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Ośrodkiem Wiedzy i Informacji  o Regionie 

Biblioteki t a b l i c « « .tanowi* najbardziej roztogłą stać. 

wniajqp* «taty. codzienny kontakt * najszerszą r zess* * * y e « -

r.ych I potencjalnych użytkownik«* leforasacjk 

Przyjsnuią na stebie obowiązek służenia p o — c ą teft««acyj»ą 

i źródłową c z y s t k i » be » wykaafeałc®^  l ****** 

funkcje,  ich warsztaty informacyjne  ^ « W t e ^ 

trzeby różnorodnego i » asowego odbiorcy, ^ ^ 1 

loaspektewoćć tych potrzeb. 

Bardzo Istotny« p r ó b i e . . . wobec wsrost* i 

informacyjnej  bibliotek je . t o c l e n i e Mf lufeU« . fctóre  w w i ę k s z y 

stopniu niż inne będą stanowiły przedmiot jej » M m — - « 

i działalności. 

Na specjal izację WMiotek naukowych. Echowych oddzlaływuje 

. « e r e g zada* . p i j a l n y c h wobec placówek « ec i . r sy . t ych i w za-

kresie własnej s p e c j a l n o * * a także c o m . wUkssa ay «a » l k * 

rozwoju poszczególnych gał «* » wiedzy i techniki. 

Dla bibliotek publlcsnych wy j ś c i e « p ~ a « n l w r ^ l n o t ó -A 

sprawy regionu. to ,godne . ustalenia«! "Ustawy o bibliote-

kach- z 1968 roku, która zobowiązuje P ^ c z - y c h 

d o » g r o m a d * « * «ateriałów bibliotecznych dotyczących 



regionu". Także poprzedni akt ustawodawczy "Dekret o bibliote-

kach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi" postulował, aby biblio-

teki miast wojewódzkich pełniły rolą bibliotek regionalnych. Była 

to, ujęta w normy prawne koncepcja postawiona już w roku 1932 

na tn Zjeździe Bibliotekarzy. 

Od słusznej koncepcji do jej realizacji droga nie była prosta. 

Do wykonania tego zadania można było przystąpić dopiero po u-

kształtowr&niu się ł usaocnieniu sieci bibliotek publicznych, co na-

stąpiło pod koniec lat pięćdziesiątych. Przyjmując wówczas histo-

ryczno-etnograficzne  ujęcie terminu "region" biblioteki zaczęły two-

rzyć warsztaty gromadzące regionalne księgozbiory, katalogi i kar-

totek» bibliograficzne  i pomocnicze, rejestrujące potencjał informa-

cyjny regionu, zbiory regionalnych wycinków prasowych i inne e-

lementy warsztatu dostosowane do potrzeb środowiska. 

Różnorodność tych potrzeb, przy równoczesnej indywidualizacji 

poczynań w tym zakresie w poszczególnych bibliotekach sprawiły, 

£# trudno dziś mówić o optymalnym modelu dawnych r e g i o n a l n y c h 

warsztatów informacyjnych,  szczególnie w wojewódzkich bibliote-

kach publicznych. 

P r zy du*ej różnorodności form  łączyła je główna ceeha: wyrasta-

ły w ciągu tych lat ze zrozumienia realnych wymagań głównych 

!k alegorii użytkowników i ogólnych postulatów społecznych. 
Z' 

i Łata sied®e»d*i*»i«ęt® przyniosły znaczne zmiany w organizacji 

\ałutb informacyjnych  bibliotek publicznych. 

Ztmtyty s i * aa to dwie przyczyny. 

Ptorwaaa te raf  nr— admtxiatmcyjaa kraju w 1975 roku. ^ o ö -



iosła orne do mngi bibliotek wojewódzkich aż 32 dawne biblioteki 

crwiatewe lub miejskie. W tej liczbie 15 bibliotek nie miało wvo-

•tfbruorrych  działów informacyjnych,  w kliku nie było nawet oe6b 

Spowiedzi ainych za służbą informacyjny,  która była prowadzona 

»ok Innych obowiązków w cryteim lub wypożyczalni. Nowa sytu-

:j& postawia* te biblioteki od razu przed zadaniami, przekra-

eająeymi essęstokroć możliwości sprostania i « na wielu polach 

zlatania* 

Druga przyczyna, to sprawa tworzenia narodowego systemu 

ifopaiacjU 

W Polsce narodowym systemem informacji  jest dyskutowany wie-

>krotnie i tyiekroć zmieniany i przekształcany System Informacji 

aukowe]. Technicznej i Organizacyjnej (S INTO) . Założenia 

NTO sięgają głęboko i zm^rza j * w kierunku zintegrowania Istnle-

%eych w kraju sieci bibliotek i oórodków informacji  dla ułatwienia 

» . tęp« do wiedzy każdemu obywatelowi niezależnie od Jego indywt-

ualnych zainteresowań, miejsca pracy lub miejsca zamieszkania. 

r Jego skład wchodzą tnry podstawowe kategorie podsystemów: 

specjalistyczne 

d ziedzlnowo-gałęslewe 
terytorialnie 

Ostatnia z wymienionych kategorii wyznacza szesegóte . zadania , 

bibliotekom publicznym, 

w początkowym okresie kształtowania s l , koncepcji systemy 

-rytorialne potraktowane były ogólnikowo. Dopiero -Program r ^ -

•oju bibliotekarstwa polskiego do 1 » 0 roku" okr.41* ro«w*, 



bibliotek publicznych asleży rozpatrywać w ranach okładów tere-

nowych krajowego systemu informacji.  Równia* na konferencji  bi-

bliografów  w 1978 roku prol, Julian Kulikowski, w swoim referacie 

na temat zagadnień modelowych SINTTO, podkreślił ważne zadania 

i otwierając« aię duże perspektywy rozwoju w zakresie działal-

n o ć d informacyjnej  przed bibliotekami publicznymi wszystkich 

szczebli . 

Zm  wzglądu na ograniczona środki system SINTO nie rozwija 

się obecnie tak szybko >ak planowano. Uwagę koncentruje s ię 

raczej na doskonaleniu tych systemów, które Jui istniejcv 

Wszelkie nowe inicjatywy podejmowana są bardzo ostrożnie 

i równie* sprawa systemów terytorialnych będzie prawdopodobni« 

odsunięta na plan dalszy. 

Nie zwalnia to Jednak bibliotek publicznych od podejmowani« 

konkretnych dzlałaA, których celem jest przygotowanie s ię do 

podjęcia obowiązków systemowych jako najniższych 1 ćradntch 

organów catego układu terenowego. 

Omówione zjawiska wpłynęły ma zrewidowanie i zmodyfikowa-

nie dotychczasowej działalności informacyjnej  w bibliotekach pu-

bacznych 1 zrodziły szczególny nacisk na rozbudowę regional-

nych ^rsz ta tów informacyjnych. 

Aby utetwlć biblioteko» wykonanie nałożonych na nie zadań. 

Biblioteka Narodowa przedstawiła propozycję pomocy merytory-

c z n e j i » s t nią zatwierdzony w 3.979 roku przez Ministerstwo 

Kultary i Sztuki »Program działalności informacyjnej  wojewódz-

kich bibliotek publicznych*. Określ* an jednoznacznie. &e jadiryw 



t'  najważniejszych atutów w dyskusjach nad przyszłym miejscem 

bibliotek publicznych w krajowym systemie informacji  Jest informa-

cja o regionie i wyznacza wojewódzkim bibliotekom publicznym 

rolę centrum Informacji  1 wiedzy o regionie. 

•Program.«" zobowiązuje wszystkie wbp do ujednolicenia w skali 

kraju zarówno organizacji usług informacyjnych  Jak 1 stosowanych 

metod pracy działów loformacyjno-bifcliogreflcznych. 

W wyniku tak podjętego działania może w przyszłości zostać 

stworzony spójny model krajowy o jednolitych podstawach, zasa-

dach 1 elementach, odpowiadający ściśle wymogom SWTO. 

Rys historyczny, w którym przedstawiłam kształtowanie sin 

systemu Informacji  o regionie w bibliotekach publicznych, stanowi 

punkt wyjścia do zaprezentowania działalności Wojewódzkiej Bi-

blioteki Publicznej w Opoki, w której od lat konsekwentnie budo-

wany jest regionalny warsztat informacyjny. 

Zgromadzone w ciągu 35 lat ogromne l bardzo różnorodne 

zbiory regionalne stanowiące jej bogactwo jak 1 bogactw* miej-

scowego społeczeństwa, stawiają opolską placówką w rządsie 

bibliotek o bardzo zdecydowanym profilu  i czynią ją biblioteką 

regionalną. 

O rodzaju i różnorodności zbiorów regionalnych, o ich saslągu 

formalnym,  o modelu Informacyjnego  warsztatu regionalnego z d e -

cydowały w dużej mierze warunki lokalne środowiska, tradycje 

i. co jest sze*ególftle  ważne, troska e bezpieczeństwo 1 właści-

we przechowywanie cennych naterlałów powie rzcnych bibliotece. 
Medel naszego warssteta wiedzy l tałormacjl o raglsnte 

*  V  9 



ukształtował się w łatach aześćdzlealąpych. Obecnie obowiązujący 

naa -Program działalności informacyjnej  wojewódzkich bibliotek 

publicznych* zaleca pewne zasadnicze zmiany, a przede wszyst-

kim skupianie możliwie największej liczby proponowanych zadań 

na rzecz region« w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym.  Po 

p rzeanallzowartu dotychczasowych doświadczeń w zakresie 

gromadzenia, udostępniania zbiorów i informacji  o nich zadecy-

dowano. ż e biblioteka m a z a będzie realizowała nowe zadania 

nie burząc dotychczaaowych struktur organizacyjnych. Nadal 

więc w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym  koncentrować się 

będzie większość zadań informacyjnych,  a ponadto spoczywać 

na rim będzie obowiązek tworzenia nowych narzędzi Informacji 

o regionie, zaś dokumentowanie regionu, gromadzenia l przecho-

wywanie zbiorów regionalnych będzie powierzone Innym działom. 

Zadaniem s»im jest przedstawienie dotychczasowych doświad-

czeń biblioteki jako ośrodka wiedzy i i informacji  o regionie oraz 

tych prac, które zostały rozpoczęto lub zaplanowane w myśl no-

wych zaleceń. 

Omówię następujące zagadnienia: 

- Zbiory regionalne 

- Prace nad bibliografią  regionalny 

- Inne narzędzia Informacji  o regionie. 

Zblorr regionalne 

Od początku Istnienia biblioteki aprawa gromadsenla zbiorów 

regionalnych stafts  się problemem bardzo ważnym I aktualnym. 



Włączając s ię w skomplikowany proces repolonizacji Ziem Odzys-

kanych starano s ię od pierwszych lat gromadzić i przechowywać 

dokumenty świadczące o ciągłości kultury polskiej na Śląsku. 

Rozpoczęto od tworzenia warunków do formowania  zbiorów 

regionalnych, i to na różnych poziomach, w zależności od śro-

dowisk, zainteresowań i wykształcenia mieszkańców Opolszczyzny. 

