego opracowania
dotycz¹cego ksiêgozbioru, obrotu ksi¹¿ki i czytelnictwa. Z terenu województwa
penetracji badawczej poddano 5 bibliotek: 3 gminne (Zakanale w pow. bialskim, £opiennik w pow. krasnostawskim i Grêzówka w pow. ³ukowskim) i 2
miejskie (Tomaszów i Zamoœæ)113 .
Najbardziej intensywn¹ dzia³alnoœæ sonda¿ow¹ i badawcz¹ WBP prowadzi³a w 1954 r. W lipcu rozpoczêto analizowanie czytelnictwa na podstawie
wypowiedzi i ankiet z IV Etapu Konkursu Czytelników Wiejskich. Eksploracja
materia³u badawczego mia³a przyczyniæ siê do ustalenia listy najbardziej poczytnych ksi¹¿ek tak z literatury piêknej, jak i naukowej114 . Inni pracownicy w
tym samym czasie zag³êbiali siê w dzia³alnoœæ bibliotek w Bia³ej Podlaskiej,
Krasnymstawie, Kraœniku, Lublinie (powiat), W³odawie i Zamoœciu. Drugim
problemem badawczym, zaplanowanym jako d³ugofalowe dzia³anie, by³a analiza poczytnoœci literatury rolniczej115 . Nie odnaleziono wyników, choæ w sprawozdaniu znalaz³ siê zapis o ich zakoñczeniu. Przy ocenie tego odcinka dzia³alnoœci WBP nale¿y wspomnieæ o pracach autorskich Marii Gawareckiej. Jeszcze
w 1952 r. opracowa³a projekt organizacji dzia³ów instrukcyjno-metodycznych
w bibliotekach powiatowych, a w 1953 r., na proœbê Instytutu Ksi¹¿ki i Czytelnictwa BN, projekt organizacji i funkcji powiatowej biblioteki publicznej116 .
F. Akcje specjalne
W³adze polityczne usi³owa³y nadaæ bibliotekom status placówek „frontu
ideologicznego”. Jeœli chodzi o WBP, dzia³o siê to niemal od pocz¹tku jej faktycznej dzia³alnoœci. Ju¿ 25 IX 1951 r. odby³a siê narada produkcyjna dla kierowników bibliotek powiatowych i kierowników bibliotek miejskich.
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Jako pierwszy punkt programu zg³oszono sprawê w³¹czenia bibliotek
w realizacjê Planu 6-letniego i aktualne zagadnienia gospodarcze117 . Oficjalnym spektakularnym rozpoczêciem kampanii indoktrynacyjnej by³a pierwsza Wojewódzka Narada Bibliotekarzy, któr¹ w³adze oœwiatowe i kulturalne
przy pomocy WBP zorganizowa³y 15 IX 1952 r. W spotkaniu wziê³o udzia³
kilkadziesi¹t osób reprezentuj¹cych biblioteki powiatowe, miejskie, gminne
i punkty biblioteczne118 . Konsekwencj¹ wprowadzania w ¿ycie przyjêtego za³o¿enia politycznego by³o zlecanie placówkom bibliotecznym prac, których konotacje ideologiczne i propagandowe nie ulega³y w¹tpliwoœci. Tê tezê potwierdzaj¹ ju¿ same okazje, np. kampania przedwyborcza 1952 r. czy obchody Dziesiêciolecia PKWN. By³y te¿ dzia³ania, których cel i sens polityczno- propagandowy by³ przes³oniêty frazeologi¹ troski o masowy i pog³êbiony rozwój czytelnictwa. Egzemplifikacj¹ takiej akcji by³ IV Etap Konkursu Czytelników Wiejskich119 . Dla zatarcia propagandowego charakteru dzia³ania wymagano, aby
ka¿da z prowadzonych przez WBP (i inne placówki biblioteczne) akcji otrzyma³a biblioteczn¹ oprawê. Wskazuje na to, chocia¿by fragment sprawozdania dotycz¹cy akcji specjalnych w 1954 r. [...] by³y [te akcje] œciœle powi¹zane z
normaln¹ prac¹ bibliotekarsk¹, z tym, ¿e za pomoc¹ propagandy wizualnej oraz nasilenia pewnych form pracy z czytelnikiem [...] w oparciu o wybran¹ literaturê popularyzowano zagadnienia wi¹¿¹ce siê z akcjami120 . Na
potwierdzenie realizacji zadania, zwi¹zanego z wyborami i 10-leciem PRL,
wyliczono iloœæ materia³ów przes³anych w teren. Dla WBP du¿ym organizacyjnym wysi³kiem by³o zakoñczenie ogólnopolskiego konkursu czytelniczego, które zaplanowano jako imprezê masow¹. Zakoñczenie w Lublinie mia³o formê
Zlotu Czytelniczego, w którym wziê³o udzia³ ponad 500 osób121 .
W miarê up³ywu lat indoktrynacja stawa³a siê codziennoœci¹. W wytycznych do pracy na 1955 r. przewidywano dla pracowników WBP nastêpuj¹ce zadania: a) popularyzacja uchwa³ II Zjazdu PZPR w zakresie podnoszenia poziomu gospodarki rolnej i propagowania gospodarki zespo³owej poprzez czytelnictwo[...]; b) realizowanie programu Frontu Narodowego poprzez upowszechnianie materia³ów propagandowych i dobór lektury obrazuj¹cej wspólne osi¹gniêcia robotników i ch³opów w walce o lepsz¹ pokojow¹ socjalistyczn¹ przysz³oœæ naszej ojczyzny.; c) pog³êbianie œwiadomoœci politycznej wsi poprzez propagowanie literatury [...] i [...] prasy; d)
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pomoc w tworzeniu naukowego œwiatopogl¹du czytelników poprzez pog³êbianie czytelnictwa ksi¹¿ek i czasopism [...]122 .
Niektóre z akcji specjalnych mia³y charakter poufny lub tajny. Tak by³o
z selekcj¹ zbiorów bibliotek, któr¹ zlecono WBP (i pozosta³ym bibliotekom) w
latach 1953–1954123 . Eufemistycznie okreœlano akcjê jako oczyszczanie ksiêgozbioru z ksi¹¿ek bezwartoœciowych i szkodliwych politycznie. Zalecano
dwa sposoby postêpowania, uzale¿niaj¹c je od grupy zakwalifikowania. Ksi¹¿ki, tzw. bezwartoœciowe mia³y czasowo pozostaæ na pó³kach i oczekiwaæ na
decyzjê Ministerstwa, natomiast ksi¹¿ki wyraŸnie szkodliwe ideologicznie (antyradzieckie, antykomunistyczne, rasistowskie) nale¿y usun¹æ natychmiast124 . Przeprowadzenie tego przedsiêwziêcia poruczono kierownikom bibliotek125 . Natomiast do WBP nale¿a³o nadzorowanie akcji i komunikacja w tej
sprawie z w³adzami administracyjnymi. W istniej¹cych materia³ach archiwalnych
nie zachowa³y siê dokumenty dotycz¹ce przebiegu manipulacji. Nie omawiano
tego problemu na wewnêtrznych konferencjach w WBP.
Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe
Ten obszar dzia³alnoœci bibliotecznej wyraŸnie jest odmienny od dzia³alnoœci instrukcyjno-metodycznej. Kryterium ró¿nicuj¹ce stanowi stopieñ zorganizowania odbiorców, form i metod przekazywania komunikatów oraz cyklicznoœæ lub ci¹g³oœæ oddzia³ywania. Na okreœlenie prowadzonych zajêæ doskonal¹cych i dokszta³caj¹cych u¿ywano nazw: konferencja, odprawa, narada, narada robocza, narada szkoleniowa, szkolenie, seminarium szkoleniowe.
Celem, jaki przyœwieca³ organizatorom doskonalenia zawodowego i
ogólnego, by³o polepszenie stanu organizacyjnego bibliotek i podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy126 . Zwracano tak¿e uwagê na znajomoœæ
przez bibliotekarzy literatury, zw³aszcza polskiej. W³adze polityczne i administracyjne stawia³y przed kierownictwami bibliotek jeszcze jedno zadanie, a mianowicie indoktrynacjê bibliotekarzy, a poprzez nich ich czytelników127 . Dzia³anie to by³o czêœci¹ ogólnokrajowej kampanii, starannie przygotowanej i przemyœlanej, zmierzaj¹cej do zniewolenia spo³eczeñstwa. Znaj¹c realia tamtych czasów, opresji poddali siê wszyscy.
Na tym tle nale¿y rozpatrywaæ rolê i dzia³alnoœæ WBP. Ona równie¿,
nolens volens, znalaz³a siê w sytuacji przymusowej, prowadz¹c szkolenia zawodowe zmuszona by³a uwzglêdniaæ w nich tematy polityczno-ideologiczne.
Nale¿y jednak dodaæ, ¿e sprawy ideologizacji nie by³y dla pracowników
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Biblioteki pierwszoplanowymi, a ju¿ z pewnoœci¹ nie przes³ania³y podstawowych celów, jakie zak³adano sobie przy organizacji doskonalenia
i dokszta³cania.
