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ABSTRAKT: 

Przedstawiono „Przegląd Piśmiennictwa o Książce” jako jedno ze 
źródeł informacji o bibliotekach szkolnych oraz bibliotekach publicznych 
dla dzieci i młodzieży (1955-1968). Skupiono się na ukazaniu zmian, 
jakie nastąpiły w metodyce pracy pedagogicznej. W latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych XX w. nastąpiła ewolucja zadań bibliotek, które 
coraz częściej stawały się szkolnymi centrami informacji. W grupie 
wyselekcjonowanych na podstawie kwerendy źródłowej artykułów wy-

dzielono następujące grupy tematyczne: funkcjonowanie bibliotek szkol-
nych, rola bibliotek szkolnych, podstawy prawne bibliotekarstwa 
szkolnego, zawód bibliotekarza szkolnego, współpraca bibliotek szkol-
nych z bibliotekami publicznymi, organizacja bibliotek publicznych dla 
dzieci i młodzieży.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Bibliografia. Biblioteka publiczna dla dzieci i młodzieży. Biblioteka 
szkolna. „Przegląd Piśmiennictwa o Książce”.  

„Przegląd Piśmiennictwa o Książce” jest jednym z najstarszych 
źródeł informacji na temat zagranicznych publikacji poświęconych    
informacji naukowej i bibliotekoznawstwu, w tym bibliotekarstwu    
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szkolnemu i dziecięco-młodzieżowemu, opracowywanych w Polsce. 
W latach 1951-1954 publikacja ta, od 1969 r. znana pod tytułem          
„Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. 

Piśmiennictwo zagraniczne”, ukazywała się jako wydawnictwo powiela-
ne (dziesięć numerów rocznie) i rozprowadzane w niewielkim kręgu 
odbiorców. Od 1955 r. stanowi natomiast bezpłatną wkładkę kwartalną 
do „Przeglądu Bibliotecznego”. Według początkowych planów redakcji 
bibliografia, przygotowywana zespołowo w Bibliotece Narodowej, miała 
przynosić bogato adnotowane opisy bibliograficzne artykułów z prasy, 
które dotyczyły „najnowszego piśmiennictwa zagranicznego w zakresie 
teorii i praktyki bibliotekarstwa i bibliografii oraz nauki o książce i do-
kumentacji, [a analizy dokumentacyjne – przyp. A. B.] będą miały – 
w zależności od charakteru omawianych prac i ich znaczenia metodycz-
nego lub informacyjnego – postać sprawozdań bibliograficznych lub 
streszczeń dokumentacyjnych” [39]. Rozpisywano treść czasopism     

amerykańskich, australijskich, austriackich, belgijskich, bułgarskich, 
brytyjskich, czechosłowackich, duńskich, francuskich, niemieckich, 
radzieckich, rumuńskich, szwajcarskich, węgierskich, włoskich, 
by ukazać rozwój bibliologii poza granicami naszego kraju. Na podstawie 
analizy zgromadzonego tam piśmiennictwa można prześledzić ewolucję 
funkcji bibliotek szkolnych i publicznych dla dzieci i młodzieży w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., czyli tuż przed okresem, 
w którym nastąpiły rewolucyjne zmiany w światowej pedagogice. 

W latach sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych ubiegłego stulecia 
w Stanach Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii, wprowadzono 
radykalne zmiany metod pracy pedagogicznej. Podjęto wówczas na    
szeroką skalę reformy oświatowe, które miały doprowadzić do przeobra-

żenia funkcji tradycyjnej szkoły. Pamięciowe metody opanowywania 
materiału zastąpiono metodami „bazującymi na odkrywaniu, badaniu, 
rozwiązywaniu problemów, na stosowaniu i wykorzystywaniu zdobytej 
wiedzy” [41, s. 191]. Zaczęto bowiem propagować nauczanie nie fakto-
graficzne, ale praktyczne, czyli nauczano nie „co”, ale „jak”. Szkoła 
miała przygotować młodzież do uczestnictwa w życiu politycznym, 
społecznym i kulturalnym kraju. Miała być także ważnym elementem 
systemu kształcenia i wychowania ustawicznego, w którym zwracano 
uwagę na procesy samokształceniowe, indywidualizację nauczania,   
stosowanie nowoczesnych technik kształcenia z wykorzystaniem nowa-
torskich środków dydaktycznych. Wdrażano ideę społeczeństwa         
edukacyjnego, w którym wykształcenie miało, i ma do tej pory, olbrzy-

mie znaczenie. Te zmiany oczywiście wpłynęły na jakość pracy w biblio-
tekach szkolnych. Bibliotekarze szkolni zostali włączeni do realizacji 
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programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. By właściwie spełniać 
te funkcje, potrzebne były nowocześnie urządzone i kierowane biblioteki, 
które powoli stawały się szkolnymi pracowniami, laboratoriami, centrami 

edukacyjnymi, a wreszcie media centre, w których uczniowie samodziel-
nie zdobywali wiedzę oraz rozwiązywali problemy. 
 