Pierwsze, j eszcze żywiołowe zakupy były rezultatem poszukiwań 

w antykwariatach, na aukcjach księgarskich i wśród prywatnych 

posiadaczy regionaliów. Co pewien czas podejmowane były akcje 

zbieractwa druków śląskich. Obfity  plon przyniosły między tartymi 

konkursy "Szukamy pamiątek o własnym regionie" i "Uzupełniamy 

karty historii Opolszczyzny". Wzbogacono wtedy znacznie zbiory 

śląskie o wydawnictwa z oficyn  drukarskich w Mikołowie. Oleśnie. 

Górze św. Anny, Brzegu i Nysie. 

O planowym gromadzeniu tych zbiorów możemy mówić od mo-

mentu, kiedy otrzymały swój własny Inwentarz 1 weszły w skład 

księgozbioru Działu Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych. Odtąd 

poczynania idą w tym'kiemnku. sby w miar, mołliwoścl tak u-

kształtować profil  zbiorów, by kompendium 

wiedzy o regionie. 

Zbiory regionalne - pod t y - po jęcte- kryją się w przypadku na-

s ze j biblioteki I księgozbiór śląski, czasopUma śląski., mlkrofllmy. 

dokumentacja fotogmflcsna cenniejszych starodruków śląskich, 

obiektów i materiałów o charakterze zabytkowym, kartograf!,  sa-

bytkewa l współczesna, druki « U — , w i d o k * * ! prs^Utawlające 

zabytki miast ś l ^ k i c h I dokumenty życia społecznego. 



GroMdxen i « tych xbioröw winno odpowiadać określonym 

kryteriom. W opolskiej W BP przyjęto po wieki modyfikacjach 

i uściśleniach następujący szczegółowy kodeks postępowania. 
/ 

Kompletujemy zbiory pozostające w związku podmiotowo» 

przedmiotowym z regionem śląskim w Jego granicach historycz-

nych. Do 1945 roku gromadzimy zbiory, których zasięg teryto-

rialny obejmuje dawne województwo wrocławskie zahaczające 

o Łutyc « bez Ziemi Lubuskiej, województwo opolskie, katowickie 

bez Zagłębia Dąbrowskiego, Śląsk Czeski od Opawy do Jedliny. 

Zasięg terytorialny zbiorów po roku 1945 obejmuje: wojewódz-

twa wrocławskie, opolskie, katowickie i ś ląsk Cieszyński. Uwagi«* 

dniamy również te miejscowości, które w wyniku podziału admini-

stracyjnego nie znajdują s ię już w wymienionych województwach. 

Zakres gromadzenia zbiorów jest uniwersalny, czyli są to 

z bioty ze wszystkich dziedzin wiedzy tematycznie związanych ze 

Śląskiem: piśmiennictwo, którego przedmiotem są Indywidualne o-

sotoy lub zespoły ludzkie działające na terenie województwa opol-

skiego, a z ich twórczości to, co dotyczy Śląską, twórczość pi-

sarzy i poetów, a także cała literatura ludowa regionu. 

Podobnie postępujemy przy kompletowaniu wydawnictw ciągłych1 

chociaż przede wszystkim gromadzimy wydawnictwa ukazujące 

s ię na terenie województwa opolskiego. Są to wydawnictwa re-

gionalnych stowarzyszeń kulturalnych, ośrodków badań naukowych, 

towarzystw l Instytutów naukowych, wyższych uczelni na OpoU 

szcsy fe l e .  prasa lokalna i zakładowa. 

Przyjęliśmy aaaadą. to dokumenty a  bieżącej produkcji w y 
/ 



dawniczej gromadzimy w dwóch egzemplarzach każdego tytułu, 

do udostępniania prezervcy^nego i w ramach wypożyczań między-

bibliotecznych. 

Dzisiaj księgozbiór śląski Uczy ponad 13.600 woŁ, w tym 

około 2.800 to czasopisma wychodzące w większości na Śląsku. 

W celu wzbogacenia zbiorów Wojewódzka Biblioteka Publicz-

na od lat prowadzi konsekewnłna i przemyślaną polityk«; groma-

dzenia trSkrc&lmółf,  Już  dziś śmiało można powiedzieć, ż e posia-

damy najzasobniejszą ich kolekcję w Opolu. Liczy ona 2.416 

zwojów. 

Są to wszystkie ważniejsze czasopisma polskie I niemieckie wy-

chodzące na Śląsku w XIX i XX wieku, cenne starodruki ze 

zbiorów własnych, rzadkie książki tematycznie związane ze Śląs-

kiem, rękopisy, artykuły z"*czasopism dotyczące tematyki śląsko-

z nawe ze j oraz inne druki zwarte i ciągłe. 

Związane z regionem są również gromadzone przez naszą 

bibliotekę starodruki, rękopisy oraz kartografia  zabytkowa 

» współczesna. Przechowywane w możliwie najkorzystniejszych 

warunkach - zabytkowym zamku w Rogowie Opolskim, stanowią 

cenną kolekcję i chlubę biblioteki. 

Orientację w zasobach siłeslaców zapewniają katalogi: 

* alfabetyczny  i rzeczowy księgozbioru, 

alśabetyczny czasopism śląskich, 

* alfabetyczny  mikrofilmów  czasopism, 

13 



- katalog pocztówek ułożony według miejscowości i tematów. 

w sespole pierwotnych l wtórnych źródeł informacji  o regio-

nie ważne- miejace zajmują tzw. dokumenty ż y d a społecznego 

o bardzo zróżnicowanej formie  zewnętrznej. Są to wszelkiego 

rodzaju przekazy o różnorodnej treści, afisze,  ogłoszenia i ol>-

w taszczenia. informatory,  cenniki, katalogi wystaw, ulotne druki 

wydawana przy różnych okazjach, programy imprez, gazetki za-

kładowe itp. 

Początkowo planowe gromadzenie określonych typów doku-

mentów prowadziły raczej biblioteki specjalne. W bibliotekach 

publicznych uzależnione byto to od indywidualnych zaintereso-

wań bibliotekarzy i przeświadczenia, ż e zbiory te trzeba zacho-

wać dla przyszłych badaczy naszych czasów. 

Obecnie coraz częście j zwraca się uwagę nie tylko na hi-

storyczną wartość tych materiałów, ale także na ich rosnące 

znaczenie w bieżącej działalności informacyjnej  biblioteki. 

Problematyka dokumentów życia społecznego wiąże s ię ści-

śle z życiem miejscowego społeczeństwa, z wszelkimi Jego as-

pektami socjologicznymi, przejawami kultury materialnej jak 

i aseroko pojętej twórczości artystycznej. Jako materiały często 

powielane do użytku wewnętrznego Instytucji 1 urzędów mają te 

materiały charakter przekaźników aktualnych akcji politycznych, 

społecznych i kulturalnych. One to. mimo trudności w ich uzys-

kiwaniu. winny być gromadzone przez biblioteki publiczne. 

Wżerem wlała bibliotek polskich WRP w Opolu gromady! do-

kumenty żyda speteesnege w Dziale Zbterów Specjalnych. 



>f*ce  nad uporządkowaniem i przygotowaniem do udostępniania 

ych zbicrów zapoczątkowano w roku 1970. 

Podstawą gromadzenia jest głównie regionalny egzemplarz o-

»owiąpkowy. Zdajemy sobie sprawę z »ego, że nie może to być 

ledyny sposób zdobywania materiałów. Znaczna część dokumen-

tów powstaje przecież poza profesjonalnymi  drukarniami, nie pod-

lega więc odpowiednim zarządzeniom, a ich producenci nie są 

przyzwyczajeni do współpracy z bibliotekami. 

Czynione dotychczas próby pozyskiwania materiałów bezpośred-

nio od instytucji, organizacji, zakładów pracy nie zawsze przyno-

szą oczekiwane efekty.  Najczęście j Indagowani nieprofesjonalni 

wydawcy nie dają się przekonać o przydatności dokumentów, ani 

nie chcą uznać, ż e gromadzenie i opracowanie takich materiałów 

przez bibliotekę leży takżeNw ich własnym Interesie. 

Na pewno uzdrowiłoby sytuację prawne uregulowanie tych 

spraw. Przepisy ogólnopolskie, jakich domagają się bibliotekarze 

powinny być ponadto poparte zarządzeniem wojewody, zalecają-

cym przekazywanie wojewódzkiej bibliotece publicznej kopii do-

kumentów i innych materiałów obrazujących działalność meryto-

ryczną podległych mu placówek. 

Niezależnie od wielu trudności zbiory dokumentów życia spo-

łecznego w opolskiej WBP systematycznie powiększają się. 

Szczególnie bogaty Jest zbiór dotyczący życia literackiego i tea-

tmlnego Opola. Opracowane grupowo, przechowywane w większoś-

ci w tekach, ułożone chronologicznie według tematów i wykazane 

w katalogach altebetycznym I rzeczowym, stanowią cenne uzupeł-



nienie tradycyjnych zbiorów regionalnych. Wierzymy, że systema-

tycznie gromadzone dokumenty życia społecznego dziś pozornie 

mało znaczące i przez instytucje nie zawsze przechowywane, 

staną się z  czasem nieocenionym źródłem do badań nad proce-

sem przemian i rozwoju naszego regionu. 

Prace nad Bibliografią  Regionalną 

Szczególnie istotnym kierunkiem działania wojewódzkich b i -

bliotek publicznych są prace nad bieżącą bibliografią  regionalną, 

której próby opracowania podjęto już w okresie powojennym. 

W latach 50-tych polskie władze bibliotekarskie przyjęły osta-

teczną koncepcję kształtu i metod opracowania bibliografii  regio-

nalnych, obejmujących przede wszystkim obszary Ziem Zachod-

nich i Północnych. Opracowaniem i publikacją bibliografii  zajęły 

si<f  wojewódzkie biblioteki publiczne oraz zainteresowane insty-

tuty naukowo-badawcze. 

2 perspektywy lat oceniając, dorobek w tym zakresie jest 

znaczny. Osiągnięcia wielu bibliotek mierzy się dziś m.in. liczbą 

wydanych tomów bibliografii  własnego regionu. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych w wyniku poważnych zmian 

w życiu regionu, jakie przyniósł podział administracyjny kraju, 

jak również przewidywanie przyszłej roli bibliotek publicznych 

w podsystemach terytorialnych SINTO, narodziła się nowa kon- . 

cepcja bibliografii  regionalnej. 



Oto postulaty zmierzające do jej unowocześnienia: 

- uczynić z bibliografii  regionalnej w pełni nowoczesne narzę-

dzie informacji  o terenie 

- zbudować pełny system bibliografii  regionalnych obejmujących 

całe terytorium kraju 

- przyjąć za podstawę przydziału terytorium (jako przedmiotu 

poszczególnych bibliografii)  - jednostkę administracyjną (wo-

jewództwo), a nie jak poprzednio - granice historyczne regionu. 

Ponadto nowy system bibliografii  regionalnych ma być traktowany 

jako dopełnienie bieżącej bibliografii  narodowej w zakresie doku-

mentów nie objętych przez odpowiednie człony tej bibliografii. 

Chociaż koncepcja ta spotkała s ię z wieloma krytycznymi u-

w aga ud z e strony przedstawicieli redakcji od lat wydawanych 

bibliograf  U, została wprowadzona do realizacji w ramach -Pro-

gramu działalności informacyjnej  wojewódzkich bibliotek publicz-

nych". 

Województwo opolskie dotychczas rejestrowała opracowywana 

przez Bibliotekę Śląską w Katowicach "Bibliografia  Śląska". 