Pierwotnie sprawami szkolenia bibliotekarzy zajmowa³ siê SRB. WBP
przejê³a na siebie ten obowi¹zek dopiero w styczniu 1952 r. , a wiêc po pó³torarocznym okresie pracy128 .
W dzia³alnoœci kszta³c¹co-doskonal¹cej wystêpowa³y dwie formy dzia³ania. Pierwsz¹ stanowi³y szkolenia wojewódzkie (tak bêdê nazywa³ tê formê
doskonalenia; jest najczêœciej u¿ywana w dokumentach), organizowane dla kadry kierowniczej i instruktorskiej bibliotek powiatowych. Rocznie planowano
ich cztery. Czy siê to udawa³o, nie wiadomo. Dokumenty nie pozwalaj¹ na jednoznaczn¹ odpowiedŸ. Na marzec 1952 r. by³a planowana odprawa z kierownikami bibliotek powiatowych w sprawie czytelnictwa oraz zapowiadano (bez
okreœlenia daty) konferencjê kierownika dzia³u instrukcyjno-metodycznego z
wyró¿niaj¹cymi siê kierownikami bibliotek powiatowych i gminnych w sprawie organizowania gabinetu instrukcyjno-metodycznego129 . Informacje z
1953 r. potwierdzaj¹ przeprowadzenie co najmniej dwóch szkoleñ, w czerwcu i
wrzeœniu. Pierwsze z nich by³o poœwiêcone dzia³alnoœci bibliotek gminnych i mia³o
charakter wybitnie praktyczny, jednak nie wyjaœniono, co kry³o siê pod tym
okreœleniem. Zapowiedziane drugie spotkanie, nazwane konferencj¹, mia³o obj¹æ poza pracownikami bibliotek powiatowych tak¿e wybitniejszych kierowników bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych. Celem planowanej narady
by³a wymiana doœwiadczeñ i podzielenie siê swymi osi¹gniêciami i metodami
pracy130 . Rzeczywiœcie, w dniach 14 i 15 wrzeœnia odby³o siê to spotkanie,
okreœlone jako narada robocza. Wziêli w niej udzia³ kierownicy i instruktorzy
bibliotek powiatowych, kierownicy kilku bibliotek gminnych i 2 kierowników
punktów bibliotecznych. Tematem by³a praca punktów bibliotecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem aktywu bibliotecznego 131 . Na koniec IV kwarta³u planowano organizacjê konferencji grudniowej, której program mia³ byæ przedstawiony bezpoœrednio przed spotkaniem132 .
W 1954 r. WBP wykona³a plan w doskonaleniu zawodowym, bo zorganizowano 4 szkolenia. Ich przes³anie to aktualne zagadnienia dotycz¹ce
pracy bibliotek z podbudow¹ praktyczn¹. Uszczegó³owiaj¹c ten zapis, wymieñmy g³ówne zagadnienia: w lutym – udzia³ w pracy zespo³u czytelniczego z odczytem prelegenta T[owarzystwa] W[iedzy] P[owszechnej], w maju - w
trakcie wycieczki do Warszawy zapoznano siê bezpoœrednio [w placówkach]
z metodami pracy w bibliotekach i czytelniach dla dzieci, w czerwcu – przeanalizowano pracê zespo³u nad monta¿em „Od PKWN-u do dni dzisiejszych” pod kierunkiem ob. Grosman z Teatru im. Osterwy, w paŸdzierniku –
przepracowano formy pracy zwi¹zane z propagand¹ przedwyborcz¹. Na
szkoleniach przerabiano tak¿e wybrane zagadnienia z techniki bibliotecznej
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oraz na tle sytuacji ogólnej nakreœlono kierunek pracy oœwiatowej na najbli¿szy okres133 .
W przygotowanie i realizacjê szkoleñ by³ zaanga¿owany ca³y zespó³ pracowników Biblioteki, przede wszystkim instruktorzy.
Sk¹py materia³ Ÿród³owy nie pozwala na pe³n¹ ocenê prowadzonych
szkoleñ. By³y zapewne, zw³aszcza przez pierwsze dwa lata, du¿e k³opoty z ich
merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniem, zwa¿ywszy na fakt du¿ej fluktuacji kadry bibliotecznej w WBP i zyskiwanie dopiero doœwiadczenia. Tym
niemniej, szkolenia by³y przyjmowane dobrze, o czym œwiadczy frekwencja,
wyra¿aj¹ca siê wskaŸnikiem 90-100134 .
WBP uczestniczy³a równie¿ w organizacji szkoleñ powiatowych, nazywanych naradami roboczymi. Pracownicy Biblioteki byli zobowi¹zani przez SRB
do uczestnictwa w ka¿dym takim spotkaniu135 . Mieli bezpoœrednio na miejscu,
w mieœcie powiatowym, obserwowaæ organizacjê i przebieg szkolenia, a jeœli
by³o trzeba, to stawali siê tak¿e prelegentami jednego-dwóch punktów programu. Udzia³ instruktorów by³ jeszcze szerszy, bo zanim dosz³o do praktycznej
realizacji dokszta³cania, to w Lublinie dokonywano recenzji przygotowanych
planów i dopiero po ewentualnej korekcie przesy³ano do zatwierdzenia Samodzielnemu Referatowi Bibliotek136 .
W fakultatywnej formie zalecano instruktorom WBP tak¿e uczestnictwo na naradach z kier[ownikami] punktów bibliotecznych ka¿dej z gmin
swego powiatu137 .
Inn¹ form¹ doskonalenia zawodowego bibliotekarzy by³y praktyki. Jednak brak zapisów dotycz¹cych ich prowadzenia. W dokumencie, pochodz¹cym z prze³omu 1953/1954 r., wskazuje siê na rozpracowywanie tego zagadnienia. Praktyka mia³a byæ przeznaczona dla instruktorów powiatowych. Zak³adano, ¿e na 4 praktykach, po 3-4 osoby w grupie, przeszkoli siê wszystkich.
Czas ich realizacji planowano na tydzieñ138 . W III kwartale 1953 r. praktyki nie
zosta³y przeprowadzone ze wzglêdu na nieprzygotowanie konkretnego programu i brak zapotrzebowañ z terenu w zwi¹zku ze zmianami personalnymi139 i przesz³y do realizacji na kolejny kwarta³140 . Czy je przeprowadzono, nie
wiadomo. Nie ma te¿ informacji, jak ten problem rozwi¹zano w 1954 r., poza
wzmiank¹, ¿e organizowano praktyki141 .
Instruktorzy animatorami kultury
Pracownicy WBP nie tylko doradzali innym, ale tak¿e sami podejmowali realizacjê niektórych zadañ kulturalno-oœwiatowych. Organizowano je, rzadko we w³asnym lokalu, najczêœciej poza siedzib¹ WBP. Niewiele o nich wiado133
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mo, poza tytu³em i form¹ imprezy. Pierwsza odby³a siê w listopadzie 1951 r. Dla
studentów zorganizowanolekcjêbiblioteczn¹,poœwiêcon¹ bibliotekompublicznym
oraz formom pracy z ksi¹¿k¹ i czasopismem142 .
Przyjêcie nowej konstytucji i wybory do Sejmu w 1952 r. stworzy³y okazjê do kolejnych publicznych wyst¹pieñ. Pracownicy WBP
przeprowadzili dwa wieczory literackie zwi¹zane z konstytucj¹ i jeden
wieczór „Przed nami wybory”, najprawdopodobniej w Lublinie. W tym
samym roku wspólnie z bibliotek¹ wojskow¹ zrealizowano dwa wieczory poœwiêcone „wsi dawniejszej i dzisiejszej” 143 .
Z 1953 r. pochodz¹ informacje o organizowaniu w terenie eksperymentalnie [...] przyk³adowych wieczorów i pokazów form pracy
z ksi¹¿k¹. Imiennie wymieniono wieczory w Zamoœciu na temat problemów wsi oraz w £êcznej, Fajs³awicach i jednostce wojskowej w Lublinie na temat akcji przedwyborczej 144 . Z innego dokumentu wynika,
¿e instruktorka Krystyna Kleniewska-Kowaliszyn w Bibliotece Miejskiej zorganizowa³a wieczór g³oœnego czytania i przy okazji zwerbowa³a kilkanaœcie osób, daj¹c pocz¹tek aktywowi czytelniczemu. Wspólnie z drug¹ instruktork¹, Danut¹ Brodzk¹, uczestniczy³a w przeprowadzeniu wieczoru literackiego w œwietlicy robotniczej w Lublinie. Ta
ostatnia zas³u¿y³a siê jeszcze zorganizowaniem aktywu czytelniczego w
Adamowie, w pow. ³ukowskim 145 . Bardziej zaawansowane by³y prace
w nastêpnym roku. W zwi¹zku z Centraln¹ Wystaw¹ Rolnicz¹ w Lublinie, jeden z instruktorów obs³ugiwa³ dzia³aj¹c¹ tam wzorow¹ œwietlicê146 . Na zebraniach szkoleniowych Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce” [w Lublinie?] prowadzono dyskusje nad ksi¹¿kami, organizowano tak¿e wystawy poza Bibliotek¹. Najczêœciej przygotowywano
wystawki metodyczne na konferencje szkoleniowe Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Drugim miejscem eksponowania wystaw by³ budynek PWRN (obecnie Urzêdu Wojewódzkiego) przy ul. 22 Lipca (obecnie Spokojnej), gdzie urz¹dzano wystawy problemowe, poœwiêcone
sprawom omawianym na sesjach WRN 147 .