Organizacja i funkcjonowanie bibliotek szkolnych 

Piśmiennictwo poświęcone zagadnieniom bibliotekarstwa szkol-
nego oraz publicznego dla dzieci i młodzieży stanowi jeden z elementów 
treści „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce”, który nie został zresztą 
wyszczególniony w jakimś stałym dziale. Duża grupa opracowań dotyczy 
funkcjonowania bibliotek szkolnych [30]. W pracach zwracano uwagę 
na rozmaite zadania pełnione przez te biblioteki, znane np. ze współ-
czesnej literatury fachowej: kształcąco-wychowawcze, opiekuńczo-
wychowawcze, diagnostyczno-prognostyczne i kulturalno-rekreacyjne. 

Dzięki funkcji informacyjnej uczniowie i nauczyciele zdobywali ponadto 
wiarygodne materiały na interesujące ich tematy. Biblioteka szkolna 
zapewniała szybki dostęp do swoich zbiorów, a dziś, w dobie globalizacji 
informacji i wiedzy, do światowych zbiorów danych. Podstawowym 
zadaniem bibliotek szkolnych było, i jest w dalszym ciągu, dostarczanie 
„informacji i pomysłów – podstawowych dla zadowalającego funkcjo-
nowania we współczesnym społeczeństwie, w którym coraz większe 
znaczenie ma informacja i wiedza. Biblioteka szkolna wyposaża uczniów 
w umiejętność uczenia się przez całe życie, rozwija ich wyobraźnię, 
przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli” [3, s. 13]. Ten typ 
książnic wspomagał również młodych czytelników w przygotowaniu do 
korzystania z różnorodnych materiałów informacyjnych, nie tylko         

książek i czasopism, ale także mikroform czy nagrań dźwiękowych. 
Wielokrotnie wspominano o roli bibliotek wobec nauczycieli. Pedagodzy 
zdobywali w bibliotekach szkolnych potrzebne im materiały dydaktyczno 
-wychowawcze. Biblioteki służyły pomocą w procesie dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, zdobywania umiejętności w zakresie nowo-
czesnej metodyki i form pracy z uczniem.  

W latach sześćdziesiątych XX w. bibliotek szkolnych nie po-
strzegano już jako książnic przygotowanych jedynie do udostępniania 
książek na zasadzie „odpowiednia książka dla każdego dziecka w odpo-
wiednim czasie”, ale stały się one miejscem, w którym można było     
realizować program wychowawczy szkoły [32]. W amerykańskich szko-
łach średnich zwracano wówczas uwagę na nowatorskie metody naucza-

nia, np. popularyzowano pracę w małych grupach uczniowskich i samo-
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dzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów w ramach przydzielonych im 
zadań. Te zadania przyczyniły się w bibliotekach szkolnych do rozbudo-
wy zbiorów książkowych oraz zbiorów pomocy naukowych [13]. Biblio-

tekarze opracowywali katalogi nowości książkowych, katalogi z kartami 
bibliotecznymi uzupełnionymi adnotacjami, a także bibliografie zagad-
nień. Nauczyciele z kolei kierowali lekturą uczniów, a pomoc w tym 
zakresie otrzymywali od bibliotekarzy, dostarczających pedagogom 
zarówno materiałów, jak i informacji. Problem odpowiedniego doboru 
literatury, współpracy z nauczycielami oraz grupowych zajęć z uczniami 
był podnoszony szczególnie wymownie w odniesieniu do pracy pedago-
gicznej szkół podstawowych. Lektura, a również inne     pomoce dydak-
tyczne, pomagały nauczycielom rozwijać u dzieci zainteresowania oraz 
uzupełniać zdobyte podczas lekcji wiadomości [17].  

Ciekawie prezentują się teksty, w których podkreślano rolę         
dobrze zorganizowanych księgozbiorów bibliotecznych. Oldřich Kapsa 

na posiedzeniu Centralnej Rady Bibliotecznej omówił księgozbiory      
czechosłowackich bibliotek szkolnych, które często nie odpowiadały 
wychowawczym i naukowym potrzebom szkół [7], a organizację słowac-
kich bibliotek szkolnych w tym samym okresie przedstawiła Irena 
Blühová [4]. Biblioteki szkolne w założeniach powinny były zapewniać 
uczniom i nauczycielom dostęp do różnorodnych pod względem tematyki 
oraz poziomu trudności podręczników, książek, czasopism i gazet oraz 
innych materiałów bibliotecznych, takich jak przeźrocza, filmy, nagrania 
dźwiękowe (zarówno z tekstem słownym jak i z muzyką), reprodukcje 
malarskie i plansze. Dobór materiałów do bibliotek musiał być dodatko-
wo starannie zaplanowany, odzwierciedlający potrzeby i zainteresowania 
uczniów, dostosowany do zawartości już istniejącego księgozbioru oraz 