Nie mogła ona jednak w pełni zaspokoić rosnącego zapotrzebo-

wania na informację  o Opolszczyźnle. Nie rejestrowała wielu ma-

teriałów. ponadto ukazywała się « • znacznym opóźnieniem. Kie-

dy wypłynęła sprawa nowej koncepcji bibliografii.  Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w; Opolu podjęta decysję o włączeniu się 

do krajowego systemu bibliografii  regionalnych. 

W 1980 roku powołała Samodzielny Oddział Bibliografii  Regional-

nej ( SOBR ) . do którego zadań należy opracowywanie bUżącej. 



przedmiotowej "BibÜogmfii Województwa Opolskiego" publikowanej 

w formie  roczników. 

Założono, że bibliografia  będzie miała wszechstronny i nieo-

graniczony zakres treściowy, rejestrując zarówno historię, gospo-

darkę. zagadnienia społeczne i polityczne, naukę, kulturę Jak 

i warunki naturalne województwa. Materiały o obszamch, które po 

reformie  administracyjnej włączono do innych województw, uwzglę-

dnione są wtedy, jeśU dotyczą okresu do 1975 roku. Piśmienni-

ctwo historyczne za okres do 1945 roku ujmowane Jest w zasię-

gu terytorialnym - poszerzonym o wschodni® tereny by tej rejencß 

opolskiej w granicach z 1937 roku. 

Bibliografia  rejestruje piśmiennictwo we wszystkich możliwych 

formach  wydawniczych: wydawnictwa zwarte, ciągłe, mapy, filmy, 

niepublikowane prace naukowe, aUn. dysertacje doktorskie, prace 

magisterskie uczelni opolskich, ponadto artytoały z czasopism 

i prac zbiorowych, fragmenty  wydawnictw i utworów. 

Dotychczas drukiem ukazał się tom za 1980 rok. Kolejny 

rocznik bibliografii  został oddany do druku. 

Materiały zebrano w większości metodą autopsji. Wykorzystano 

ooofc  wydawnictw zwartych zawartość ponad 250 tytułów czaso-

pism, i innych wydawnictw ciągłych. 

Układ bibliografii  pc pewnych modyfikacjach  spowodowanych 

spec -fiką  M M e g o województwa Jest podobny do ogólnie zaakcep-

towanego układu dla tego typu bibliografii. 

Całość materiałów podzielono na 16 działów głównych złożo-

nych x  poddziałów szczegółowych. 



' Kto jest adresata en* "Bibliografii  Województwa Opolskiego" ? 

Odpowiadając na to pytanie należy uwzględnić zarówno faktycz-

nego, jak i potencjalnego adresata - użytkownika. 

Odpowiedź ta będzie miała oczywiście charakter intuicyjny. 

Ostateczne wyjaśnienie będą mogły przynieść dopiero konkretne 

badania ankietowe przeprowadzone po ukazaniu się kolejnych 

tomów bibliografii.  Pozwolą one określić zarówno krąg odbiorców, 

a także korzyści, jakie z bibliografii  czerpią użytkownicy. 

P o t e n c j i krąg użytkowników naszej bibliografii  jest S o r o -

ki. Są to naukowcy reprezentujący rozmaite dyscypliny naukowe, 

działacze społeczni, kulturalni, działacze i eksperci gospodarczy, 

studenci, młodzież szkół średnich 1 w szerokim rozumieniu tego 

słowa - miłośnicy regionu. 

Dążeniem zespołu redakcyjnego bibliografii  jest zapewnieni, 

użytkownikom w miarę systematycznego ukazywania się kolej-

nych tomów. Wpłynie to niewątpliwie na większe zainteresowa-

nie i wzrost wartości informacyjnej  wydawnictwa zaliczanego do 

najważniejszych narzędzi informacji  o regionie. 

Inne narzędzia informacji o regionie 

Poza bazą dokumentów pierwotnych i pełną informacją  o nich. 

Jaką stanowią katalogi regionalne i bibliografia,  w dyspozycji wo. 

jewódzklej biblioteki publicznej winny się znaleźć również inne 

istotne źródła* Informacji  o regionie. 

Przed laty. kiedy.po raz pierwszy padło haało: biblioteki pu-

bliczne - centralnymi zbiornicami i ogniwami informacji  reglonal-



nej, «parat informacyjny  oparty dotąd główni« na księgozbiorze 

podręcznym i czasopismach zaczęto uzupełniać o regionalne 

kartoteki bibliograficzne  i tekstowe. Wychodząc Jeszcze dalej 

naprzeciw zapotrzebowaniom użytkowników rozpoczęto wydawa-

ni* poradników i zestawów bibliograficznych,  których tematyką 

byt region. 

Ówczesne kadry Jakimi dysponowały biblioteki nie były 

w większości przygotowane do nowych zadań. Trzeba byio je 

poddać permanentnemu szkoleniu z zakresu historii, historii li-

teratury i wiedzy o regionie. Pomocą w tym miały s ię okazać 

fachowe  czasopisma bibliotekarskie. których redakcje powołało 

wiele bibliotek- wojewódzkich. , 

Niektóre z podejmowanych wówczas Inicjatyw nie dotrwały 

do dziś, inne, w tym wiele kartotek, okazały s ię zbyteczne wo-

bec ukazujących się nowych wydawnictw informa cyjnych i zmie-

nionych potrzeb użytkowników. 

w opolskiej WBP, jak już wcześniej zaznaczyłam, większość 

narzędzi informacji  o regionie tworzonych jest w Dziale taten** 

cyjno-Bibliograficznym.  Obecna akcja ogólnopolska, mająca na 
\ 

celu usprawnienie działalności informacyjnej,  zmusiła również 

Dział Informacyjno-Bibliograficzny  do szukania nowych r o z w i ą z a ń . 

Zakładając, że ośrodek wiedzy o regionie musi być rzeczy-

wiści« aktywnym i żywym centrum ogniskującym faktyczną  I aktu-

ab»ą wiedzę o środowisku, w którym i dla którego pracuje, sta-

raliśmy aię oprzeć jego moc informacyjną  na dobrze przemyśl*-

nych i funkcjonalnych  kartotekach. Mając za przykład wzorcowy 



«orsztat Informacyjny  proponowany w -Programie działalności in-

formacyjnej  Wbp- W Okresie pięciu lat zbudowaliśmy dobry aparat 

informacji  o regionie, który zdaje egzamin w codziennej, bezpo-

średniej pracy z użytkownikami. 

Przyjęliśmy naczelną zasadę: cały aparat regionalny Działu 

Informacyjno-Bibliograficznego  opracowujemy według Jednolitego 

schematu klasyfikacyjnego  przyjętego w -Bibliografii  Województwa 

Opolskiego". 

Oto krótka charakterystyka tych elementów warsztatu informacyjne-

go . które służą celom Informacji  o regionie. 

- Podstawową kartoteką zawierającą możliwie kompletny zestaw 

informacji  faktograficznych  o regionie Jest -Charakterystyka wo- 

jewództwa opolskiego". 

Oddaje ona nieocenione usługi informacyjne  zarówno czytelnikom. 

jak 1 bibliotekarzowi. 

Z jednej strony, jako kartoteka faktograficzna  prezentuje w mia-

r ę pełny zestaw wiadomości o regionie, z drugiej - wykazuje 

potencjalnych producentów i użytkowników Informacji. 

P r z y założeniu, ż e region w bibliotekarstwie publicznym Jest u-

tożsamiany głównie z Jednostką administracyjną, kartoteka ta 

stanowi przegląd ważniejszych zakładów pracy, biur, urzędów, 

organizacji l placówek oświatowych 1 kuttoralnych znajdujących 

s i ę na terenie określonego miasta l gminy. 

Dobre efekty  w zbieraniu danych do kartoteki dało włączenie 

do tych p « c bibliotek n iższego szczebla ( M G B P I O B P ) . 

Podz ie lenie zadań pozwala wykorzystać wszystkie istniejące 



źródła Informacji  oraz uzyskać większy stopień kompletności 

i szczegółowości danych. Jest również pierwszym krokiem do 

budowy zintegrowanej sieci informacyjnej  w bibliotekach publicz-

nych województwa. 

Kartoteka jest systematycznie analizowana przez biblioteki tere-

nowe. Karty stare nie są wycofywane  z kartoteki, l e c z przecho-

wywane w jednym ciągu z nowymi. W ten sposób oprócz bieżą-

ce j informacji  otrzymamy po pewnym czasie obraz zmian zacho-

dzących w województwie. 

- "Opolszczyzna" - kartoteka bibliograficzna,  najobszerniejsza ma-

teriałowo (ponad 40 ty a. opisów), z największymi tradycjami, bo 

licząca ponad 20 lat. Od momentu założenia pełniła funkcję  nie-

publikowanej bibliografii  regionalnej. Przewidujemy, ż e nadal 

będzie poważną konkurentką "Bibliografii  Województwa Opol-

skiego", z e względu na swą aktualność i dążenie do komplet-

ności. 

- "Środowiska twórcze Opolszczyzny" - kartoteka powstała w wy-

niku dużego zapotrzebowania na tego typu informacje. 

Jest to kartoteka bio-bibliograficzaa,  wyszczególniająca konkret-

ne dane o pisarzach, muzykach, plastykach, architektach, foto-

grafikach  i dziennikarzach działających i tworzących na Ziemi 

Opolskiej. 

- "Ludzie zasłużeni dla regionu opolskiego" - uwzględnia osoby 

es sin łon« we wszystkich dziadzinach aktywności zawodowej 

1 społecznej w ujęciu historycznym i współczesnym. 



„ "Chronologia opolska" - kartoteka w układzie chronologicznym 

obejmująca wydarzenia ze wszystkich dziedzin tycia politycz-

nego. społecznego, gospodarczego i kulturalnego od czasów 

najdawniejszych do współczesności. Opisanym fektom  towarzy-

s z y odpowiednia bibliografia. 

- »TłłMtatotrf , ośrodki lnt*>, muzea. archiwa. towarzystwa regjo; 

nalne" . Kartoteka wykazuje oprócz adresu instytucji 1 godzin 

otwarcia profil  zbiorów l zakres świadczonych usług informa-

cyjnych. Pozwala odpowiedzieć na pytonie, w Jakich dziedzi-

nach brakuje obsługi informacyjnej,  a więc w czym powinna 

specjalizować się biblioteka wojewódzka. 

- w y - i ^ i p W M O w e "GŁOS". Jest to klasyczna forma  regionalnej 

kartoteki tekstowej. Zgromadzony jest w niej przebogaty ma-

teriał na temat wszystkich dziedzin iyc ia kulturalnego woje-

wództwa w latach 1958-1985. 

Wartość tej kartoteki polega głównie na łatwym dostępie 

d o gotowych tekstów bez konieczności sięgania do bibliogra-

fii  i czasopism. 

W oparciu o nasze zbiory wycinków prasowych powstało w os-

tatnich latach kilka prac dyplomowych i magisterskich. 

istotną pozycję w działalności biblioteki stanowią infón-atory. 

katalogi, zestawy i poradniki bibliografie*»..  • l ak* , biblioteka,-

ska j>rasa fachowa. 

W tym miejscu przechodzimy do bogatej, bo prawie t ~ y d z i -

stoletniej działalności wydawnicze] Wojewódzkiej Biblioteki P -



b liczne]. 