Przedstawione wy¿ej dokonania pracowników Biblioteki, jak siê
wydaje, nie s¹ kompletne 148 . Œwiadcz¹ one wyraŸnie o aktywnoœci
zespo³u bibliotekarskiego WBP, który, agitowany przez w³adze, podejmowa³ narzucane mu inicjatywy i wykonywa³ je, jak najlepiej potrafi³. Chroni¹c siê przed politycznymi tematami, stara³ siê realizowaæ zajêcia zwi¹zane z ksi¹¿k¹ i literatur¹.
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S³u¿ba informacyjno-bibliograficzna
S³u¿ba informacyjno-bibliograficzna by³a w pewnym sensie komponentem dzia³alnoœci instrukcyjno-metodycznej, jej czêœci¹ sk³adow¹. Wyra¿a³o siê
to m. in. w usytuowaniu przestrzenno-organizacyjnym odpowiedzialnego za te
sprawy pracownika, a przede wszystkim w fakcie, ¿e by³a ukierunkowana na
realizacjê bie¿¹cych i perspektywicznych zadañ wykonywanych przez Bibliotekê na rzecz bibliotek terenowych. Dzia³alnoœæ informacyjno-bibliograficzn¹ rozpoczêto wczeœnie; pierwsza informacja o opracowanym zestawieniu („Warszawa”) pochodzi z sierpnia 1951 r. Projekt w³aœciwie zorganizowanej s³u¿by informacyjno-bibliograficznej WBP opracowa³a i przedstawi³a Maria Michoñska na
wewnêtrznej konferencji w lutym 1953 r. Prawdopodobnie ten projekt zosta³
przyjêty i zatwierdzony, choæ szczegó³ów nie znamy.
Warsztat informacyjny stanowi³a przede wszystkim biblioteka podrêczna, tworzona od pocz¹tku istnienia Biblioteki i systematycznie powiêkszana. Z
kartotek, jako pierwsz¹ zorganizowano zagadnieniow¹, co wynika³o z potrzeby
gromadzenia informacji przy opracowywaniu pomocy metodycznych oraz by³o
pok³osiem zestawieñ bibliograficznych. Michoñska powiêkszy³a, w pierwszych
miesi¹cach 1953 r., warsztat informacyjny o dwie nowe kartoteki: adnotowan¹
i regionaln¹. W kilka miesiêcy póŸniej zapocz¹tkowano dwie nastêpne: specjaln¹ i cytatów. Zaczêto te¿ gromadziæ wycinki prasowe 149 .
Z lektury dokumentów Ÿród³owych wynika, ¿e najwa¿niejszym zadaniem bibliografa by³o przygotowywanie zestawieñ bibliograficznych. Wykonywano ich du¿o. Ju¿ w pierwszym okresie dzia³alnoœci, tj. w IV kwartale 1951 r.
opracowano 14150 . Dysponujemy niektórymi tytu³ami sporz¹dzonymi w nastêpnych latach. W 1953 r. zrobiono zestawienia: Akcja jesienno-om³otowa,
Jesienne prace w rolnictwie, Walka o now¹ wieœ, Kobiety w ¿yciu i literaturze, Kopernik, Literatura piêkna - dzie³a nagrodzone w 1952 r., Literatura
popularnonaukowa, PrzyjaŸñ polsko-radziecka, Ruch robotniczy, Siew wiosenny, Prezydent Boles³aw Bierut, Marks, Lenin, Stalin, Warszawa – nasza
Stolica, ¯ycie i prace Lenina, 1 Maja, 9 Maja, 22 Lipca, 8 lat Polski Ludowej, Konstytucja Rzeczpospolitej. W 1954 r. opracowano m.in. tematy: Dni
Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy, Ga³czyñski, Jesienne prace w rolnictwie, Siew
wiosenny przed nami, ¯niwa i om³oty151 .
Dla bibliotek terenowych opracowywano ponadto kalendarz wa¿niejszych dat i wydarzeñ (raz na kwarta³), zestawienia hase³ i myœli na okreœlony
temat, wykaz aktualnych zagadnieñ z adnotowan¹ bibliografi¹. Cyklicznie
te¿, na u¿ytek bibliotek powiatowych, sporz¹dzano przegl¹d nowoœci wydawniczych i zapowiedzi wydawniczych152 .
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„Dzia³”informacyjno-bibliograficznywspomaga³dzia³instrukcyjnywjego
pracach zwi¹zanych z przygotowywaniem pomocy metodycznych. Wspó³praca
polega³a na dostarczaniu ró¿nych materia³ów literackich do plakatów czyt[elniczych] oraz ksi¹¿ek do wystaw. Uzupe³nieniem by³y samodzielnie wykonane
pomoce – wzory kartotek w bibliotekach terenowych, dostarczone instruktorom153 .
Do obowi¹zków bibliografa nale¿a³o te¿ utrzymywanie kontaktów ze
œrodkami masowego przekazu, pras¹ i radiem i opracowywanie okresowo artyku³ów. W 1953 r. dostarczono lokalnym gazetom co najmniej 5 artyku³ów, w
tym z tematami poœwiêconymi bibliotekom i czytelnictwu oraz radom narodowym154 .
Od czasu do czasu zdarza³y siê indywidualne zapytania b¹dŸ kwerendy.
Rocznie by³o ich kilka. Z 1953 r. pochodz¹ zapiski o 13 informacjach indywidualnych. By³y to zapytania o dane bibliograficzne o Makuszyñskim, Wasilewskiej, Stryjkowskim, Niko³ajewej, cytaty dla wystaw rolniczych lub poszukiwana tematyka w ksi¹¿kach, np. „Rola kierownicza PZPR”. W 1954 r.
za³atwiono kwerendy: Postêpowa literatura w œwiecie w walce o pokój, bibliografia (!) ksi¹¿ki K. KoŸniewskiego „Pi¹tka z ulicy Barskiej”, zestawienie
biobibliograficzne o K.I. Ga³czyñskim155 .
W³asn¹ inicjatyw¹ Michoñskiej by³o wydawanie specjalnego „Biuletynu
Bibliograficznego”. Pierwszy numer pisma ukaza³ siê w lutym 1953 r. Wiadomo,
¿e w tym samym roku opublikowano jeszcze trzy numery czasopisma, nr 4 w
paŸdzierniku156 . Z bli¿ej nieznanych powodów nie przygotowano kolejnego numeru, za pierwszy kwarta³ nastêpnego roku, a k³opoty zdrowotne i zapowiedziana rezygnacja z pracy Michoñskiej, co nast¹pi³o w po³owie roku, spowodowa³y, ¿e inicjatywa upad³a.
Zarz¹dzanie ksiêgozbiorem
Problem ksiêgozbiorów by³ jednym z centralnych w dzia³alnoœci bibliotek. Mia³ równie¿ du¿e znaczenie dla WBP, ze wzglêdu na fakt, ¿e mia³ stanowiæ
czêœæ gabinetu metodycznego, s³u¿yæ jako biblioteka podrêczna dla zespo³u
pracowniczego oraz uzupe³niaæ zbiory podleg³ych bibliotek na bardziej wysublimowane zapotrzebowania czytelników.
Dobórzbiorówby³dlabibliotekarzydzia³aniemmerytorycznym,dlaw³adz
politycznych - spraw¹ polityczn¹157 . W zwi¹zku z tym poddano go wielu ograniczeniom, zakazom i nakazom, wzmocnionych monopolem pañstwa na dystrybucjê ksi¹¿ek. W bibliotekach dzia³a³a autocenzura. Oprócz tego dobór zbiorów podlega³ kontroli organów spo³ecznych. Ju¿ „Tymczasowe wytyczne...”
zapowiada³y „pomoc” Komisji Doboru Zbiorów wytypowanej przez Wojewódzki Komitet Biblioteczny. W Lublinie najprawdopodobniej powsta³a ona w
marcu 1952 r., a pierwszym jej zadaniem mia³o byæ stwierdzenie, czy ksiêgo153
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zbiór nabyty odpowiada za³o¿eniom ideologicznym i celom wytyczonym
przez Woj[ewódzk¹] Bibliotekê Publiczn¹158 . Za materia³ Ÿród³owy pos³u¿y³y
inwentarze biblioteczne. Jakie by³y wyniki kontroli - nie wiadomo, nie zachowa³y siê na ten temat ¿adne informacje. Jednak obecnoœæ w zasobie bibliotecznym
tak wielkiej liczby zbêdnych, ale politycznie i ideologicznie wzorowych wydawnictw wskazuje na jej dzia³anie do koñca istnienia WBP.