możliwy do zrealizowania w ramach przyznanego bibliotece budżetu. 
Na łamach „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce” omówiono 

również podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych, i tak 
zaprezentowano czechosłowacki projekt ustawy o organizacji tego typu 
bibliotek w skali ogólnokrajowej [9]. W projekcie przewidywano        
konieczność tworzenia w każdej szkole dwóch oddziałów biblioteki – dla 
uczniów i nauczycieli – oraz powiatowych i wojewódzkich bibliotek 
nauczycielskich, których zadaniem byłoby pełnienie roli nadrzędnej 
w stosunku do bibliotek szkolnych w danym rejonie. Celem naukowych 
bibliotek pedagogicznych miało być z kolei organizowanie różnorodnych 
szkoleń, dostarczanie potrzebnych materiałów oraz ogólna opieka nad 
rozwojem bibliotek. Barbara Buick podniosła natomiast kwestię powołania 

w Australii centralnego urzędu dla bibliotek szkolnych w miejsce istnieją-
cych urzędów w poszczególnych stanach [24]. 
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Bibliotekarze szkolni i bibliotekarze bibliotek publicznych 

Odrębnie zaprezentowano problemy zawodu bibliotekarza szkol-
nego. Obecnie bibliotekarze realizują programy szkolne oraz plany pracy 

bibliotek szkolnych, często działających jako szkolne centra informacyj-
ne. Wykonanie tych zadań jest możliwe wtedy, gdy bibliotekarz posiada 
nie tylko odpowiednie wykształcenie w dziedzinie bibliotekoznawstwa, 
ale także przygotowanie pedagogiczne, umiejętności w zakresie zdoby-
wania i dostarczania informacji pochodzących ze źródeł tradycyjnych 
i elektronicznych. Bibliotekarz szkolny powinien ponadto dysponować 
umiejętnościami związanymi z zarządzaniem prowadzonej przez siebie 
placówki, czyli prawidłowo opracowywać budżet biblioteki oraz przygo-
towywać plan pracy na cały rok szkolny [33, s. 14-15]. Zadaniem biblio-
tekarza jest także permanentne propagowanie kultury książki 
i czytelnictwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej, mediów i kultury. 
Dziś zwraca się uwagę nie tylko na wymienione cechy bibliotekarza 

szkolnego, ale także na jego zdolność do samodoskonalenia czy ulepsze-
nia własnego warsztatu pracy. Bibliotekarze powinni też dbać o aktuali-
zację zbiorów bibliotecznych, które służą funkcji wychowawczej 
i kształceniowej szkoły. Oczekuje się od nich umiejętności współpracy 
z gronem nauczycielskim, otwartości na wciąż zachodzące w szkolnic-
twie zmiany i kreatywności [59, s. 54]. 

Wymienione zadania, pochodzące ze współczesnej polskiej lite-
ratury, stały również przed bibliotekarzami lat pięćdziesiątych i  sześć-
dziesiątych. Czytelnicy „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce” mogli np. 
poznać poglądy Frances Henne, która zwróciła uwagę na istotne zagad-
nienia prawidłowego rozwoju bibliotek szkolnych i zaliczyła tu: zatrud-
nianie tylko wykwalifikowanych kadr, w liczbie zalecanej przez 

odpowiednie normy, co nie było wówczas sprawą oczywistą
1
; zmianę 

                                                        
1 Biblioteki jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. borykały się z problemem 

zatrudnienia bibliotekarza. Ciekawe badania dotyczące użyteczności bibliotek 

szkół powszechnych przeprowadzono w Rutgers University. Z analizy pracy 

sześciu bibliotek szkolnych ze stanów New Jersey i Pennsylvania, posiadają-

cych zbiory klasowe lub zbiory centralne, zatrudniające lub nie zatrudniające 

bibliotekarza, wynika, że najlepiej funkcjonowały biblioteki, w których stale 

pracował wykwalifikowany bibliotekarz [28]. Trzeba też podkreślić, że niejed-

nokrotnie biblioteki klasowe były krytykowane z powodu niewielkich korzyści 
jakich dostarczały. Najczęściej były źle prowadzone, nie posiadały dostatecz-

nego wyboru książek, a ich księgozbiór w głównej mierze zależał od zaintere-

sowań prowadzącego nauczyciela. 
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programu kształcenia bibliotekarzy szkolnych w kierunku specjalizacji
2
; 

rozszerzenie programów kształcenia nauczycieli o zagadnienia metodyki 
bibliotecznej [15]. Bibliotekarze szkolni byli także zobowiązani 

do nawiązywania współpracy z nauczycielami, władzami oświatowymi 
i innymi zainteresowanymi organizacjami, by wspólnie dążyć do zaleca-
nych w normach postanowień dotyczących pracy szkolnej służby biblio-
tecznej.  