Działalność ta odegrała ogromną rolę w przygotowaniu kadry 

bibliotekarskiej do zawodu, a przede wszystkim spełniła jedną 

z podstawowych funkcji,  funkcją  informacyjno-propagandową. 

Wzbogaciła formy  pracy z czytelnikiem, podniosła kulturę czyta-

nia, przybliżyła czytelnikom książkę, a także usprawniła znacz-

nie system wypożyczeń międzybibliotecznych. fctożna  bez przesa-

dy powiedzieć, że mobilizująco i łwórczo wpłynęła na działalność 

bibliotek niższego szczebla w naszym województwie. 

Biblioteka nasza jako jedna z pierwszych powołała w 1956ro-

ku redatccję regionalnego poradnika metodycznego pt. "Pomagamy 

sobie w pracy*. Przez trzydzieści lat bardzo pożytecznej dzia-

ł a Ino i c l na łamach czasopisma wiele miejsca poświęcono tematy-

ce regionalnej. Upowszechniano literaturę regionalną, populary-

zowano zasłużonych ludzi Śląska, patronowano rozwijającemu się 

środowlsicu literackiemu I jego osiągnięciom, przybliżono także 

bibliotekarzom 1 czytelnikom Opolszczyzny Inne regiony Polski, 

podkreślają^ więzi kulturalne i gospodarcze łączące wszystkie 

dzielnice kraju. 

Na leży również wspomnieć o inicjatywie podjętej przed laty. 

dzisiaj niestety zaniechanej. Od 1958-1974 roku Oddział Zbiorów 

Naukowych wydawał "Wykazy nabytków książek naukowych 1 po-

p tżarno naukowych WBP*. Wydawnictwo to wysyłane również bi-

bliotekom innych sieci w mieście l województwie spełniało szcze-

gólnie ważmą rolę w prawidłowym prowadzeniu wypożyczeń mlę-

dsyblbUetmeznych l informacji  bieżącej. 



' Do dr isla] kontynuowane Jest wydawanie katalogów. W odstę-

pach pięcioletnich ukazują się katalogi zbiorów śląskich. Dotych-

czas wydano trzy tomy obejmujące wybór druków zakupionych 

przez naszą bibliotekę do roku 1974, 

Na podobnych zasadach wydawane są katalogi mikrofilmów. 

W 1986 roku zostanie oddany do druku kolejny tom tego wydaw-

nictwa. a tak i » "Katalog kartografii  zabytkowej". 

Przygotowujemy do druku już po raz trzeci informator  "Wydawni-

c t w ciągłe w bibliotekach Opola". Tym mzem za lata 1982-1986. 

Po kilku latach przygotowań ukaże się wreszcie w tym roku 

opracowany w D z i a l e Informacyjno-Bibliograficznym  Informator 

"Środowisko literackie Opolszczyzny". Zawiera on bibliografię 

podmiotowo-przedmlotową wszystkich pisarzy, którzy mieszkali 

na terenie województwa opolskiego w latach 1945-1980. Kle za-

stąpi zapewne monografii  ani wyczerpującego słownika autorów, 

mamy Jednak nadzieję, że zaspokoi w pewnym przynajmniej 

stopniu potrzebę informacji  o opolskim środowisku literackim 

i zyska pozytywną ocenę zarówno w kręgach miejscowego śro-

dowiska kulturalnego, w kręgach nauczycieli, jak również spotka 

Się Z przychylnym przyjęciem samych literatów. 

Wymieniając kolejny przykład działalności wydawniczej naszej 

biblioteki nie można pominąć bogatej kolekcji poradników 1 zesta-

wów bibliograficznych  o tematyce regionalnej, sporządzanych rów-

nież w Dziale U r f o r m a c y j n o - B i b U o g r a f i c z n y m .  "Kultura-nauka-oświa-

ta na Śląsku Opolskim". "Osiągnięcia Opolszczyzny w 3<Meciu 

PRL", "Osobliwości turystyczne Opolszczyzny-, "Harcerstwo na 

25 



Śląsku Opolskim". "Życie teatralne Opola-. -Folklor Opolszczyzny" 

to tylko kilka przykładów. 

Należy również zasygnalizować niektóre formy  oddziaływania 

zbiorowego naszej biblioteki na społeczeństwo Opolszczyzny lub 

na jego określone grupy. 

Wypróbowaną formą  popularyzacji zgromadzonych w bibliotece 

" regional!ów- są wystawy tematyczne. Zarówno retrospektywne, 

akcentujące te momenty w dziejach naszego regionu, które od-

zmcza ły się szczególnym bohaterstwem jego mieszkańców, umi-

łowaniem wolności l niezawisłości narodowej, jak i obrazując* 

najnowsze zdobycze regionu. Było takich wystaw wiele: -Polskie 

słowo drukowane na Śląsku-, "Powstania śląskie w literaturze 

i 1 dokumencie", "Książka polska na Śląsku" czy zapoznając* 

z najnowszą historią: "Biblioteki i księgarstwo Opolszczyzny", 

-literaci regionowi w darze", "Wydawnictwa Instytutu Śląskiego", 

"25-łecie Trybuny Opolskiej". 

Rozbudzają zainteresowania zbiorami i zachęcają do korzys-

tania z nich również konkursy lokalne. Duże zasługi w ich pro-

pagowaniu ma Dział Instrukcyjno-Metodyczny. "Opolszczyzna 

w XXX-leclü", "Szukamy śladów przeszłości". "Czy znasz Opole 

1 Opolszczyznę". "Uzupełniamy karty historii Opolszczyzny". 

"Historia mojego regionu nie jest ml obca". "Czy znasz pisarzy 

opolskieżt", "Trzecie powstanie śląskie - świadectwem polskości" 

- oto tytko niektóra. 

Wiele z nich było adresowanych do dzieci 1 młodzieży. Także 

z myślą o nich opracowywane byty scenariusze lekcji blbtto-



ł ecznych tat,  znajomości historii i współczesności regionu. 

Również celom popularyzacji służą od lat organizowane przez 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny spotkania z literatami i dziennika-

rzami opolskimi. 

Wszystkie formy  informacji  zbiorowej prowadzone przez WBP. 

a także, choć w mniejszym stopniu, przez biblioteki niższego 

szczebla, służyć będą nadal patriotycznej edukacji społeczeństwa, 

zwłaszcza młodzieży, kształtowaniu poczucia więzi z regionem, 

wreszc ie społecznej integracji. 

Przedstawiony wojewódzki ośrodek wiedzy i informacji  o re-

gionie nie wyczerpuje całej struktury organizacyjnej ośrodków 

informacji  w sieci bibliotek publicznych. 

( Podstawowym ogniwem tej sieci jest przecież biblioteka gmin-

na, której rozgałęzienia <filie)  sięgają najgłębiej w strukturę o-

sadniczą województwa. W perspektywie nabierze również na zna-

czeniu funkcja  biblioteki gminnej Jako podstawowego ośrodka in-

formacji  o regionie. 

Właściwe spełnienie tej funkcji  przez biblioteki gminne wyma-

ga dużej i systematycznej pomocy merytorycznej ze strony biblio-

teki wojewódzkiej. W 1981 roku opracowany został -Program 

dzkttalnoścł informacyjnej  bibliotek publicznych województwa opol-

skiego", a także program doskonalenia kadr z zakresu Informacji. 

Dotychczas funkcjonujące  w bibliotekach niższego szczebla regio-

nalne warsztaty informacyjne  są przebudowywane zgodnie s nowy-

mi tendencjami. Biblioteki są zobowiązane do gromadzenia piś-

miennictwa regionalnego, materiałów bibliograficznych.  Ikonogra- ; 



licznych i tekstowych dotyczących obszaru ich dTiałnnla. Powinny 

prowadzić okreibnw kartoteki regionalne, w tym obowiązkowo bi-

bliograficzną,  dotyczącą gminy w pełnym zakresie i zasięgu oraz 

kartotekę faktograficzną  "Charakterystyka gminy*. 

Przedstawiane w niniejszym referacie xndnnia WBP wobec 

regionu nie wyczerpują w pełni tego zagadnienia. 

Przytoczyłam z konieczności tylko niektóre przykłady wskazujące 

na ważną rolę biblioteki publicznej w pełnieniu funkcji  ośrodka 

wiedzy i informacji  o regionie. 

Skłania to do wysunięcia wniosku, ż e nadal należy umacniać 

pozycję biblioteki i rozwijać jej działalność, wyraźniej jednak 

uzgodnioną ^-«koordynowaną z działalnością ośrodków informa-  -

cji i placówkami kultury i oświaty, funkcjonującymi  w środowisku 

i regionie. 

Najczęściej dotychczas stosowane formy  współpracy, jakimi są 

codzienne kontakty w trakcie obsługi użytkowników, wymiana kwe-

rend oraz pomoc przy wypożyczaniu międzybibliotecznym przy 

obecnych, rosnących wciąż potrzebach formacyjnyc  .i są 

wystarczające. Konieczne jest nadanie im kształtów bardziej 

z  organizowanych. 

w niektórych województwach zostały powołane regionalne sie-

ci bibliotek 1 ośrodków Informacji  (S zczec in ) , c zy komisje koor-

dynacyjne bibliotek, ośrodków inte, instytucji kulturalnych i oświa-

towych. 

Dotychczasowe dobre kontakty i próby porozumienia bibliotek 

różnych aiecl Opola pozwalają sądzić, ż e również w naszym 



środowiska można podjąć s ię takiego zadania. 

Współdziałanie w pracach nad doskonaleniem regionalnego syste-

mu informacji  l analizą potrzeb informacyjnych  środowiska, wza-

jemne doskonalenie kadry pracowników p r z e . wspólne organizo-

wanie spotkań szkoleniowych, prace prsy regionalnych katalogach 

centralnych, wspólne wydawanie informatorów,  organizowani, wy-

staw, oto przykłady celów dobrej współpracy. 

Dokładny podział kompetencji w zakresie gromadzenia, opra-

cowana zbiorów regionalnych i właściwej Informacji  o nich poz-

woli uniknąć z Jednej strony dublowania prac. z drugiej zaś -

powstawania mimowolnych tek w zbiorach i dokumentacji. 
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Wanda Matwiejczufc 

Heiana Okoń 

Informacja  pedagogiczna w szkole wyższe j 

Nauki społeczne, a szczególnie pedagogika, psychologia 

i socjologia nie doczekały s ię do tej pory prężnego przepływu 

Informacji  bibliograficznej  bieżącej o zasięgu narodowym w Pole 

sce oraz o zasiągu międzynarodowym w świecie. 

Przyjęto się przekonanie, że dyscypliny humanistyczne. Ich roz-

wój i zastosowanie wiedzy przebiegają wolniej, niż ma to miejsce 

w naukach ścisłych, a zatem nowe wydarzenia, takty, procesy, 

- wwlska, a także wyniki badań nie wymagają natychmiastowego 

»rerpfv-wu informacji  do szerokich kręgów społecznych. 

Priorytet * sprawnym przekazie danych w naukach ścisłych 

wtąze się z  szybkim postępem technicznym. Normy, patenty 

• wynalazki ukazują aię w mniejazych objętościowo formach  wy-

dawniczych, « dystrybucja ich nie zawsze ma charakter profe-

sjonalny poprzez oficyny  wydawnicze, gdzie kilka lat trwa pro-

ces wydania publikacji. Tym dokumentom towarzyszy bardzo 

częato ekspres-informacja  wyprzedzająca i anonsująca nowe o-

siągnięcia. 