Z analizy zapisów inwentarzowych wynika, ¿e gromadzono ksiêgozbiór
o profilu humanistycznym i bibliotekoznawczym. Ze wzglêdu na przeznaczenie i
lokalizacjê dzielono go na ogólny, s³u¿¹cy wszystkim pracownikom Biblioteki,
podrêczny ogólny dla „dzia³u” informacyjno-bibliograficznego i fachowy, stanowi¹cy integraln¹ czêœæ gabinetu metodycznego. Wœród tych ostatnich znajdowa³y siê m. in. J. Grycza, W. Borkowskiej Skrócone przepisy katalogowania
alfabetycznego (50 egz.); J. Grycza Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie; J.
Janiczka Nowy etap w pracach nad upowszechnianiem ksi¹¿ki (2 egz.); A.
£ysakowskiego Katalog przedmiotowy; W. D¹browskiej 555 ksi¹¿ek wydanych w okresie powojennym; H. Radliñskiej Ksi¹¿ka wœród ludzi; Z.
Kempki Rola biblioteki w planie szeœcioletnim; N. Krupskiej Co mówi³ i
pisa³ Lenin o bibliotekach; Z doœwiadczeñ pracy z czytelnikiem w bibliotekach radzieckich (10 egz.). Pieniêdzy na zakup zbiorów nie ¿a³owano i dlatego
ksiêgozbiór zacz¹³ szybko powiêkszaæ siê. Jego wzrost liczbowy przedstawia
siê nastêpuj¹co: 1950 r. - 958 vol., 1951 r. – 4540, 1952 r. – 15 224, 1953 r.
– 17 880, 1954 r. - 21 268 i 1955 r. (do 30 III) - 21 469159 .
Ÿród³o zaopatrzenia w ksi¹¿ki stanowi³ miejscowy „Dom Ksi¹¿ki”, który nie móg³ zaspokoiæ wszystkich potrzeb ksiêgozbiorowych, zw³aszcza atrakcyjnych i wa¿nych tytu³ów, a tym bardziej wieloegzemplarzowych. Szukano ich
wiêc poza Lublinem, w najwiêkszych oœrodkach wydawniczych kraju. Maria
Gawarecka ju¿ we wrzeœniu 1951 r. jeŸdzi³a w tym celu do stolicy i dokona³a
zakupu na kwotê 26 558, 65 z³. Na listopad tego roku przewidziano 3-osobowy wyjazd do Krakowa160 . Z zapisów inwentarzowych wynika, ¿e w kolejnych
miesi¹cach i latach dokonywano interesuj¹cych zakupów antykwarycznych, dziêki
którym zasób biblioteczny powiêkszy³ siê o przedwojenne wydawnictwa encyklopedyczne, s³owniki i kompendia z ró¿nych dziedzin wiedzy. Zakupiono Wielk¹
literaturê powszechn¹, Literaturê polsk¹ Korbuta, Bibliografiê polsk¹ Estreichera, S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego. Na uwagê zas³ugiwa³
dzia³ sztuki, do którego trafi³o wiele publikacji zagranicznych.
O dziale gromadzenia i opracowania wiadomo, ¿e od sierpnia 1951 r.
mia³ katalogi: dzia³owy i topograficzny161 . Nie wspomina siê nic o katalogu alfabetycznym, ale ten na pewno istnia³ od pocz¹tku. Wprowadzanie do Biblioteki tak du¿ej liczby ksi¹¿ek, które nale¿a³o zainwentaryzowaæ, a nastêpnie
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opracowaæ i przysposobiæ bibliotecznie, by³o niema³ym wysi³kiem organizacyjnym. Nic te¿ dziwnego, ¿e tymi sprawami zajmowa³y siê dwie osoby, tym
niemniej, co jakiœ czas powstawa³y w opracowywaniu zaleg³oœci.
Pracownicy „dzia³u” opracowania, poza swoimi podstawowymi czynnoœciami, zajmowali siê jeszcze wypo¿yczaniem miêdzybibliotecznym, sporz¹dzali wzorowe katalo¿ki, [...] kartoteczki zagadnieniowe, jeŸdzili na selekcje zbiorów w terenie162 .
Wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne, któremu teoretycznie przypisywano
du¿¹ rangê, w Lublinie nie sprawdza³o siê. W dokumencie z 1953 r. jest zawarta
informacja o 605 wypo¿yczonych ksi¹¿kach w teren dla zespo³ów czytelniczych i czytelników indywidualnych oraz jako pomoc do urz¹dzania wystaw163 , ale by³ to plon ca³ego dotychczasowego okresu istnienia WBP.
Po³¹czenie z MBP im. Hieronima £opaciñskiego
W lipcu 1954 r. zapad³a rz¹dowa decyzja o po³¹czeniu bibliotek wojewódzkich i powiatowych z odpowiednimi bibliotekami miejskimi164 . Argumentowano to wzglêdami ekonomicznymi i merytorycznymi165 . Pozytywnie do zamierzenia ustosunkowa³a siê czêœæ bibliotekarzy. Uwa¿ali, ¿e po³¹czenie w jeden organizm dwóch bibliotek, dzia³aj¹cych w jednym mieœcie, przyczyni siê do
stworzenia mocnej, promieniuj¹cej na miasto i województwo placówki oœwiatowej166 .
Ustalenia centralne w przedmiocie fuzji bibliotek przekazano do wykonania terenowym w³adzom administracyjnym. Zalecono im podjêcie szybkich i
energicznych dzia³añ w tym zakresie. Jednak lubelskie w³adze podesz³y do sprawy zbyt opieszale, co spowodowa³o, ¿e pod ich adresem zaczê³y sp³ywaæ monity, pierwszy w koñcowych dniach wrzeœnia, a nastêpne w listopadzie167 .
Byæ mo¿e, opóŸnienie wynika³o z opozycji, jaka wytworzy³a
siê w samym mieœcie. Po³¹czenie budzi³o spore obawy, tak¿e u czêœci
bibliotekarzy. Zastrze¿enia zg³asza³a Miejska Biblioteka Publiczna
im. H. £opaciñskiego wspierana przez w³adze miejskie. Ich w¹tpliwoœci dotyczy³y spodziewanych negatywnych skutków po³¹czenia, tj. dekompozycji ksiêgozbioru168 oraz ograniczenia dotychczasowej dzia³alnoœci w mieœcie, spowodowanej koniecznoœci¹ zapewnienia bibliotekom terenowym lepszej opieki169 .
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Ponaglenia ministerialne w sprawie po³¹czenia zadzia³a³y i w IV kwartale 1954 r.
prezydia WRN i MRN podjê³y stosowne uchwa³y. Na pocz¹tek nale¿a³o opracowaæ statut przysz³ej Biblioteki. Zadanie powierzono specjalnej Komisji Statutowej, na przewodnicz¹c¹ której powo³ano kierownika Samodzielnego Referatu Bibliotek, Bronis³awê Wajszczuk. W sk³ad Komisji weszli te¿ obydwaj
dyrektorzy: Maria Gawarecka iAntoni Kluczyk170 . Prace nad statutem przeci¹gnê³y siê do pocz¹tków 1955 r171 . Sprawê rozstrzygniêto ostatecznie dopiero
15 lutego. PWRN specjaln¹ uchwa³¹ poleci³: Po³¹czyæ organizacyjnie Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Lublinie z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ im.
H. £opaciñskiego w jedn¹ instytucjê pod nazw¹ Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. H. £opaciñskiego w Lublinie172 , nada³ nowej instytucji statut i zadecydowa³ o faktycznym po³¹czeniu od 1 IV 1955 r.173
Podsumowanie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna istnia³a krótko, oko³o 5 lat. Jako
nowo powsta³a instytucja dopiero kszta³towa³a swoj¹ to¿samoœæ, uruchamia³a mechanizmy kierowania wojewódzka sieci¹ biblioteczn¹, szuka³a w³aœciwych form i metod pracy z bibliotekarzami. Przysz³o jej te¿ dzia³aæ w wyj¹tkowo trudnym okresie, zarówno w aspekcie bibliotekarskim, jak i politycznym.
Lata 1950-1955 stanowi³y szczytow¹ fazê rozwoju stalinizmu w Polsce. Panuj¹cy system totalitarny podporz¹dkowa³ swoim celom i zamierzeniom wszystkie elementy naszego ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego i kulturalnego. W tryby tej polityki zosta³a wci¹gniêta tak¿e Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Jej uczestnictwo wyrazi³o siê m.in. w prowadzonych akcjach
bibliotecznych, przesy³anych do bibliotek terenowych materia³ach propagandowych, zestawach bibliograficznych i publikacjach ksi¹¿kowych. W du¿ej
mierze temu celowi s³u¿y³y te¿ szkolenia dla ró¿nych grup bibliotekarzy, a
nawet wyjazdy instrukcyjno-metodyczne do placówek terenowych.