Obowiązki na rzecz rozwoju dydaktyki szkoły bibliotekarz mógł 
pełnić przede wszystkim gromadząc odpowiednie dokumenty – książki, 
czasopisma i materiały oglądowo-słuchowe [27]. Bibliotekarz szkolny 
koordynował ponadto lekturę szkolną, znał poziom umysłowy wszystkich 
uczniów – ich problemy i osiągnięcia oraz zainteresowania. Jego celem 
było współdziałanie z rodzicami, zwłaszcza młodszych uczniów.  

Tak szerokie potraktowanie zadań bibliotekarza wywoływało      
konieczność zmiany w przygotowaniu do tego zawodu. Czytelnicy „Prze-

glądu Piśmiennictwa o Książce” mogli więc poznać metody nauczania 
pedagogiki w katedrze bibliotekoznawstwa w Univerzita Karlova w Pradze. 
Studenci zdobywali informacje dotyczące historii wychowania i oświaty, 
zgłębiali zagadnienia współczesnej pedagogiki bibliotecznej, czyli zapo-
znawali się z zadaniami bibliotek w procesie wychowania, metodami pracy 
z czytelnikiem, pracą oświatową oraz współpracą bibliotek ze szkołami 
i organizacjami społecznymi [10]. Równie ważne, jak w przypadku         
pracowników bibliotek szkolnych, było kształcenie kadr na potrzeby pu-
blicznych bibliotek dziecięcych. Przedstawiono np. program sześciotygo-
dniowego kursu dla bibliotekarzy bibliotek dziecięcych [43]. Od biblio-
tekarzy pracujących w bibliotekach dziecięcych należało wymagać przede 
wszystkim krytycznej znajomości bieżącej literatury dziecięcej oraz znajo-

mości psychologii rozwojowej dziecka. Niestety, tak krótki kurs nie pozwa-
lał na odpowiednie przygotowanie bibliotekarzy. Z kolei w programie 
czteroletniego szkolenia bibliotekarzy we wschodnich Niemczech na czwar-
tym roku prowadzone było korespondencyjne studium specjalizacyjne 
bibliotekarzy bibliotek dziecięcych [50]. Uczestnicy kursu poznawali narzę-
dzia pracy w bibliotece dziecięcej, czyli literaturę dla dzieci oraz zasady 
kompletowania i opracowania księgozbioru. Istotne, jak można wniosko-
wać, było przyswojenie metod pozyskiwania czytelników oraz przygotowa-
nie do indywidualnej lub grupowej pracy. Cel kursu był pełniejszy jednak 
wtedy, gdy absolwenci samodzielnie aktualizowali zdobyte wiadomości na 
podstawie literatury dziecięcej, popularnonaukowej i pedagogicznej. 

 

                                                        
2 Autorka zaproponowała również, by bibliotekarze pracujący w szkołach z więk-

szą uwagą zainteresowali się pomocami naukowymi typu nieksiążkowego. 
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Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży 

Nowy program nauczania w szkołach amerykańskich, zakładają-
cy, że 40% obowiązkowego czasu nauki ucznia zajmuje samodzielna 

praca, wywołał zmiany nie tylko w pracy bibliotek szkolnych, ale także 
publicznych [14]. Z uwagi na ograniczony dostęp do bibliotek szkolnych 
(położonych często na obrzeżach miasta), należało w bibliotekach    
publicznych umożliwić uczniom korzystanie z niektórych materiałów 
naukowych, przeprowadzić badania potrzeb uczniów, a następnie na tej 
podstawie rozszerzyć zakres świadczonych usług bibliotecznych. 

Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży
3
 przede wszystkim 

wspomagały proces zdobywania wiedzy w szkołach poprzez zapewnienie 
wartościowego i aktualnego księgozbioru – lektur szkolnych, literatury 
popularnonaukowej i pięknej – oraz stworzenie miejsc pracy indywidual-
nej. Biblioteki te przygotowywały swych odbiorców do pracy samo-
kształceniowej. Zadaniem bibliotek dziecięcych była również promocja 

książki
4
. W Stanach Zjednoczonych już w połowie lat pięćdziesiątych 

ubiegłego wieku kładziono duży nacisk na powszechną dostępność    
bibliotek dla dzieci i młodzieży, którzy stanowili 1/3 ogółu czytelników 
[35]. Biblioteki publiczne nie były jednak w pełni przystosowane na 
przyjęcie młodych czytelników – brakowało odrębnych pomieszczeń, 
bibliotekarze nie posiadali odpowiedniego przygotowania do pracy 
z dziećmi, nie było także adekwatnie dobranego księgozbioru itp.  