T e przyczyny powodują, że nie tylko brakuje bieżącej Info*. 

macji z zakresu nauk społecznych, ale retrospektywne zesta-

wiania ukazują aię również z dużym opóźnieniem Zasięg chro-



ifologiczny  opmconywanych spisów obejmuje całe dziesięciolecia. 

Jak trudno zestawić literaturę do tematu z wybranej dziedziny 

humanistycznej doskonale wiedzą bibliotekarze, studenci i nauczy, 

c ie le akademiccy. Wszystkie działania w tym kierunku uzależnione 

są od dobrze zorganizowanej służby informacyjnej,  zbiorów biblio-

tecznych i od przygotowania użytkowników wiedzy. 

Organizacja Oddziału informacji  Naukowej w Wyższej Szkole 

Pedagogiczne] nie różni s i ę zasadniczo od innych placówek tego 

typu w kraju. Zasoby, którymi posługują się pracownicy OIN, sta-

nowił« księgozbiór informacyjny,  kartoteki zagadnkmiowe obejmu-

jące 22 działy specjalistyczne, dotyczące przede wszystkim pe-

dagogiki, oświaty, organizacji wszystkich typów szkolnictwa, dy-

daktyki przedmiotów, dokumentacji pedagogicznych badawczych 

prac krajowych 1 zagranicznych, bardzo rozbudowany katalog 

systematyczny, obejmujący w dziale 37 (oświata-wychowanie-

azkotadctwo) 43 podstawowe poddziały klasyfikujące  1 systema-

tyzujące treść książek posiadanych przez Bibliotekę Główną. 

Zbiory informatorów,  kartoteki l katalogi biblioteczne są pod-

stawowymi informatorami  wspomagający»! pracę naukowo-dydak-

tyczną w Wyższe j Szkole Pedagogicznej w Opolu. Oparcie i ba-

zę źródłową stanowi duży księgozbiór sięgający 430.000 Jedno-

stek bibliotecznych. Profil  całego warsztatu błbllołeczno-informs-

cyjnego zgodny jest . p rog ramu stadiów | badań naukowych 

w uczelni. 

Instytut Pedagogiki Jako włodąiea, podstawowa jednostka orga-

ntsacyjna WSP prowadzi stadia kierunkowe s następujących 



specjalności: pedagogiki gpiekuóczo-wycbowawczej. pedagogia 

kulturalno-oświatowej, nauczania początkowego 1 wychowania 

przedszkolnego. Oprócz studiów pedagogicznych Instytut kształ-

ci młodzież na wszystkich innych kierunkach nauczania, prowa-

dząc wykłady I ćwiczenia z pedagogiki, psychologii i socjologii. 

T e dyscypliny władzy są najczęście j przedmiotem kwerend, •«•» 

stawieó bibliograficznych,  pomocy bibfiofcecznej  odzlałaaej stu-

dentom i naukowcom. 

Współpraca między Biblioteką a użytkownikami informacji  od-

bywa aię z jednej strony na płaszczyźnie uzasadnionej potrzeby 

pogłębiania wiedzy, a z drugiej strony - jak najpełniejszej roa . 

ltzacji kwerendy. Bardzo często jest to materiał analityczny, re-

ferujmy  treść, a nawet dostarczanie gotowych materiałów fakto-

graficznych,  zebranych z różnych dokumentów źrócBowych. 

Od kilkunastu lat pracownicy OXN prowadzą przysposobienie 

biblioteczne na I roku studiów i zajęcia z informacji  naukowej 

na ID roku dla wszystkich studentów. 
\ 

Asystenci rozpoczynający pracę w uczelni również uczestniczą 

w cyklu zajęć przygotowujących ich do prowadzenia przyszłej 

pracy dydaktycznej I naukowej. Nie znaczy to jednak, ż e pro-

ces udostępniania zbiorów, podstawowa funkcja  biblioteczna, 

nie nastręcza nam wielu problemów. Zdajemy sobie sprawę jako 

bibliotekarz* i wykładowcy, ż e ta właśnie sfera  nasze j działal-

ności musi być szczególnie traktowana. 

w "pedagogice bibliotecznej" nie wystarczy praktyka, do-

świadczenie zawodowe, dobra orientacja w zbiorach plśmiennfc-



etwa i operatywność w poszukiwaniach bibliograficznych.  Podsta-

wowy zakres naszej działalności najczęściej stanowi przekazywa-

nie danych bibliograficznych  wskazujących źródło lub dokument, 

nie zawsze wystarcza nam czasu na abstrakty, adnotacje i stre-

szczenia. Dlatego ukierunkowanie tematu dociekań inforinacyjno-

bibliograficznych  z użytkownikiem odpowiednio przygotowanym do 

współdziałania ze służbą informacyjną  jest bardzo ważna, dla 

ekonomiczniejszego wykorzystania czasu i wyboru mniejszej 

l iczby pozycji, ale za to trafniej  dobranych i opracowanych ana-

litycznie. Wdrażanie nowych wiadomości do procesu nauczania 

i prowadzonych badań naukowych w szkole wyższej bardzo 

trafnie  określili- M.M.Gurenko l W.L. Basanec 1 . Według tych au-

torów jest to proces trzyetapowy, któremu powinna towarzyszyć 

służba biblioteczna, szczególnie wtedy, kiedy rozpoczyna się 

pierwszy etap działalności naukowo-badawczej i następuje wybór 

nojwych informacji  naukowych, a także technicznych, najbardziej 

aktualnych z punktu widzenia potrzeb współczesnej wiedzy. Dru-
• » 

gl etap to przetworzenie nowych Informacji  naukowych l technicz-

nych w materiał programowy nowych przedmiotów nauczania lub 

w elementy Istniejących. Trzec i etap jest wprowadzeniem 1 zasto-

sowaniem nowych treści. Naszym zdaniem każdemu etapowi pra-

c y naukowej powinna towarzyszyć bieżąca dokumentacja i infor-

macja. 

X/ M.M.Gurenko, WJUBasanec. Nauka 1 wysazaja szkoła_ 



Naprzeciw lak sformuło wanym zadaniom w rozwoju nauki 

i dydaktyki wychodzi projektowany przez QIN PAN Krajowy 

System Informacyjny  Nauk Społecznych ( K S I N S ) 0 Jak wynika 

z założeń tego systemu będzie cm zaopatrywał między innymi 

pracowników naukowych z instytutów, zainteresowanych pracow-

ników szkół wyższych i placówek badawczych po »ługujących 

s ię w swej działalności osiągnięciami nauk społecznych w naj-

bardziej wartościowe z punktu widzenia realizacji tych jednostek 

/ 

- wiadomości o wynikach i metodach pracy naukowej w kraju 

i za granicą, utrwalonych w dostępnych dokumentach. 

System zapewni dopływ do Polski informacji  o wynikach i stanie 

wiedzy społecznej, osiągniętych w innych krajach, w szczegó l -

ności w Związku Radzieckim i pozostałych państwach socjalisty-

cznych^. 

W oczekiwaniu na pierwsze materiały z KSINS zmuszeni 

jesteśmy posługiwać się nadal osiągalnymi wydawnictwami, któ-

re służą nam jako aktualne przeglądy dokumentacyjne i bieżą-

ce spisy -wycinkowo omawiające najnowsze osiągnięcia w peda-

gogice, dydaktyce i oświacie zarówno w kraju. Jak i na świecie. 

Instytut Kształcenia Nauczycieli wydał kilka bibliografii  ana-

litycznych poświęconych teorii i praktyce wychowania, naucza-

nia i pedeutologii. Instytut Badań Pedagogicznych do 1982 roku 

przekazywał na łamach kwartalnika "Badania Oświatowe" w dzia-

le "Książki i czasopisma" przegląd nowości krajowych i zagra-

2/ JJLenart, Główne zagadnienia budowy krajowego systemu In- . 
formacyjnego  nauk społecznych w Polsce . ZagJnLNauk.1976 nr 

c ' 



nieśnych poświęconych oświacie i wychowaniu. 

Od 1983 roku IBP kontynuuje tę informację  na łamach pisma 

"Edukacja". 

IBP posiada ponadto wartościowe materiały dotyczące pedagogi-

ki i dyscyplin pokrewnych, które gromadzi i udostępnia na bie-

żąco w katalogach i kartotekach takich jakj katalog centralny 

druków pedagogicznych polskich (wydanych do 1939 r.) i ob-

eyeh kompletowanych aktualnie, centralna bieżąca kartoteka ty-

tułów czasopism pedagogicznych polskich l obcych, kartoteka 

powojennego piśmiennictwa polskiego w układzie alfabetycznym 

i systematycznym. 

Poważną lukę w dostarczaniu bieżącej informacji  pedagogi-

czne j stanowi obecnie brak wydawnictwa "Polska Bibliografio 

Pedagogiczna", które ukazywało się w latach 1973-1982/83 po-

czątkowo jako kwartalnik, później nieregularnie, a w ostatnich 

latach wstrzymano jego publikowanie. Łukę tę w pewnym stop-

niu uzupełnia "Bibliografia  pedagogiki - druki zwarte wydane 

w Polsce", zestawiona jako roczny załącznikowy spis w ukła-

dzie działowym w "Roczniku Pedagogicznym" wydawanym przez 

Komitet Nauk Pedagogicznych. Polski Komitet do Spraw UNESCO 

redaguje Blulety, który w dziale "Wydawnictwa" anonsuje bardzo 

Interesujące wypowiedzi na temat najnowszych wydawnictw 

z dziedziny oświaty na świecie. Międzynarodowe Centrum Infor-

macji Naukowej i Technicznej w Moskwie wydaje "Tematyczny 

przegląd dokumentacyjny prac naukowo-badawczych" w 12 se-

riach. Przegląd zawiera analizy sprawozdań z prac naukowo-



badawczych i rozwojowych, rozpraw doktor »kich ł habilitacyjnych, 

przeglądów i programów na e m c I licencji z zakreau wszyst-

kich podstawowych działów nauki i techniki zrealizowanych w ZSRR 

PRL. NftD.  Czechosłowacji. Bułgarii, Rumunii, Republice Kuby, WRL, 

Wietnamskiej Republice Socjalistycznej i Mongolskiej Republice 

Ludowej. Zagadnieniom oświaty, pedagogiki, psychologii i soc jo-

logii poświęcona jest seria 1 tego "Przeglądu". Zakres dokumen-

tacji obejmującej całokształt działalności informacyjnej  pedagogicz-

nej przedstawiony został również przez J. Ma jault na łamach wy-
3 

dawnlctwa UNESCO "Stüdes et documents d'education" . 

Stałą pomocą w pracy dydaktycznej kadry WSP w Opolu Jest 

kwartalnik informacyjny  redagowany przez pracowników OIN pł. 