Choæ wykonawcami powy¿szych dzia³añ byli pracownicy WBP, to
jednak w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków aspekt polityczny i propagandowy daleko odbiega³ od ich osobistych pogl¹dów i ocen ówczesnej rzeczywistoœci. Nie wybierali czasu swego ¿ycia, to w takim okresie przysz³o im
¿yæ. Z pe³nym przekonaniem mogê stwierdziæ, ¿e nie nale¿eli do aposto³ów
nowego porz¹dku. Utwierdza mnie w tym przeœwiadczeniu osobista znajomoœæ kilku z nich oraz w odniesieniu do ca³ej grupy – brak przynale¿noœci
partyjnej i organizacyjnej. Przede wszystkim na pewno do ¿adnej partii nie
nale¿a³a liderka zespo³u – Maria Gawarecka. Nie ma te¿ dowodu, aby do
partii nale¿a³, poza M. Syt¹, którykolwiek z pracowników, zaœ przynale¿noœæ
do organizacji m³odzie¿owych i spo³ecznych dotyczy³a zaledwie 1-2 osób z
ponad dwudziestu.
Drugim wa¿nym zagadnieniem dla ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego Polski pocz¹tku lat 50. by³o zorganizowanie pe³nej sieci bibliotek publicznych.
Finalnym krokiem by³o powo³anie bibliotek wojewódzkich. Zadania merytoryczne, jakie im zlecono, by³y bardzo szerokie i nie³atwe do wykonania, zwa¿ywszy, ¿e musia³y dzia³aæ w toku w³asnego organizowania siê, zdobywania
36

doœwiadczenia, doskonalenia struktur bibliotekarskich. Bibliotekom nie u³atwia³y pracy i uniemo¿liwia³y stabilizacjê ci¹g³e zmiany personalne, które by³y
wynikiem niskich plac i trudnych warunków dzia³ania, zw³aszcza w terenie.
Wszystkie powy¿sze okolicznoœci i uwarunkowania dotyczy³y w równej mierze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Nawet jej start do
podjêcia pe³nej dzia³alnoœci by³ opóŸniony o ponad rok, z uwagi na nienominowanie dyrektora instytucji. Na dobre rozpoczê³a dzia³alnoœæ dopiero w momencie, kiedy na jej czele stanê³a doœwiadczona organizatorka oœwiaty doros³ych Maria Gawarecka. Umia³a nadaæ pracom bibliotekarskim i kierunek i rozmach.
Dziêki niej Biblioteka stosunkowo szybko przekszta³ci³a siê w prê¿n¹ placówkê
kulturaln¹, której wp³yw i znaczenie wœród bibliotek publicznych Lubelszczyzny
stale ros³o.
WBP w Lublinie nale¿a³a do przoduj¹cych bibliotek w kraju.
W 1953 r. otrzyma³a nagrodê Ministra Kultury i Sztuki w konkursie „O tytu³
najlepszej œwietlicy, domu kultury i biblioteki”. W uzasadnieniu podano, ¿e wyró¿nienie otrzyma³a za inicjatywê w zakresie ró¿norodnych form propagandy ksi¹¿ki i czytelnictwa, systematyczne opracowywanie i upowszechnianie pomocy informacyjno-propagandowych, umiejêtne przeprowadzenie
instrukta¿u na konferencjach z bibliotekarzami i w czasie wizytowania bibliotek174 .
Do po³¹czonej WiMBP biblioteka wojewódzka wnosi³a doœwiadczenie
w pracy z bibliotekami terenowymi, dobrze przygotowany warsztat metodyczny, bogaty ksiêgozbiór podrêczny i metodyczny oraz kontakty z naczelnymi w³adzami bibliotekarskimi i najwiêkszymi bibliotekami publicznymi kraju. Do nowej
placówki przesz³o kilku pracowników, którzy w przysz³oœci przyczynili siê do jej
znacz¹cego rozwoju.
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Aneks
Biogramy pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Adamiak-Szablewska Helena Ewa, * 15 I 1936
Tuszów pow. Lublin
Po ukoñczeniu (w czerwcu 1954 r.) Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Lublinie podjê³a pracê w Bibliotece od
1 XI 1954 r., jako instruktor. 30 XI 1955 r. zosta³a kierowniczk¹ Filii WiMBP nr 8 (do grudnia 1962 r.), a nastêpnie pracowa³a w Filii nr 14. Ze wzglêdów rodzinnych
15 X 1969 r. zwolni³a siê z pracy i przenios³a z rodzin¹ do
Dzia³dowa. Tam w latach 1971-1976 pracowa³a w zak³adzie weterynarii. Potem wróci³a na Lubelszczyznê. Podjê³a pracê w MGBP w £êcznej (1 IX 1976-30 VI 1978).
16 V 1979 r. zosta³a powtórnie zatrudniona w WiMBP, w
czytelni czasopism. Dzia³alnoœæ zawodow¹ zakoñczy³a 29 II 1996 r. jako starszy
bibliotekarz. W trakcie pracy ukoñczy³a Kurs Bibliotekarski II st. i Kurs Kwalifikacyjny III st. (1980 r.) oraz kurs literatury dla bibliotekarzy bibliotek wojewódzkich (1959 r.). Mieszka w £êcznej.
Ÿród³o:AWBP. Teczka personalna.
Brodzka- (Przemieniecka) Danuta * 1932 Koœcieniewicze pow. Bia³a Podl.+ 1992 Koszalin
Naukê rozpoczê³a (1939 r.) w szkole powszechnej w
Wyczó³kach. W 1949 r. uzyska³a œwiadectwo dojrza³oœci w II Pañstwowym Liceum i Gimnazjum ¯eñskim im.
E. Plater w Bia³ej Podl. W paŸdzierniku 1949 r. rozpoczê³a studia na KUL-u (I stopieñ) na Wydz. Humanistycznym - historia ze specjalnoœci¹ bibliotekoznawcz¹ i
pedagogik¹. Stopieñ magisterski uzyska³a na U£ w
1960 r., z bibliotekoznawstwa. W WBP w Lublinie pracowa³a w okresie: 1 IX 1952 – 28 II 1955. W 1955 r.
wyjecha³a do Koszalina, gdzie podjê³a pracê w WiMBP
(od 1 III 1955 r.), jako instruktor, kierownik dzia³u instrukcyjno-metodycznego i
wicedyrektor (1978-1988).
Du¿ouwagipoœwiêca³akszta³ceniubibliotekarzy.Wyk³adowca wPOKKBiPSBZ,
kierownik Filii CUKB (do 1992 r.).
Bardzo zaanga¿owana w dzia³alnoœæ spo³eczn¹: by³a radn¹, ³awnikiem s¹dowym,
dzia³aczem zwi¹zkowym i SBP.Aktywna dzia³aczka SD.
Ÿród³a: Marcinek-Drozdalska A. Danuta Przemieniecka.; Informacje Janiny
Krasuckiej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie.
Czech Wac³aw *1 VIII 1914 Zima (Syberia) +1 I 1978 W³odawa
Urodzi³ siê na Syberii. W 1921 r. wróci³ z rodzicami do Polski. Szko³ê powszech38

n¹ ukoñczy³ w Wohyniu. Maj¹c 16 lat rozpocz¹³ naukê w
Pañstwowym Seminarium Nauczycielskim w Leœnej Podlaskiej (pow. Bia³a Podl.). Ukoñczy³ j¹ w 1935 r. z dyplomemnauczycielaszkó³powszechnych.Przez2lataby³bezrobotny. W latach 1937 -1939 by³ nauczycielem w Laszczowie. W czasie okupacji przebywa³ na Podlasiu, pracowa³ jako nauczyciel w Smolarni (pow. Bia³a Podl.) i Dañcach (pow. W³odawa). W tej ostatniej miejscowoœci, przez
2 lata by³ kierownikiem szko³y. Zagro¿ony aresztowaniem
ukrywa³ siê w kol. Holeszów, gdzie prowadzi³ tajne nauczanie. Po wojnie, od 1944 r., przez 2 lata, by³ kierownikiem szko³y w Romanowie (pow. W³odawa).
W 1946 r. podj¹³ studia naWy¿szym Kursie Nauczycielskim w Katowicach,ukoñczone dyplomem. Od 1 XI 1947 r. rozpocz¹³ pracê we W³odawie, jako Podinspektor Szkolny Oœwiaty Doros³ych, najprawdopodobniej do pocz¹tków 1951 r.
Bezpoœrednio potem przeszed³ do WBP, gdzie pracowa³ do marca 1952 r., a
formalnie (urlop ze wzglêdu na studia na KUL-u : historia sztuki; zaliczy³ I rok
nauki) do 1953 r. W tym czasie pracowa³ (zapewne dorywczo) w Domu Harcerza w Lublinie. Po powrocie do W³odawy zosta³ kierownikiem Powiatowego
Domu Kultury (1953-1961). Nastêpnie wyjecha³ do Romanowa. Zaj¹³ siê tam
organizacj¹ Muzeum im. J. I. Kraszewskiego (otwartego w lipcu 1962 r.) i zosta³
jego pierwszym kierownikiem. Ma du¿e zas³ugi w gromadzeniu eksponatów muzealnych.
We W³odawie by³ cz³onkiem i aktywist¹ SL, Zarz¹du Powiatowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, „Czytelnika” i ZMP.
Ÿród³a: APL KOSL sygn.798 k. 112; sygn. 814 k. 11, 95; sygn. 798 k. 100,
112; sygn. 903 k. 113;Archiwum Lubelskiego UrzêduWojewódzkiego. Teczka
personalna; Informacje od W³adys³awa Paszkowskiego z W³odawy i w³asne.