Na łamach prasy podejmowano jednak starania o zmianę organi-
zacji bibliotek. Ważnym głosem w dyskusji na temat roli bibliotek     
dziecięcych i młodzieżowych była z pewnością odnotowana na łamach 
„Przeglądu Piśmiennictwa o Książce” wypowiedź Wernera Jahrmanna, 
który podkreślił, że pracę z dziećmi i młodzieżą należy traktować jako 

                                                        
3 Historię organizowania pierwszych bibliotek dziecięcych na początku XX w. 

w Anglii omówił Berwick W. C. Sayers [19]. Teksty poświęcone bibliotekom 

publicznym przygotowano także w opracowaniach: [16], [23], [29], [34], [49]. 

W tej ostatniej pozycji opisano jedynie architekturę budynku, zwracając uwa-

gę na nowoczesne rozwiązanie szklanej ściany oddzielającej czytelnię od 

ogrodu. Ogród mógł być wykorzystany jako miejsce swobodnej lektury       

podczas pogodnych dni. 
4 Na uwagę zasługuje także tekst poświęcony działalności Internationale Jugend-

bibliothek w München, założonej z inicjatywy UNESCO w 1948 r. Celem    

biblioteki było gromadzenie wartościowego piśmiennictwa przeznaczonego 

dla młodzieży z poszczególnych krajów świata, które tworzyły narodowe ko-
lekcje. Funkcjonujący w bibliotece ośrodek informacji służył z kolei wydaw-

com informacjami o zamierzeniach wydawniczych, gustach czytelniczych 

i najwartościowszych publikacjach godnych tłumaczeń [1].  
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odrębną dziedzinę bibliotekarstwa, która wymaga od bibliotekarzy    
odpowiedniego przygotowania i uzdolnień [48]. Dzieci były pełnopraw-
nymi użytkownikami bibliotek, i dla nich należało przystosować księgo-

zbiory oraz odrębne metody ich udostępniania. Od bibliotekarzy 
wymagano także większej świadomości ich misji w pracy z młodym 
czytelnikiem. 

Organizację bibliotek dziecięcych w Czechosłowacji zaprezen-
tował Rudolf Málek, przypominając, że biblioteki dla dzieci i młodzieży 
mieszczą się w szkołach, domach pionierskich czy ośrodkach młodzie-
żowych oraz stanowią oddziały bibliotek związkowych i powszechnych 
[8]. W bibliotekach tego ostatniego typu prowadzono oddziały dla      
młodzieży oraz starszych i młodszych dzieci, dla których urządzano 
wieczory bajek, gry, imprezy towarzyskie, prowadzono pracę z czytelni-
kiem indywidualnym oraz kółka czytelnicze. W innym tekście ten sam 
autor omówił historię i stan obecny dziecięcych i młodzieżowych       

bibliotek w Pradze, ich organizację, strukturę czytelników oraz formy 
pracy, np. współpracę ze szkołami technicznymi [40]. Pracę z dziećmi 
prowadzono też np. w bibliotece typu wojewódzkiego w Ĉeských 
Budějovicích [6]. Tu wyodrębniono czytelniany księgozbiór dziecięcy, 
założono interesujące typy katalogów i tematycznych kartotek. Dla mło-
dego czytelnika organizowano wystawy, konkursy czytelnicze itp. 

Formy pracy w okręgowych bibliotekach dla dzieci w ZSRR 
przedstawiła z kolei A. Chrenkova [2], Marcelle Bouyssi omówiła      
dziecięcych czytelników we Francji [5]

5
, a Sigurd Möhlenbroch zapre-

zentował zajęcia przeprowadzane z młodzieżą starszą (16-20 lat) 
w bibliotekach szwedzkich [53]. Zasady organizacji filii biblioteki dzie-
cięcej w szkole, prowadzącej kształcenie całodzienne, opisała Irmgard 

Dressler [46]. Zwróciła uwagę na pomieszczenie biblioteczne, kontakty 
bibliotekarza z centralną biblioteką powszechną, zawartość księgozbioru, 
jego opracowanie, formy katalogów oraz udostępnianie zbiorów. Franz 
Maier scharakteryzował funkcjonowanie biblioteki młodzieżowej 
w szwajcarskim Biel, gdzie zastosowano wolny dostęp do półek [51, 52]. 
Ta nowa organizacja księgozbioru spowodowała znaczny wzrost wypo-
życzeń bibliotecznych. Pewne trudności związane z organizacją tego 
rodzaju udostępniania zbiorów spostrzegła natomiast Ursula Gessinger 
[47]. Były to problemy: personalne, finansowe (jest to bowiem droższa 
forma wypożyczeń) i pedagogiczne (np. niewielki wpływ bibliotekarza 

                                                        
5 Autorka zwróciła uwagę nie tylko na zagadnienia organizacji pracy w bibliote-

kach młodzieżowych (na podstawie ankiety), ale też na formy pracy, 
np. wystawy, godziny bajek, konkursy czytelnicze.  
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na wybór lektury do czytania). Zdaniem autorki nie było jednak właściwe 
powracanie w niektórych bibliotekach ze wschodnich Niemiec oraz 
Czechosłowacji do tradycyjnych form udostępniania. 