"Dydaktyka i wychowanie w szkole wyższe j " zawierający adno-

towany przegląd wartościowych artykułów polskich i obcych; naj-

częściej są to publikacje, które wydają instytuty naukowe 1 szko-

ły wyzsze w kraju I za granicą, 

Starania polskich władz centralnych o krajowy system Infor-

macji pedagogicznej, a także o utworzenie Akademii Nauk Peda-

gogicznych są wyrazem dużej troski o poprawę stanu edukacji 

na wszystkich szczeblach w naszym kraju. O nowoczesny 

kształt informacji  towarzyszącej nauce i szkolnictwu zabiega 

również wielu bibliotekarzy i informatyków.  Słuszne wnioski efor-

3/ J.Majault. Centrę* de doeumentation pedagoglque en Surope 

occidentale, Etudee et documents d'educatlon n* 44 UNSSCO 

» 6 



m u ł o w a l i W tym zakresie J.Ratajewskl. W.Goriszowski, AAMIchaJ-

tow i i n n i \ ich zdaniem przygotowanie do studiów powinno roz-

poczynać się w szkole średniej, gdzie więcej uwagi należy po-

święcić znajomości źródeł i narzędzi informacji.  Trzeba również 

uzupełnić lukę w p r o c e s i e kształcenia i dokształcania nauczy-

ciel i . którzy posiadają, olbrzymie braki w tym zakresie, a na stu-

diach wyższych n a l e ż y p r zed , wszystkim przekazywać dobrze 

przygotowanemu Już do odbioru informacji  studentowi, nauczy-

cielowi akademickiemu bieżące informacje  w systemie SD1 - se -

lektywnej dystrybucji informacji  pod kątem widzenia ich miejsca 

i wartości w danej dyscyplinie naukowej Jako Informacje  p e - e . 

udowodnione, dyskusyjne, pozwalające na porównanie wyników 

badań i I n f o r m a c j e prognostyczne, zapowiadające zamierzenia 

naukowe i dydaktyczne w skali kraju i na świecie. Tak pojęta 

działalność informacyjna  wymaga zmian w programach studiów. 

Uwagi w tym przedmiocie bardzo szczegółowo omówił S.M. Kl i -

maszewski z Uniwersytetu S i a k i e g o w Katowicach. Do rozwa-

żenia przedstawia on n a s t ę p u j e propozycje wprowadzenia 

4/ J.Ratajewski, info rmacje naukowo-techniczne a dydaktyka 

szko ły wyższe j . Dyd.Szk.Wy*. 1983. nr 2 

W.Ocriszowski , informacja  naukowa w systemie dydaktycznym 

szko ł y . lnform.Naukowa  a Dydaktyka. Katowice 1984 

A .1. Mi cha jłow, Uprawienie informacjonnoj  >srledoj kak usłowle 

naucznoj* dlejatlelnosti, Wlestnlk AN SSSR 1979 nr 9 

W.Okoń. D y d a k t y k a szkoły wyższe , Jako dyscyplina naukowa. 

Dyd.Szk.Wyż. 1979 iir 3 



nowych ł aktualnych wiadomości, mloraAc" w procesie «»ycJsfe-

tycznym szkoły wyższej; a/ dc ogólnego programu o&nsgc 

p rzedmlotu realizowanego die wszystkich bez wyjątku studentów, 

i»/ w programy indywidualnego toku studiów, c/ do planów pracy 
5 

studenckich kół naukowo-badawczych . 

Połączone wysiłki projektantów programów nauki w szkołach 

średnich i wyższy cli, autorów i progro ma tor óv systemów automa-

tycznego gromadzenia i wyszukiwania informacji  z doświadcze-

niami bibliotekarzy i służb Informacyjno-Bibliograficznych  przy-

niosą w przyszłości pozytywne rezuÄety wówczas, jeżel i przy-

śpieszone zostanie tempo produkcji wydawniczej, nepływ litera-

tury zagraniczne! ś lepiej skoordynowane zostaną prace centraŁ-

w c h ośrodków informacji  l dokumentacji, odpowiedzialnych I ła-

po*<r ż«łiomych do nowoczesnego ukierunkowania polskiej infor-

macji *» dziedzinie nauk społecznych. 

5 / S,M.KllmaszewBki, doskonaleni« procesu dydaktycznego i 

nosrenle jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku 
akad. 1979/60, Katowice 1979 /maszynopis/ 



Atotofkina  Solka 

Księgozbiory bibliotek Opola Jako basa 

informacyjna 

Biblioteka ( z grv bibfion  a l b o blblos - książka, theke - skład-

n ica ) to z punktu widzenia słowotwórstwa - składnica książek. 

A l e definicja  UNESCO informuje,  że biblioteka to zorganizowany 

zbiór wydawnictw drukowanych (książek l czasopism) oraz in-

nych materiałów tekstowych i audiowizualnych, a także zespół 

' * 

pracowników zapewniający celowe gromadzenie tych materiałów 

i ujawnianie we właściwy sposób zawartości zbioru dla zaspo-

kojenia informacyjnych,  szkoleniowych i rekreacyjnych potrzeb 

użytkowników. Jak z tego wynika, współczesna biblioteka jest 

instytucją usługową, która upowszechnia dotychczasowy dorobek 

myśli ludzkiej, współdziała w rozwoju nauki, gospodarki, kultury 

i oświaty. 

Profesor  Tadeusz Kotarbiński pisali -Oszałamiające natęże-

nie postępu dyscyplin intelektualnych, wzmagający się z zawrot-

ną szybkością przyrost publikacji, gorączkowe tempo narastania 

zdobyczy naukowych i technicznych, zarządzeń administracyj-

nych 1 prawnych, wszystko to sprawia, że życie bibliotek od-

biega od dawnego schematu spokojnej i cichej wegetacji, dyna-

mizuje s ię coraz ' bardziej, staje s ię w coraz wyższym stopniu 

domeną mchu. Inicjatywy-. 1 sadaó ogromnie ciekawych I pasjo-



nująeych. 

Biblioteki boska się sp®c}«lizovrać. P rzy bibliotekach muszą 

powstawać biura informacyjno-doradcze,  złożone ze znawców za-

sobów bibliotecznych, z osób wyspecjalizowanych w dokumenta-

cji przydatnej dla określonych dziedzin zainteresowań". 

Zmień»» się w ciąga wieków rola biblioteki i rola biblioteka-

rza, który z kustosza ( z łac. custos - strażnik), opiekuna zbio-

rów bibliotecznych, stał się pracownikiem, który swą wiedzą, 

znajomością księgozbioru i metod pracy naukowej służy czytel-

nikowi poszukującemu informacji  na określony temat c z y doty-

czących określonych faktów. 

W tym zmienłaiącym s ię świecie nie uległo zasadniczej zada-

nie podstawowe narzędzie pracy bibliotekarza - książka i c z a -

sopismo. Są one wciąż niezastąpionym źródłem wiedzy, dlatego 

znajomość księgozbiorów większych bibliotek naszego miasta 

będzie przydatna dla wszystkich bibliotekarzy, a szczególnie 

dla pracowników bibliotecznych ośrodków informacji. 

Zastanawiając się nad kolejnością omawiania poszczegó l -

nych księgozbiorów doszłam do wniosku, że najlepiej rozwój 

potrzeb informacyjnych  środowiska uwidoczni chronologiczne 

potmktowanie problemu. 

Bibliotek1 powstają tam 1 wtedy, gdy powstaną, zostaną uświa-

domione przez środowisko ludzkie takie potrzeby. 



Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

Zacznijmy więc od najstarszej z dużych bibliotek Opola. 

Jest nią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, która powstała 

w 1951 roku. Organizatorem biblioteki, a zarazem całej sieci 

bibliotek pedagogicznych w województwie była mgr Kamila War-

tanowicz - pierwszy i długoletni (do marca 1970 r . ) dyrektor 

tej placówki. 

Zadaniem statutowym biblioteki jest służenie potrzebom i roz-

wojowi oświaty i wychowania w zakresie kształcenia, dokształca-

nia i doskonalenia pracowników pedagogicznych, jest to więc 

instytucja, której specjalizacja wiąże się z określonym czytel-

nikiem. 

Od pierwszych lat istnienia biblioteka gromadziła zbiory, po-

pularyzowała je i upowszechniała, uwzględniając zadania szko-

ły i potrzeby czytelnicze kadry oświatowo-wychowawczej. 

Program reformy  oświaty nałożył na pedagogiczne biblioteki 

nowe poważne zadanie: organizację warsztatu pracy dla kształ-

cących się i doskonalących pracowników pedagogicznych. 

Z chwilą powstania IKNiBO w Opolu (obecnie ODN) organizu-

jącego instytucjonalnie kształcenie i doskonalenie nauczycieli, 

PBW w ramach współdziałania przyjęta funkcję  pomocniczą 

w pracy dydaktycznej tej placówki. Od tego czasu w doborze 

księgozbioru uwzględnia się szeroko potrzeby czytelnicze 

kształcących się w oparciu o programy studiów wyższych 

i form  szkoleniowych prowadzonych przez IKN l jego oddziały 



terenowe. 

Charakter biblioteki określa organizację jej zbiorów. Na 3UXXL 

1984 r. zgromadzone w PBW materiały biblioteczne liczyły 137.663 

wol. druków zwartych, 8.089 woi, czasopism i £.049 Jednostek 

zbiorów specjalnych. Łącznie z filiami  PBW w Opolu dysponowała 

w tym czasie zbiorami: 

- wydawnictwa zwarte 483.99S wol. 

- czasopisma 23,747 woL 

- zbiory specjalne 7.214 jedn. 

W strukturze zbiorów PBW 32 * stanowią książki z dziedzi-

ny pedagogiki, psychologii i socjologii. W tym dziale piśmienni-

ctwa dąży się do kompletności bieżących publikacji oferowanych 

| przez rynek księgarski. Ponadto z dużą skrupulatnością doko-

nuje aię wyboru pozycji spośród dokumentów wydawców nle-

p rolesjonalnych. 

Gromadzi alę wszystkie druki IKN i Jego terenowych oddziałów, 

* których wiele Jest cenną pomocą w realizacji procesu dydak-

tyczno-wychowawczego. 48 % zbiorów PBW to wydawnictwa na-

ukowe | popularnonaukowe treści uniwersalnej, objęte programa-

mi szkolnymi, planami kształcenia nauczycieli, a także umożliwia-

jące prowadzenie prac naukowo-badawczych kadrze pedagogicz-

nej. Uwzględnione są tu monografie  różnych dyscyplin wiedzy, 

podręcsntkl akademickie, skrypty, lektury uzupełniające. Opra-

cowania wąsko specjalistyczne, przyczynkowa, występują 

w mniejszym sakreaie. 

Biblioteka dysponuje również niezbędnym dla studiujących 



księgozbiorem informacyjnym.  Jak: encyklopedie, słowniki, biblio-

grafie,  poradniki Itp. Dział treści ściśle informacyjnej  posiada 

około 1000 tytułów, w tym wydawnictw dziedzinowych około 300. 

Bogato reprezentowana jest literatura społeczno-polityczna. 

Są tu podstawowe publikacje z markalzmu-lenlnlzmu, z dziedzi-

ny ekonomii politycznej oraz książki traktujące o współczesnych 

zagadnieniach społecznych, gospodarczych 1 politycznych z punk-

tu widzenia potrzeb nauczycieli. 

W grupie piśmiennictwa naukowego oprócz druków zwartych 

występują starannie kompletowane przez prenumeratę stałą -

wydawnictwa ciągłe. Obecnie do PBW wpływają 72 tytuły takich 

czasopism z różnych dziedzin nauki. 

Literaturę piękną stanowiącą 20 * zbiorów reprezentują dzie-

ła klasyków, lektury szkolne dla młodzieży 1 nauczycieli studiu-

jących na wydziałach filologicznych,  książki traktujące o zagad-

nieniach szkoły, młodzieży, wychowania, o problemach społecz-

nych oraz utwory wyróżnione nagrodami literackimi. 