Figiel [imiê nieustalone]
Wymieniana jest w planie pracy Samodzielnego Referatu Bibliotek w Lublinie na
IV kwarta³. 1950 r., jako osoba zajmuj¹ca siê bibliotekami terenowymi. Prawdopodobnie pracowa³a w WBP jako instruktor.
Ÿród³o: APL PWRN WK sygn.310 k. 5.
Gawarecka (z domu Po¿aryska) Maria *12 VIII 1906
Warszawa + 19 II 1986 Lublin
Pochodzi³a z rodziny inteligenckiej. Naukê pobiera³a w
„Domu Wychowawczym” Stanis³awa Karpowicza w
Warszawie. Do gimnazjum uczêszcza³a w Moskwie, a
potem do Pañstwowego Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Warszawie. W 1926 r., po maturze, rozpoczê³a
studia na UW, na Wydziale Humanistycznym. W 1931 r.
uzyska³a stopieñ magistra filozofii. Ukoñczy³a te¿ Szko³ê
Nauk Politycznych oraz Seminarium Spraw Narodowoœciowych. W 1937 r. rozpoczê³a pracê w dziale oœwiatowym Muzeum Narodowego. Okres okupacji spêdzi³a w
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Warszawie. Po upadku PowstaniaWarszawskiego przebywa³a w obozie w Pruszkowie i na wsi pod Grodziskiem Maz. Od marca 1945 r. w Lublinie. W kwietniu
1945 r. zosta³a kierowniczk¹ Centrali Bibliotek Ruchomych dla powiatu lubelskiego. Nastêpnie, od lutego (lub wg danych w KOSL od 1 III lub 1 IV)
1946 r. przez 5 lat pe³ni³a funkcjê wizytatora oœwiaty doros³ych w KOSL.
W WBP od 1 VII 1951 r., gdzie zosta³a dyrektorem. Po po³¹czeniu z MBP im.
£opaciñskiego pe³ni³a funkcjê wicedyrektora (1 IV 1955 – 31 VII 1976). Twórca i pierwszy redaktor naczelny „Bibliotekarza Lubelskiego” (nr 1-81). By³a cz³onkiem komitetów redakcyjnych „Informatora Bibliotekarza” (1957 r.) i „Bibliotekarza” (1957 r.). Recenzowa³a skrypty POKKB. Na zlecenie MKiS, BN i CINTE opracowywa³a analizy, ekspertyzy i opinie. St. kustosz dyplomowany
(1967 r.). Bibliografia jej prac naukowych i publicystycznych liczy 95 pozycji.
Czynna w dzia³alnoœci spo³ecznej, szczególnie w SBP (wieloletnia przewodnicz¹ca Zarz¹du Okrêgu, cz³onek Zarz¹du G³ównego) i LubelskimTowarzystwie Mi³oœników Ksi¹¿ki (sekretarz).
Wielokrotnie odznaczana i nagradzana, posiada³a m. in. Krzy¿ Kawalerski OOP.
Odznaczona honorowym Orderem Bia³ego Kruka ze S³onecznikiem.
Ÿród³a: APLKOSL sygn. 814 k. 5-7, 63; sygn. 798 k. 100, 110; J.S. [J. Smolarz].
Maria Gawarecka (1906-1986). „Bibliotekarz” R. 54 (1987) nr 2 s. 3 ok³.; S.
Jarzêbowska. Maria Gawarecka „Bibl. Lub.” R. 31 (1986) s. 4-8; Tam¿e Maria
Gawarecka – intelektualistka w bibliotekach lubelskich (1906-1986). W:
Organizatorzy i inspiratorzy : bibliotekarze polscy we wspomnieniach wspó³czesnych (5).Warszawa 1997 s. 70-77; L. Niedokos. Bibliografia prac Marii
Gawareckiej „Bibl. Lub.” R. 31 (1986) s. 9-17; H. Wolska. Gawarecka Maria.
W: S³ownik pracowników ksi¹¿ki polskiej. Suplement II. Warszawa 2000 s.
51-52.
Gawroñska Maria * 8 IX 1925 Kowel
Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w marcu 1945 r. w Chodlu
(pow. Opole) jako urzêdniczka w Zarz¹dzie Gminy. Po
trzechlatach przenios³asiêdoKonopnicy(pow.Lublin),
gdzieprzepracowa³akolejnepiêælatwtamtejszymPGRN.
WBibliotecezatrudnionaod1V1953 r.doprowadzenia
sprawadministracyjnychikancelaryjnych.Po powo³aniu
WiMBPzosta³akierownikiem Dzia³uOgólnoorganizacyjnego (od 1 V 1955 r.) i funkcjê tê pe³ni³a do koñca swej
pracy w Bibliotece. Na emeryturê przesz³a 31 X 1981 r.
Bardzo aktywna spo³ecznie: pracowa³a w Radzie Zak³adowej ZZPKiS (1972-1978), PKZP.
Odznaczona: Krzy¿ Kawalerski OOP(1987 r.), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1977 r.),
Zas³u¿onyDzia³aczKultury (1979 r.).
Ÿród³o:AWBP.Teczka personalna.
Gnatkowska Halina
Pracowa³a w WBP1 IX 1951 r.; zrezygnowa³a najprawdopododniej 30 XI 1953 r.
Ÿród³o: Ksiêga protokó³ów ...
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Grabowska (z domu Dziewanowska) Janina * 16
IV 1912. Wo³kowce pow. P³oskirów + 30 VII 1993
Lublin
Pochodzi³a z rodziny inteligenckiej.
Wczeœnie osierocona. Wraz z matk¹ w 1923 r. ewakuowa³a siê z Wo³ynia do £abiszyna (woj. poznañskie). Po ukoñczeniu szko³y powszechnej (1925 r.) w
£abiszynie, rozpoczê³a naukê w Seminarium Nauczycielskim w Inowroc³awiu. Naukê ³¹czy³a z udzielaniem korepetycji. W 1931 r. uzyska³a dyplom nauczyciela szkó³ powszechnych. Rok pozostawa³a bez pracy. W 1932 r. podjê³a pracê nauczycielki w Rekfeldzie [lub Rehfeldzie] (woj.lwowskie), a nastêpnie w To³py¿ynie (1935-1936),
Cho³oniowie (1936-1937) i Cechowie [Cachowie lub Czchowie] (1937-1939).
Okres okupacji spêdzi³a w Warszawie (przy matce, a potem przy dziecku), z
krótk¹ 5-miesiêczn¹ przerw¹ w 1942 r. na pracê w Stacji Ochrony Roœlin w
Lublinie. Po wojnie, mieszkaj¹c dalej w Lublinie, zosta³a instruktorem k-o w
Spó³dzielni Wydawniczo-Oœwiatowej „Czytelnik” (15 X 1944 - 31 V 1950).
W tym czasie ukoñczy³a studia z dziedziny nauk spo³eczno-ekonomicznych na
KUL-u (1949 r.) W latach 1950-1953 by³a sekretarzem ZW TWP. Pracê w
WBP podjê³a 1 V 1953 r., pocz¹tkowo jako instruktor, a od 1 I 1954 r. zosta³a
kierownikiem dzia³u instrukcyjno-metodycznego. Po po³¹czeniu z MBP im. H.
£opaciñskiego objê³a stanowisko kierownika dzia³u udostêpniania. Na emeryturê przesz³a 31 III 1977 r. Kustosz dypl. (1966 r.).
By³a dobrze przygotowana do pracy kulturalno-oœwiatowej i bibliotekarskiej. Ukoñczy³a 3-tygodniowy kurs dla kierowników powiatowych centrali
bibliotecznych, zorganizowany przez MWRiOP i Liceum Krzemienieckie w
Bia³okrynicy nad Naroczem (1939 r.), 5-tygodniowy I Wakacyjny Kurs Ogniska Pracy Spo³ecznej zorganizowany przez Liceum Krzemienieckie w Bia³okrynicy (1939 r.), 2- tygodniowy kurs s³u¿by informacyjno-bibliograficznej w
BN (1953 r.) , PZKB w Warszawie (1955 r.).
Zaanga¿owana w kszta³cenie bibliotekarzy. W latach 1957-1960 by³a
przewodnicz¹c¹ Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej POKKB w Lublinie.
Prowadzi³a te¿ zajêcia z nauki o ksi¹¿ce i bibliotece oraz bibliotekarstwa. Recenzowa³a 2 podrêczniki bibliotekarskie. Bibliografia liczy 17 artyku³ów.
Odznaczona: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1969) i Odznak¹ 1000-lecia (1964).
Ÿród³a: AWBP. Teczka personalna; Kulik I. Historia Biblioteki to tak¿e ludzie „Bibl. Lub.” R. 27 (1982) s. 44; H. Wolska. Janina Grabowska. „Bibl.
Lub.” R. 39 (1994) s. 35-36.
Hobot (z domu Schultis) Eugenia Marcela* 30 X 1905 Jasienica pow. Brzozów + 3 VII 1995 Lublin
Pochodzi³a z rodziny inteligenckiej.