W latach pięćdziesiątych podjęto także próby omówienia celów 
sporządzania katalogów bibliotek dziecięcych, które opracowywano 
stosownie do wieku czytelników, np. dla klas 1-2 w formie albumu, 
wiatraczka, harmonijki, czy też tak, by przypominały książkę z obrazka-
mi [21]. Każdy z katalogów powinien być poświęcony odrębnemu      
tematowi, autorowi, rodzajowi lub gatunkowi literackiemu. Opis biblio-
graficzny mógł być ograniczony do najważniejszych elementów, czyli 
nazwiska autora książki oraz jej tytułu. Dla dzieci z klas 3-4 zakładano 
katalogi w formie kartotek, a opis bibliograficzny wzbogacano informa-
cjami o podtytule, roku wydania oraz liczbie stron. Uczniowie klas 5-7 
mogli już posługiwać się katalogiem przedmiotowym i systematycznym, 
pełniącym istotne funkcje propagandowe w czytelnictwie dzieci i mło-

dzieży [20, 25]. Ważne były również pomoce naukowe dla dzieci, które 
przybliżały młodym użytkownikom katalogu systematycznego możliwo-
ści korzystania z aparatu informacyjnego (np. krótkie informatory opisu-
jące katalog). Ucząc korzystania z tego rodzaju narzędzi zapoznawano 
dzieci z klasyfikacją biblioteczną (na podstawie podziału na przedmioty 
nauczania), systemem ustawiania książek na półkach, z budową katalo-
gów i kartotek, opisem bibliograficznym, zasadami szeregowania kart 
katalogowych i indeksem przedmiotowym przygotowanym do katalogu 
systematycznego. Uczniom starszym polecano także kartoteki zagadnie-
niowe, obejmujące pozycje, które nie znajdowały się w bibliotece. 

 

Współpraca bibliotek szkolnych i publicznych 

W „Przeglądzie Piśmiennictwa o Książce” zamieszczono też    
kilka tekstów poświęconych współpracy bibliotek szkolnych i powszech-
nych oraz ich wzajemnym wpływom [18]. Współpraca między publicz-
nymi bibliotekami dziecięcymi a szkołami w Polsce rozwijała się dopiero 
od połowy lat siedemdziesiątych XX w. Dotyczyła ona przede wszyst-
kim: organizacji imprez bibliotecznych, wypożyczeń książek uczniom 
i nauczycielom oraz prowadzenia przez biblioteki publiczne przysposo-
bienia czytelniczego [37, s. 100-101]. Poza granicami kraju w latach 
pięćdziesiątych bibliotekarze szkolni wskazywali uczniom możliwości 
korzystania z bibliotek powszechnych, jako „bibliotek uzupełniających”, 
w których można odnaleźć dodatkowe, bardziej zróżnicowane zbiory 
[56]. W Zaleceniach Niemieckiego Dnia Miast znalazł się zapis dotyczą-

cy powoływania bibliotek szkolnych przez zespoły nauczycielskie przy 
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współpracy bibliotekarzy bibliotek powszechnych [58]. Biblioteki po-
wszechne były także miejscem wycieczek szkolnych, co najmniej kilka 
razy w ciągu roku. Bibliotekarze pomagali szkołom przygotowując wia-

domości o nowościach książkowych, opracowując odpowiednie wykazy, 
uzupełniając depozytami zasoby bibliotek szkolnych oraz prowadząc 
wspólną politykę zakupów. We wspomnianych Zaleceniach polecano 
także zacieśnianie współpracy szkoły i biblioteki powszechnej z komite-
tami rodzicielskimi i przedstawicielami firm księgarskich. Za realizację 
tych postanowień można uznać omówienie współdziałania biblioteki 
powszechnej w Dortmundzie ze szkołami powszechnymi [57]. Biblioteka 
ta stała się miejscem regularnych wycieczek szkolnych, tu także prze-
prowadzano lekcje na temat bibliotekarstwa czy też opracowywano ze-
stawienia literatury dla nauczycieli. Z kolei w szkole przygotowywano 
materiały propagandowe, przekazywane później bibliotece publicznej.  