Księgozbiór PBW składa się głównie z wydawnictw w języku 

polskim. Gromadzone publikacje w językach obcych to przede 

wszystkim książki dla studiujących filologię  rosyjską l angielską 

oraz lektury szkolne. Gromadzone są też. chociaż sporadycznie, 

dzieła treści Informacyjnej  w języku angielskim, francuskim,  nie-

mieckim i rosyjskim. 

Z wydawnictw dawnych^przed roku 1 9 « ; biblioteka posiada 

w Językach obcych SOOO wól., przeważnie z dziedziny nauk 

humanistycznych, w tym około 1000 woL w Języku niemieckim 



dotyczy zagadnień śląskich. 

5 % zbiorów PBW stanowią czasopisma systematycznie uzu-

pełniane od 1951 roku drogą zakupu i prenumeraty. W ostatnich 

latach biblioteka a bonuje 272 tytuły czasopism, z których 64 to 

czasopisma pedagogiczne ogólne i przedmiotowe. Wśród periody-

ków są też czasopisma z krajów socjalistycznych w języku ro-

syjskim i niemieckim. 

Dla modernizacji procesu dydaktycznego poprzez stosowanie 

nowych technik nauczania PBW gromadzi na bieżąco przeźrocza, 

płyty, taśmy magnetofonowe  z zapisami audycji szkolnych oraz 

tzw. zbiory Ilustracyjne. 

Siedząc porównawczo rozwój i organizację materiałów biblio-

tecznych stwierdza się stabilny charakter profilu  zbiorów biblio-

teki 

Aparat i działalność informacyjno-bibliograficzna 

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w. Opolu 

Biblioteka buduje katalog alfabetyczny  i rzeczowy druków, 

traktowany jako katalog główny oraz katalogi cząstkowe (księ-

gozbioru podręcznego I pracowni), katalog centralny zbiorów 

pedagogicznych bibliotek w województwie, a także katalog alfa-

betyczny i rzeczowy środków audiowizualnych. 

Dostarczanie czytelnikom pełnej informacji  o zawartości treś-

ciowej zbiorów jest zadaniem aparatu informacyjnego  biblioteki, 

a w nim przede wszystkim katalogu rzeczowego 1 kartotek zagad-



nlenlowych. Z myślą o potrzebach czytelników zmierza się do 

tego, aby katalog rzeczowy w sposób wszechstronny, dokładny 

i kompletny umożliwiał docieranie do treści książki. Budowa ka-

talogu rzeczowego PBW oparta jest na Uniwersalnej Klasyfikacji 

Dziesiętnej. Za podstawę wzięto wydanie skrócone tablic UKD, 

ale w odniesieniu do piśmiennictwa pedagogicznego oraz psy-

chologii, socjologii i historii stosuje się klasyfikację  pełną z wy-

korzystaniem tablic pomocniczych. 

Dużym ułatwieniem dla nauczycieli kształcących się są wy-

odrębnione z e wszystkich gałęzi wiedzy poddziały z podręczni-

kami akademickimi. 

W celu ułatwienia czynności katalogu wprowadzono w nie-

których działach, w zależności od charakteru i obfitości  materia-

łu, układ przedmiotowy, chronologiczny lub w kombinacjach 

z poddziałem według czasu, miejsca i formy.  Zastosowano to 

m.in. w działach; historia, literatura, filozofia,  geografia. 

W katalogu rzeczowym pedagogicznej biblioteki nie mogło 

też zabraknąć takich poddziałów systematycznych, które wska-

zują bardziej lab mniej ścisły związek wielu przedmiotów z pe-

dagogiką, np. pedagogika a socjologia, pedagogika a prawo, pe-

dagogika a technika. 

Aktualnie układ katalogu rzeczowego PBW obejmuje ponad 600 

poddziałów systematycznych. Może stanowić dobrą podstawę do 

opracowywania wszelkiego rodzaju bibliografii'tematycznych. 

Oprócz katalogu systematycznego dla piśmiennictwa z zakresu 

pedagogiki 1 nauk j e j pokrewnych budowany jest także katalog 



przedmiotowy. 

Działalnością Informacyjno-Bibliograficzną  PBW zajmuje się 

wyspecjalizowana komórka - Wydział Informacyjno-Bibliograficzny 

Głównym zadaniem wydziału Jest zagwarantowanie nauczycielom 

wszechstronnej pomocy informacyjnej,  w szczególności z zakre-

su pedagogiki i nauk pokrewnych. By sprostać temu zadaniu 

oraz zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez środowisko nauczy-

cielskie i oświatowe Wydział posiada i rozbudowuje adekwatny 

do tych zadań warsztat, na który składają się: 

- kartoteki, 

- księgozbiór podręczny, głównie o charakterze bibliograficznym, 

l iczący aktualnie 1600 woL, 

- przygotowywanie zestawów bibliograficznych  tematycznych 

i cyklicznych oraz ich gromadzenie. 
u* 

Najobfitsze  ł zarazem najszybsze źródło informacji  stanowią 

kartoteki, do których włącza się rokrocznie około 9000 kart 

opisów bibliograficznych,  sporządzonych głównie z autopsji. 

Bogactwo zawartych tam materiałów zilustrować może zarówno 

liczba samych kartotek, jak l haseł, według których materiał 

ten Jest porządkowany. Opisy w kartotekach zgrupowane są pod 

1450 hasłami przedmiotowymi. Nie jest to liczba ostateczna, bo-

wiem jeżeli zachodzi taka potrzeba, hasła są uaktualniane bądź 

wprowadzane nowe. 
- .:/ 

Z  zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych PBW dysponuje 

następującymi kartotekami: 

- pedagogiczną, 



- *NURT-u, 

- pedagogiczną osobową, 

- pedeutologiczną, 

- recenzji z literatury pedagogicznej, 

• rodzina, 

• młodzież, 

-psycho log i c zny — 

Drugi duży blok kartotek stanowią te, które ujmują w różnych 

aspektach zagadnienia literackie, a więc: 

- kartoteka osobowa pisarzy polskich i obcych, % 

- literacka, 

- literatura dla dzieci, 

- dydaktyka literatury, 

- recenzji literatury polskiej- 1 obcej. 

Następny blok stanowią kartoteki osobowej uczonych, artystów 

oraz laureatów nagród Nobla. 

Prowadzona jest również kartoteka regionalna Śląska, ze 

•zczególnym uwzględnieniem problematyki oświatowej regionu. 

Na uwagę zasługuje tu kartoteka nauczycieli piszących Opolszczy-

zny. * 

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie powstały 1 są 

kontynuowane następujące kartoteki: 

- ś w i a t 1 Polska, 
« 

~ ochrona środowiska, 

- czasopiśmiennictwo, 

- «stuka, 



- proca, 

- koltom, 

- recenzje teatralne i filmowe, 

- materiały repertuarowe. 

Do zagadnień zawartych w kartotekach pedagogicznych oraz 

"rodzina" i "młodzież" opracowany został indeks haseł. 

W kartotekach znajduje się również indeks zestawień biblio-

graficznych  opracowywanych i gromadzonych w Wydziale Infor-

macyjno-Bibliograficznym. 

W wydziale opracowywane są planowane zestawienia biblio-

graficzne,  które mają na celu wyprzedzenie zapotrzebowania 

nauczycieli. Niektóre z nich opracowywane są i ukazują się cy-

klicznie, np. "Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów 

w kl. l-vm wg nowych programów", "Metodyka historii", "Wycho-

wanie w rodzinie", "Metody nauczania". 

Opracowywane są również zestawienia do tematów zgłaszanych 

przez pracowników ODN KOIW, a także nauczycieli. 

Problen&atyka opracowywania kwerend jest rozległa: od zagadnień 

czysto pedagogicznych, takich jak np. "Podręczniki do szkół 

elementarnych rejencji opolskiej 1S00-1820" czy "Odczyty peda-

gogiczne" po takie, jak "Powstanie władzy ludowej w Polsce", 

"Realizm w literaturze europejskiej" c zy 'Życ iorys i bibliografia 

£»Słu& zkiewicza ". 

Bardzo szeroka jest również problematyka będąca przedmio-

tem porad ustnych. Przykładowo wymienić tu można z zakresu 

pedagogiki takie, jak: "Zdolności muzyczne dzieci 6-totnich", 



"Adaptacja uczniów w interna ci « " , "Sieci kwadratowe w naucza-

niu matematyki", "Kształcenie nauczycieli techniki w SN-ach" 

itd. Z innych dziedzin wiedzy rozrzut Jest znacznie szerszy, 

np. "Alfabet Braille'a", "Plan Marschalla", "Współczesne teorie 

kosmologiczne", "Ruch młodzieżowy podczas okupacji" Itp. 

P r z y okazji udzielania porad pracownicy Wydziału niejedno-

krotnie instruują użytkowników, w jaki sposób posługiwać się 

kartoteką czy katalogiem, a także prowadzą lekcje biblioteczne 

dla młodzieży, głównie licealnej, których celem jest wyrobienie 

u uczniów samodzielności w korzystaniu z różnych materiałów 

przy poszukiwaniu informacji  na interesujący ich temat. 

Użytkowników informacji  korzystających z porad w PBW 

można podzielić na cztery kategorie: nauczyciele, studenci, 

uczniowie i tzw. inni. W -«przekroju wieloletnim utrzymuje się 

stała proporcja korzystania z usług przez poszczególne grupy: 

35-38 % przypada na nauczycieli, 25-27 % na studentów, 15-16 * 

na uczniów oraz 21-24 % na tzw. innych. 

Wysokie zainteresowanie usługami Informacyjnymi  wykazywa-

ne przez nauczycieli związane Jest z ich kształceniem się, 

dokształcaniem 1 doskonaleniem na studiach i kursach. Obecnie 

obserwuje się również zainteresowanie związane ze zdobywa-

niem przez nauczycieli stopni specjalizacji naukowej. Należy tu 

jednak wymienić tę grupę nauczycieli, dla których korzystanie 

z ośrodka informacji  Jest pomocą w ich bieżącej pracy dydak-
i t 

tyczne] i wychowawczej. 

Studenci stanowią grupę użytkowników informacji  specjalisty-



cznej, «wiązanej głównie z ich kierunkiem studiów, informacje  ba 

udzielane stanowią szeroki krąg tematyczny, wykraczający poza 

zagadnienia tylko pedagogiczne. 

Uczniowie, relatywnie najmniej liczna grupa, zarówno szkół 

podstawowych jak i średnich zainteresowani są głównie materia-

łami repertuarowymi na uroczystości szkolne. 

Dość liczna grupa tzw. Innych jest bardzo zróżnicowana je-

żeli chodzi o zawód (urzędnicy, wojskowi, robotnicy, artyści, 

dziennikarze), jak również w zakresie zainteresowań. Ich zapo-

trzebowanie na informacje  jest rozległe i obejmuje niemal wszys-

tkie dziedziny wiedzy. < 

Pedagogiczna -Biblioteka Wojewódzka w Opolu w realizacji 

swych podstawowych funkcji  ukierunkowuje budowę warsztatu 

pracy dla potrzeb określonego typu czytelnika, jakim jest nau-

czyciel. w celu zaspokojenia jego zainteresowań instrumental-

nych- w zakresie wiedzy pedagogicznej i merytorycznej, w dzie-

dzinie kierunkowych przedmiotów nauczania oraz studiowanych 

specjalności. 