Nauki podstawowe pobiera³a najpierw w szkole ludowej w Jasienicy, a nastêpnie w szkole wydzia³owej ¿eñskiej w Kroœnie i Rzeszowie. Po ich ukoñczeniu
uczêszcza³a do Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego ¯eñskiego P.P. Bernardynek w Przemyœlu, które zakoñczy³a w 1925 r. dyplomem nauczyciela szkó³
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powszechnych. Pracê pedagogiczn¹ rozpoczê³a 1 IX
1925 r. jako nauczycielka tymczasowa w Antonówce
k. Krzczonowa. Kolejne miejsca pracy w szkolnictwie
to: Trawniki (1927-1930), Piaski (1930-1932) i Trawniki (1932-1939). 31 XII 1939 r. zosta³a zwolniona z
pracy przez w³adze okupacyjne. Po zakoñczeniu okupacji, 1 IX 1944 r. powtórnie podjê³a pracê w szkole
w Trawnikach (do 30 IV 1945 r.). Nastêpne 5 lat spêdzi³a w Radzyniu Podlaskim; pocz¹tkowo pracowa³a
w szkole podstawowej, a w maju 1947 r. przenios³a siê
do biblioteki powiatowej, gdzie objê³a obowi¹zki kierownika. Pod koniec listopada 1949 r., w zwi¹zku z
awansem mê¿a do Kuratorium, zrezygnowa³a z pracy
w Radzyniu i podjê³a now¹ w szkole podstawowej nr 20 w Lublinie, gdzie pracowa³a do 31 VII 1950 r. Od 1 VIII 1950 r. zosta³a Instruktorem Bibliotek w
Wydziale Oœwiaty PWRN. 1 XII 1950 r. dosta³a nominacjê na zastêpcê dyrektora WBP. W czerwcu 1950 r. ukoñczy³a Kurs Bibliotekarski II stopnia. W
lipcu 1951 r. by³a kierownikiem pedagogicznym 14-dniowego kursu dla nauczycieli-opiekunów bibliotek w szko³ach podstawowych. W WBP pracowa³a
do 30 IX 1953 r. Z Biblioteki przenios³a siê na rok do Centrali Zaopatrzenia
Szkó³ w Lublinie. Ostatnim miejscem jej pracy by³o III Liceum Ogólnokszta³c¹ce. W 1963 r. przesz³a na emeryturê. Zmar³a w 1995 r. i pochowana zosta³a na
cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
Ÿród³a: AAN MKiS CZB sygn. 67 k. 1; Archiwum domowe córki Gra¿yny
Hobot; 70 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 19211991. Lublin 1994.
Jach Helena* 20 VII 1907 r. H³uboczek Wielki pow.
Tarnopol + 23 VIII 1984 Lublin
W latach 1915-1922 nauka w szkole powszechnej.
Bezpoœrednio potem wst¹pi³a do Seminarium Nauczycielskiego w Z³oczowie, które zakoñczy³a matur¹ w
1927 r. W tym te¿ roku rozpoczê³a pracê nauczycielsk¹ w Rokitnie pow. Sarny woj. wo³yñskie. Zwolniona z pracy przez Niemców (31 VIII 1942 r.) przyjecha³a na Lubelszczyznê i zamieszka³a w Fajs³awicach,
gdzie utrzymywa³a siê z korepetycji. Po zakoñczeniu
okupacji, przez rok, od 1 VIII 1944 r. by³a zatrudniona jako pracownik umys³owy w GS w Fajs³awicach. Wróci³a do zawodu nauczycielskiego na terenie
gminy Fajs³awice, w Ksawerówce (3 lata) i Fajs³awicach (2 lata). Uczy³a przedmiotów humanistycznych, do których mia³a szczególne zami³owanie.
Do WBP zosta³a zaanga¿owana od 1 X 1950 r. jako referendarz. W lutym
1954 r. uzyska³a pe³ne kwalifikacje zawodowe; z³o¿y³a egzamin koñcowy na
Pañstwowym Zaocznym Kursie Bibliotekarskim w Warszawie. 7 XI 1953 r.
zatwierdzona przez MKiS na kierownika dzia³u opracowania ksiêgozbioru, z
moc¹ od 1 I 1954 r. Funkcjê tê pe³ni³a do 31 XII 1963 r. najpierw w WBP, a
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potem w WiMBP (kierownik Dzia³u Gromadzenia i Opracowania Zbiorów).
Pracowa³a do 31 X 1967 r. Bibliotekarz.
Ÿród³a: AWBP. Teczka personalna; Kulik I. jw. s. 44; Informacje od A. Kordybachy, B. Witkowskiej, w³asne.
Jarzêbowska Krystyna Stefania * 30 VI 1930 P³oskie
Po ukoñczeniu szko³y powszechnej kontynuowa³a naukêw II¯eñskimGimnazjumiLiceumOgólnokszta³c¹cym w Zamoœciu, zakoñczon¹ maturê (1950 r.). Studia
polonistyczne odby³a na UW w latach 1950-1953. Na
podstawienakazupracyprzyjecha³adoLublina,doWBP.
Zosta³a zatrudniona od 1 XI 1953 r. jako bibliograf, a
nastêpnieprzesz³adodzia³uinstrukcyjo-metodycznnego
na stanowisko instruktora, a pod koniec 1955 r. powierzono jej kierownictwo Dzia³u Instrukcyjno-MetodycznegoWiMBP. Funkcjê tê pe³ni³a przesz³o 20 lat, do koñca lutego 1976 r. Nastêpnie objê³a stanowisko wicedyrektora, które zajmowa³a do przejœcia na emeryturê w
1992 r. Pracowa³a jednak dalej w Bibliotece, w niepe³nym wymiarze czasu pracy,
g³ówniewredakcji„Bibliotekarza Lubelskiego” (funkcjê redaktora naczelnegope³ni³a od 1976 r.). Ostateczne rozwi¹zanie umowy o pracê nast¹pi³o w marcu 1998 r.
Starszy kustosz (1985 r.).
S. Jarzêbowska by³a znan¹ i cenion¹ na gruncie ogólnopolskim. Wspó³pracowa³a
z MKiS, BN, (IKiCz, Instyt. Bibliogr.), ZG SBP, CINTE. Bra³a udzia³ (od 1954 r.)
w opracowywaniu ekspertyz, referatów, recenzji, w pracach badawczych, zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych. Tematykê Jej zainteresowañ stanowi³y:
dzia³alnoœæinstrukcyjno-metodyczna,organizacjas³u¿byinformacyjno-bibliograficznej,
dokszta³canie i doskonalenie bibliotekarzy, organizacja i metodyka prac badawczych.
Dzia³aczkazwi¹zkowaiSBP.Przezwielelatpe³ni³afunkcjeprzewodnicz¹cejZarz¹du Okrêgu ZZPK i przewodnicz¹cej Zarz¹du Okrêgu SBP.
Jest autork¹ 46 artyku³ów w czasopismach i drukach zwartych. Redagowa³a 4 wydawnictwa, opublikowa³a (we wspó³pracy) 2 druki zwarte.
Ÿród³a:AWBP. Teczka personalna; I. Kulik jw. s. 41; informacje w³asne.
Je¿owski Marian Boles³aw *29 VIII 1914 Lubartów + 24 XII 1997 Kraœnik
Pochodzi³ z rodziny robotniczej.
Po ukoñczeniu szko³y powszechnej w Lubartowie, od 1928 r. uczy³ siê w miejscowym gimnazjum, a potem Pañstwowym Gimnazjum Mêskim im. W³adys³awa Jagie³³y w Krasnymstawie. Dyplom w 1935 r. Po odbyciu s³u¿by wojskowej
(8 pp. Leg.) w Lublinie, w 1936 r. rozpocz¹³ studia na filologii polskiej na
KUL-u, na Wydz. Filozoficznym (nie ukoñczy³ z powodu wojny, kontynuowa³
po wojnie, absolutorium w 1946 r., magisterium 1947 r.).
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej w Lubartowie
jako zielarz (1941-1944). W maju 1944 r. siedzia³ na Majdanku, z³apany w
ulicznej ³apance. Po wyzwoleniu, przez 2 lata, pracowa³ jako pracownik umys³owy w Biurze Parowozowni PKP w Lublinie. W r. szk. 1946/47 zatrudni³ siê
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w Samorz¹dowym Gimnazjum Koedukacyjnym w Bychawie. W 1947/48 r.
pracowa³ w Gimnazjum i Liceum dla Doros³ych Spó³dzielni Oœwiatowej Dr.
Szczêcha w Lublinie i Gimnazjum im. Jana Zamojskiego. Od 1948 r. w Pañstwowej 11-letniej Szkole przy ul. Kunickiego (do 1950 r.) i Pañstwowym
Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Doros³ych im. T. Koœciuszki (do XII 1951 r.)
W WBP pracowa³: 1 IX 1951 r. do 15 VIII 1952 r., jako kierownik dzia³u
s³u¿by informacyjno-bibliograficznej.
W 1952 r. zosta³ nauczycielem w Technikum Geodezyjnym CUGiK (potem
Technikum Geodezyjno-Drogowe), podejmuj¹c równoczeœnie pracê w Bibliotece KUL-u (15 VIII 1952-31 VII 1955 r.). W 1974 r. dosta³ urlop na przygotowanie siê do egzaminu doktorskiego. 31 VIII 1974 r., jako nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 3, przeszed³ na emeryturê.