Ważnym zadaniem nauczycieli i pracowników bibliotek szkol-

nych była ich ścisła kooperacja z bibliotekami powszechnymi w dzie-
dzinie gromadzenia zbiorów, np. w bibliotece dla młodzieży w Bremer 
Berufsbildungszentrum (Bremeńskim Ośrodku Szkolenia Zawodowego) 
prowadzono wykłady i pokazy księgozbiorów oraz prezentowano możli-
wości korzystania z nich [54]. Biblioteki publiczne mogły ponadto 
np. wyposażać biblioteki szkolne w sprzęt biblioteczny oraz opracowany 
księgozbiór. Tak działo się np. w zachodnioniemieckim Hilden [44]. 
Współpraca bibliotek publicznych ze szkolnymi pomagała rozwijać 
czytelnictwo zarówno w bibliotekach szkolnych, jak i w publicznych. 
Porównanie księgozbiorów bibliotek szkolnych i publicznych w podmiej-
skich miejscowościach Chicago wykazało braki w bibliotekach szkolnych 
niektórych materiałów bibliotecznych, zwłaszcza starszych kompletów 

czasopism, dokumentów życia społecznego oraz współczesnej literatury 
pięknej [12]. Materiałów tego typu uczniowie byli zmuszeni poszukiwać 
w bibliotekach publicznych, często nie w swoich miejscowościach. 
Te argumenty przemawiały za tym, by między bibliotekami szkolnymi 
i publicznymi podjąć współpracę w zakresie planowania zakupu zbiorów 
i podziału odpowiedzialności. Przykładem współdziałania bibliotek obu 
typów jest „model” połączonych księgozbiorów klasowych z bibliote-
kami miejskimi w Oberhausen, w zachodnich Niemczech, gdzie utwo-
rzono „Ośrodek dla Bibliotek Szkolnych”, pełniący rolę centrali dla 
wszystkich spraw bibliotek tego typu [55]. Odgórnie przygotowywano 
materiały biblioteczne, opracowywano zbiory oraz tworzono katalogi dla 
poszczególnych bibliotek, a wreszcie wszelkie aktualne problemy oma-

wiano z nauczycielami. Podobne zadania pełniła nowojorska Centrala 
dla Bibliotek Szkolnych, udzielająca fachowych rad z zakresu metodyki 
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pracy bibliotecznej, pomocy bibliotekarzom szkolnym przy uzupełnianiu 
oraz centralnym opracowaniu zbiorów [45].  

Współpraca między bibliotekami szkolnymi a powszechnymi 

wynikała najczęściej z inicjatywy poszczególnych jednostek. Odmiennie 
działo się w Evanston, gdzie biblioteki szkolne oraz dziecięce biblioteki 
publiczne tworzyły jedną sieć biblioteczną, podlegającą kierownictwu 
bibliotekarza z centralnej biblioteki powszechnej, odpowiedzialnego za 
wszelkie wykonywane prace biblioteczne. 

Przykładem współdziałania bibliotek szkolnych i publicznych 
jest także opis szkolnego bibliobusu w Tours, który obsługiwał dzieci 
szkolne do lat czternastu z ramienia biblioteki miejskiej [22]. W biblio-
busie znajdowały się książki z miejskiej i szkolnych bibliotek oraz     
kupowane ze specjalnego kredytu miejskiego. Bibliobus zastępował małe 
biblioteki szkolne księgozbiorem o wiele większym niż ich własne        
zbiory. Przybywał do szkół co trzy tygodnie i podczas jednego kursu 

wypożyczano dzieciom około 6 000 książek, co zdaniem autora publika-
cji dowodziło sensowności tego rodzaju inicjatywy. 

Jednym z wielu zadań bibliotek szkolnych i publicznych dla 
dzieci i młodzieży było też popieranie kultury czytelniczej [26, 31]. 
Na łamach „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce” można znaleźć kilka 
tekstów poświęconych tej problematyce, i tak np. opisano badania czytel-
nictwa, jakie przeprowadzono wśród studentów angielskich bibliotekar-
skich kursów uniwersyteckich w 1954 i 1956 r. [42]. Okazało się, że 
ówcześni studenci późno zaczęli korzystać z bibliotek publicznych oraz 
szkolnych ze względu na ich niedostateczne wyposażenie. Zamiłowanie 
do klasyki literatury młodzi ludzie wynieśli z domów. W wyborach      
czytelniczych kierowali się także radą rodzeństwa, kolegów i nauczycieli. 

Badania czytelnictwa młodzieży w wieku 10-20 lat przeprowadzono 
z kolei w powiatowej bibliotece w Pisku, by poznać tytuły ulubionych 
lektur młodzieży (w przedziałach wiekowych 10-14 i 15-20 lat) [11]. 
We Francji podstawą badań ankietowych wśród uczniów średnich szkół 
ogólnokształcących i zawodowych stał się zmodyfikowany tzw. „test 
katalogowy”, ułożony w latach trzydziestych XX w. [36]. Pytani przez 
ankietera młodzi ludzie mieli zaznaczyć wśród sugerowanych odpowie-
dzi po dziesięć tytułów: powieści, które chcieliby przeczytać, ponieważ 
wydają się interesujące ze względu na tytuł; dzieł niebeletrystycznych 
o ciekawym tytule; oraz książek już przeczytanych i ocenionych pozy-
tywnie. W podsumowaniu ankiety potwierdzono skuteczność tej metody 
badawczej jako środka pozwalającego na nawiązanie kontaktu między 

bibliotekarzami a młodzieżą oraz umożliwiającego rozbudzenie zaintere-



38 

Agnieszka Bajor 

sowań czytelniczych, ponieważ ankieta ujawniła zainteresowania typowe 
dla danego wieku, płci oraz środowisk badanej młodzieży. 
 

Zakończenie 

W omawianym okresie – od połowy lat pięćdziesiątych do niemal 
końca lat sześćdziesiątych XX w. – można wyraźnie zauważyć zmianę 
roli i zadań pełnionych przez biblioteki szkolne i publiczne dla dzieci 
i młodzieży. Biblioteki stały się szkolnymi centrami informacyjnymi 
z bogatymi i różnorodnymi zbiorami bibliotecznymi, służącymi rozwo-
jowi nauczycieli i uczniów. W znacznym stopniu od prawidłowo         
prowadzonej biblioteki zależała jakość kształcenia i wychowania w szko-
le. Biblioteki szkolne wspierały proces samokształcenia; współpracowały 
z bibliotekami publicznymi, dyrekcją szkoły, nauczycielami poszczegól-
nych przedmiotów oraz rodzicami uczniów; przygotowywały młodzież 
do pełnienia określonych ról w życiu społecznym, politycznym i kultu-

ralnym; pomagały w sprawnym wykorzystywaniu zgromadzonych przez 
uczniów informacji – zarówno w procesie szkolnym, jak i poza nim. 
Bibliotekarze zdobywali i podnosili swoje kwalifikacje zawodowe,     
zarówno bibliotekarskie, jak i pedagogiczne. Dostrzeżono bowiem      
konieczność zatrudniania wykwalifikowanych bibliotekarzy szkolnych 
i bibliotekarzy dziecięco-młodzieżowych bibliotek szkolnych, odpowie-
dzialnych za prowadzenie i kierowanie książnicami, znających programy 
kształcenia i wychowania, mających doskonałą znajomość zainteresowań 
czytelniczych oraz rynku wydawniczego książki dziecięcej i młodzieżo-
wej – zarówno literatury pięknej, jak i popularnonaukowej. Od bibliote-
karzy szkolnych oraz pracujących w bibliotekach publicznych wymagano 
także zaangażowania w pracę pedagogiczną z młodzieżą, polegającą 

m.in. na organizowaniu imprez bibliotecznych, wolontariatów, kół pomo-
cy bibliotece, kierowaniu i rozwijaniu czytelnictwa [38, s. 16]. Dzięki 
temu biblioteki szkolne i publiczne umożliwiały wszechstronny rozwój 
osobowości dzieci i młodzieży. Kształcenie młodzieży zaczęto więc 
realizować poprzez biblioteki, które pozwalały uczniom swobodnie, ale 
z dużą pomocą bibliotekarzy, poznawać świat książek. 

Ten właśnie okres rozwoju dziecięco-młodzieżowego i szkolnego 
bibliotekarstwa przyczynił się do współczesnego rozumienia roli biblio-
tek służących młodym odbiorcom. W tym czasie, trzeba to podkreślić, 
krystalizowała się nowoczesna koncepcja biblioteki szkolnej, dziś reali-
zowana w powstałych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XX w. media centre. 
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,,REVIEW OF BOOK LITERATURE” AS AN INFORMATION SOURCE       

FOR SCHOOL AND PUBLIC LIBRARIES FOR CHILDREN AND YOUTH 

(1955-1968) 

 

 

ABSTRACT: 

,,Review of Book Literature” is presented as one source of infor-

mation about school and public libraries for children and young people 
(1955-1968). It concentrates on changes that followed in the methodolo-
gy of pedagogical work between 1955 and 1968. During this period, the 
evolution of the tasks of these libraries followed – they largely became 
school information centres. It shows the group of articles selected by 
a source query. It has been divided into the following thematic groups: 
functioning of school libraries; the role of school libraries; legal bases of 
school librarianship; the school librarian profession; school and public 
libraries cooperation and organization of public libraries for children and 
young people. 
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