Ÿród³o: Archiwum KOSL. Teczka personalna.
Kleniewska - Kowaliszyn Krystyna * 24 VII 1928
Piotrków Trybunalski.
Pochodzi³a z rodziny urzêdniczej.Absolwentka Prywatnego Koedukacyjnego Liceum dla Doros³ych Towarzystwa Szkó³ Œrednich w Lublinie (1947 r.). W 1947 r.
rozpoczê³a pracê w Powszechnym Zak³adzie Ubezpieczeñ Wzajemnych w Lublinie, jako urzêdniczka i podjê³a studia na KUL-u, na filologii polskiej. W WBP pracowa³a ju¿ w maju 1952 r. Ostatni zapis dotycz¹cy jej
pracy w Bibliotece pochodzi z lutego 1953 r. Dalsze
losy nieznane.
Ÿ ród³a: Archiwum KUL. Teczka personalna;
Ksiêga protokó³ów...
Ko³ecka Jadwiga Na prze³omie 1954/55 by³a instruktorem.
Michoñska (z domu Boguta) Maria*15 VIII 1927
Miesi¹ce pow. Lublin
Pochodzi³a z rodziny ch³opskiej.
W 1947 r. ukoñczy³a Prywatne Liceum Handlowe dla
Pracuj¹cych im. A. J. Vetterów Zgromadzenia Kupców m. Lublina. Pracê zawodow¹ podjê³a w 1945 r.
w Pañstwowej Komunikacji Zawodowej, jako referentka personalna. W 1947 r. rozpoczê³a studia na
KUL-u, na filologii polskiej, ukoñczone w 1952 r. W
WBP Lublin pracowa³a od marca 1952 r. do 31 VII
1954 r. jako instruktor bibliograf.
Jest autork¹ rêkopiœmiennego opracowania Praca
dzia³u instrukcyjno-metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w
Lublinie oraz artyku³u S³u¿ba informacyjno-bibliograficzna w wojewódzkich bibliotekach publicznych („Bibliotekarz” R. 20 (1953) nr 2 s. 43-47).
Po rezygnacji z pracy w WBP w Lublinie dalsze losy nieznane.
Ÿród³a: Archiwum KUL. Teczka personalna; Ksiêga protokó³ów ...
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Mazurek–Ko³¹taj Jadwiga * 3II 1932 Lublin
+ 14 VII 1987 Kraków
Pochodzi³a z rodziny inteligenckiej. Po szkole powszechnej (nr 18 w Lublinie: 1937-1945) uczêszcza³a do Gimnazjum i Liceum Wac³awy Arciszowej (po upañstwowieniu: II Pañstwowa ¯eñska Szko³a Ogólnokszta³c¹ca
st. Licealnego), w którym w 1950 r. otrzyma³a dyplom
dojrza³oœci. Bezpoœrednio potem podjê³a studia na
KUL-u, na filologii polskiej, któr¹ (I stopieñ) ukoñczy³a
w 1953 r. Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w 1950 r., w
redakcji „Sztandaru Ludu”, jako dziennikarka. Musia³a
j¹ jednak przerwaæ, z uwagi na zarz¹dzenie w³adz uczelni, zabraniaj¹ce pracy zawodowej studentom. Wróci³a do redakcji bezpoœrednio po studiach, od wrzeœnia 1953 r. W WBP (potem WiMBP) Lublin
by³a zatrudniona od 1 II 1954 r. do 31 X 1958 r. Pe³ni³a funkcjê instruktora –
bibliografa. W 1958 r. przenios³a siê z rodzin¹ do Krakowa, gdzie podjê³a
pracê w Miejskiej Bibliotece Publicznej na stanowisku kierowniczki Czytelni
G³ównej. Pracowa³a tam do koñca ¿ycia. Przyczyni³a siê do rozwoju Czytelni
(wzrost zbiorów, staranny dobór). By³a autork¹ du¿ych wystaw (500-lecie
drukarstwa polskiego; Jan Kochanowski; 60-lecie serii „Biblioteka Narodowa”).
By³a wyk³adowc¹ bibliografii w Policealnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym w Krakowie.
Wspó³autorka publikacji S³u¿ba informacyjna w dzia³alnoœci oœwiatowej
publicznych bibliotek powszechnych (1966 r.) oraz wielu artyku³ów w prasie fachowej. Starszy kustosz.
Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1976 r.), odznaka „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury” (1976 r.), z³ota odznaka „Za Pracê Spo³eczn¹ dla M. Krakowa” (1986 r.).
Ÿród³a: AWBP. Teczka personalna; Jadwiga Ko³¹tajowa (1932-1987). „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny [MBP w Krakowie]” R. 1987 nr 4 s. 75-76.
Nieczyporuk Ludwika * 25 VIII 1931
Wykszta³cenie: Liceum Pedagogiczne. Przed podjêciem pracy w Bibliotece
by³a nauczycielk¹. W WBP od 18 X 1950 r. Bra³a udzia³ w organizowaniu i
by³a wyk³adowc¹ na dwóch kursach dla kierowników bibliotek gminnych w
paŸdzierniku i listopadzie 1950 r.
Ÿród³o: APL PWRN WK sygn. 319 k. 6 v, 13-14.
Pa³ysowa Jadwiga
By³a wyk³adowc¹ na kursie dla kierowników bibliotek gminnych w listopadzie
1950 r. Kierownik administracyjny Kursu Bibliotekarskiego II st. dla kierowników bibliotek gminnych w marcu 1951 r. By³a instruktorem WBP jeszcze w
marcu 1951 r. Jest to ostatnia informacja o jej pracy.
Ÿród³o: APL PWRN WK sygn. 319 k. 13-14, 19-20.
Proæ-Próchniewicz Michalina Joanna Józefa * 29 IX1914 Czchów pow.
Brzesko woj. Kraków + 17 II 1992 Lublin
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Pochodzi³a z rodziny wojskowej.
Do szko³y powszechnej uczêszcza³a w Sozanii i Starym
Samborze. W 1929 r. zda³a egzamin wstêpny do Prywatnego Seminarium ¯eñskiego Nauczycielskiego im.
AdamaAsnyka w Samborze, które ukoñczy³a w 1935 r.
Dyplom uprawnia³ j¹ do nauczania w szko³ach powszechnych RP z polskim i ruskim jêzykiem nauczania.
Przez rok nie pracowa³a, pielêgnuj¹c chorych rodziców.
W 1936 r. podjê³a pracê nauczycielki w pow. ³ukowskim (Sienciaszka, D¹bie, £azy, £uków, Ulan, Zakêpie i
Wojcieszków), któr¹ wykonywa³a do 31 VIII 1950 r.;
ma zaliczony 14-letni sta¿ pracy. W 1946 r. podjê³a
studia stacjonarne w Instytucie Pedagogicznym ZNP we
Wroc³awiu, który ukoñczy³a 3 lata póŸniej. Da³o jej to kwalifikacje do nauczania w szko³ach ogólnokszta³cacych stopnia licealnego oraz zak³adach kszta³cenia nauczycieli.
Od 1 IX 1950 r. podjê³a pracê w WBP jako referendarz. Pe³ni³a funkcjê instruktora. Po po³¹czeniu, w WiMBPw dalszym ci¹gu by³a instruktorem w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Po wyjœciu za m¹¿ (1958 r.), na krótko przenosi siê do Wojcieszkowa. Od 1 IV 1960 r. zosta³a kierownikiem Filii WiMBP
nr 7 w miasteczku akademickim. Na emeryturê przesz³a 30 IX 1975 r.
W listopadzie 1952 r. ukoñczy³a w Jarocinie Kurs Bibliotekarski II st. Starszy
bibliotekarz. Pochowana na Majdanku.
Ÿród³a: AWBP. Teczka personalna; informacje od W. Próchniewicza i w³asne.
Syta Mieczys³aw * 7 I 1927
Przed przyjœciem do WBP pracowa³ w KW PZPR w Lublinie. Desygnowany
na wicedyrektora Biblioteki. Rozpocz¹³ pracê od 1 III 1954 r. Wydzia³ Kultury
PWRN wyst¹pi³ z odpowiednim wnioskiem (27 II) do Departamentu Kadr
MKiS. Zanim przysz³a zgoda (datowana 14 IV), Syta zosta³ przeniesiony 14
kwietnia do pracy w PWRN w Rzeszowie.
Ÿród³o: Archiwum LUW. Teczka personalna.
Tarasiewicz Janina
Przed prac¹ w WBP by³a zatrudniona w szkolnictwie. Data rozpoczêcia pracy w
Bibliotece nieznana; sta³o siê to nie póŸniej ni¿ 1 IX 1951 r. Zajmowa³a siê ksiêgowoœci¹ i administracj¹. Od 1 I 1954 r. pe³ni³a obowi¹zki g³ównej ksiêgowej.
Ostatnia informacja o jej pracy w Bibliotece pochodzi z kwietnia 1954 r.
Ÿród³o: Ksiêga protokó³ów ...
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