« 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
• 

W drugiej połowie 1951 roku powstała Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna W początkowym okresie swego istnienia musiała po-

konać wiele trudności, organizując gromadzenie zbiorów. Istniały 

wprawdzie na Siąsku bogate tradycje czytelnicze książki poU 

sklej, ale dotyczyły one główni» środowisk wiejskich. Inaczej 

S2 



przedstawiała się sytuacja w Opolu, gdzi® brak większych tra-

dycji czytelniczych był wynikiem ogromnego zniemczenia miasta 

(w roku 1933 językiem polskim posługiwało się zaledwie 0,4 % 

mieszkańców Opola). Ocalałe z żywiołu wojennego książki pol-

skie były więc nieliczne. Spośród uratowanych książek w języ-

ku niemieckim wykorzystywano w bibliotece wydawnictwa ency-

klopedyczne, słowniki oraz nieliczne sllealaca i polonica. Trud-

ną sytuację biblioteki ratowały dary bądź zakupy prywatnych 

księgozbiorów. 

Z uwagi na działające wcześniej w Opolu Miejską Bibliotekę 

Publiczną i Pedagogiczną Bibliotekę Powiatową, które gromadzi-

ły i udostępniały literaturę piękną i popularnonaukową WBP 

w pierwszym okresie swego istnienia gromadziła materiały do 

księgozbioru podręcznego. Była to literatura fachowa,  służąca 

prowadzeniu działalności instrukcyjno-metodyczne j, zbiory typu 

encyklopedycznego oraz syntezy naukowe. Zbiory te stały się 

zalążkiem późniejszej czytelni. I tak, w roku 1951 kllkadriesi«* 

woluminów przekazał W BP w Opolu ówczesny Referat  Bibliotek 

PWRN oraz zakupiono kilkaset egzemplarzy dzieł antykwarycz-

nych. W końcu 1951 roku zbiory WBP Uczyły około 1600 tomów. 

Uzupełnieniem księgozbioru były czasopisma, których w 1952 

roku prenumerowano 30 tytułów - dziś ponad 400 tytuJ6", 

W roku 1955 połączono WBP z Miejską BibUoteką P-uKic-.nĄ, 

tworząc W1MBP, której Dołączony księgozbiór liczył w tym roku 

Już 36.556 wól.' Przyrost ilości książek w nast jpnych latach 

Ujmuje zestawienie: 



78.263 wol. 

- 137.019 woL 

- 183.259 woŁ. 

- 374.818 WÓL 

_ 404.688 w o l 

Przyjęty w latach 60-tych wskaźnik struktury zbiorów, przyj-

^cy dla Opolszczyzny 50 % Uteratury pięknej dla dorosłych. 

% literatury pięknej dla • dzieci i 30 % literatury popularnona-

ukowej nie pokrywa się ze strukturą zbiorów WBP. w której 

procent literatury popularnonaukowej oscylował zawsze w gra-

nicach 40-45 

wielkość księgozbioru jrwiukowego była wiec zawyżona, także 

w stosunku do liczby wypożyczeń. Jednak rozbudowa zbiorów 

naukowych była obiektywną koniecznością z uwagi na status 

miasta Jako ośrodka akademickiego i naukowej stolicy regionu. 

W latach 60-tych rozpoczęto na szerszą skalę gromadzenie • 

zbiorów specjalnych (starodruki, rękopisy) drogą zakupów anty-

kwarycznych, aukcyjnych, darów lub wymiany. 

Zbiory naukowe, popularnonaukowe i specjalne WBP przed-

stawiają się w chwili obecnej następująco: 

- Księgozbiór naukowy l popularnonaukowy w dniu 3UXH.198* r. 

liczył 73.470 woL Na liczbę tę składają się książki z dziedzi-

ny nauk humanistycznych, społecznych, bogate zbiory z za-

kresu bibliotekarstwa t biblio logii, a także klasyka polska 

i obca. Zbiory te zgromadzone są w czytelni i w y p o ż y c z a l n i 

zbiorów naukowych. 

1960 r. 

1965 r. 

1970 r. 

1980 r. 

1985 r. 



'Zbiory śląskie - stan na dzień 31.X11.1984 r. wynosił 10.575 

w o l i obejmował książki wydawane w XIX i XX wieku, polskie, 

czesk ie i niemieckie, drukowane na Śląsku, związane tematyką 

bądź osobą autora ze Śląskiem. 

Czasopisma śląskie - 2804 woL - to czasopisma i wydawnictwa 

ciągłe drukowane na Śląsku w XIX i XX wieku. 

Starodruki - 2700 woL Zbiór zawiera wiele unikalnych pozycji, 

Jak; rzadkie druki ś ląskie, liczne polonica tłoczone w oficynach 

u Wietora, Hallera, Januszewskiego, druki pochodzące ze słyn-

nych drukarń Bazylei, Antwerpii, Moguncji. W zbiorach starodru-

ków znajdują się również 2 inkunabuły. 

Grafika  - 1364 egz . - współczesna i zabytkowa, to bogaty zbiór 

miedziorytów, stalorytów i drzeworytów z okresu od XVI do XIX 

wieku oraz współczesne dzieła twórców polskich i Innych. 

Sztuka - 2237 wol. - to pozycje albumowe z zakresu malarstwa, 

architektury, rzeźby, sztuki użytkowej. 

Kartografia  zabytkowa - 158 Sztuk i kartografia  współczesna -

970 sztuk - to oprócz map i atlasów zabytkowych także współ-

czesne atlasy świata, mapy i plansze. 

Rękopisy - 900 sztuk - to korespondencja, życiorysy, wspom-

nienia, pamiętniki, akta sądowe, zarządzenia władz, dokumenty 
l 

pergaminowe w Języku polskim, niemieckim, francuskim  1 hebraj-

skim, Większa część tych rękopisów osobą autora bądź treścią 

związana Jest ze Śląskiem. Jednym z najcenniejszych rękopisów 

w zbiorach WBP jest rękopis listu G.G.Byrona. 

Dotarci* do zbiorów umożliwiają katalogi. Podstawowe kata-



logi WBP, obejmujące przeważającą część zbiorów bibliotecznych, 

znajdują się w budynku przy ul. Piastowskiej 18. Są to katalogi: 

alfabetyczny  (główny) i systematyczny według Uniwersalnej Kla-

syfikacji  Dziesiętnej. Oprócz tego każdy rodzaj zbiorów ma swoje 

własne katalogi. Są one dostępne w czytelni oraz w Dziale Zbio-

rów Specjalnych i Zabytkowych. Wszystkie filie  miejskie oraz 

oddziały WBP usytuowane poza gmachem głównym (Oddział Mu-

zyczny i Dziecięcy) mają własne katalogi. 

Zbiory są podstawą działalności informacyjnej,  a ta rozwijała 

się w WBP od początku istnienia biblioteki, bo już w 19S3 roku, 

kiedy zorganizowano pierwszą czytelnię, dyżurujący bibliotekarz 

pełnił także funkcję  informatora.  Prace bibliograficzne,  których, 

wynikiem było opracowywanie zestawień bibliograficznych  oraz 

tworzenie kartotek, podjęto już w latach 1953-1954. W 1960 ro-

ku wyodrębniono Dział Informacyjno-Bibliograficzny,  który zajmo-

wał się także udostępnianiem zbiorów, obejmował bowiem czy- » 

te tai ę, wypożyczalnię zbiorów naukowych i regionalnych oraz 

wypożyczalnię międzybiblioteczną, Takie rozwiązani® było ko-

rzystne dla czytelników, aie kłopoty «wiązane z prowadzeniem 

magazynów i, udostępnianiem ograniczały rozwój działalności 

informacyjnej. 

W latach 1960-1967 powiększono znacznie księgozbiór pod-

ręczny, zakupiono wiele bibliografii,  słowników, encyklopedii: 

w połowie lat 60—tych liczył on około 1200 woŁ,, zaś czytelnia « 

wypożyczalnia około 26.000 wol. W tym czasie rozbudowano 

i wzbogacono kartoteki, które są bardzo ważną częśc ią warsztatu 

K « 



pracy Informacyjnej.  Prowadzono wówczas następujące kartoteki 

bibliograficzne: 

- regionalną. 

- historii i teorii literatury, 

- nauki i kultury polskiej. 

- recenzji książek, 

- osobową pisarzy, 

- bibliotekarstwa (na kartach dokumentacyjnych), 

1 nauk społecznych ( na kartach dokumentacyjnych), 

oraz tekstowe w postaci wycinków prasowych: 

- kultura Opolszczyzny, 

- literatura współczesna. 

Zmieniające się potrzeby czytelników zmuszają do zakłada-

nia nowych kartotek, czasem likwiduje się te. których wykorzy-

stanie jest bardzo małe. a nakład pracy przy ich tworzeniu 

i prowadzeniu zbyt duży. 

Użytkownikami informacji  w WBP byli pracownicy uzupełnia-

jący wykształcenie, 'studenci, uczniowie, pracownicy placówek 

oświatowych, naukowych i kulturalnych, a także Instytucje, urzę-

dy 1 organizacje społeczne. Udzielając Informacji,  odpowiadając 

na konkretne pytania, uczono jednocześnie czytelników posłu-

giwania się bibliografiami  i kartotekami, indeksami i innymi ma-

teriałami Informacyjnymi. 

Dokładne omówienie działalności informacyjnej  WBP w latach 

1951-1981 znajdujemy w artykule mgr Mieczysława Fabera za-

mieszczonym w "Pomagamy Sobie w Pracy- nr 1/2 z 1981 r. 



(s.21-29). 

Biblioteka Główna Wyższe} Szkoły Pedagogicznej 

Z chwilą powstania w 1950 roku Wyższe j Szkoły Pedagogicznej 

we Wrocławiu wyłoniła się potrzeba zorganizowania biblioteki, któ-

rej zadaniem byłoby uczestniczenie w realizacji zadań naukowo-

dydaktycznych uczelni. Zalążek przyszłych zbiorów stanowił Uczą-

cy 2000 woL księgozbiór przejęty z byłego Instytutu Pedagogicznego 

we Wrocławiu. W okresie wrocławskim zbiory biblioteki osiągnęły 

liczbę 15.144 woL, ich wartość naukowa była jednak znikoma, Gro-

madzenie bowiem w tym okresie miało charakter zgoła przypadkowy. 

Realizowane były głównie w drodze zakupów dokonywanych przez 

pracowników działu administracyjnego, W tym okresie gromadzono 

podręczniki, skrypty i literaturę wieloegzemplarzową. Natomiast roz-

prawy naukowe, monografie,  teksty źródłowe stanowiły nikły procent 

nabytków. Księgozbiór biblioteki nie różnił się w zasadzie od pr«®* 

ciętnego zestawu książek w bibliotekach szkolnych. Pracownicy n* 

ukowi uczelni mieli jednak zapewniony odpowiedni warsztat pracy 

naukowej w Bibliotece im.Ossolińskich i w Bibliotece Uniwersytec-

kiej. 

Sytuacja zmienia się w roku 1954 wraz z przeniesieniem acze* 

ni do Opola. Nie można byto prowadzić działalności naukowo-dy-

daktycznej w oparciu o księgozbiór przywieziony z Wrocławia. 

Wprawdzie w Opolu Istniały dwie biblioteki: WIMBP i PBW, jedna'" 

że ich zbiory byty niewystarczające, a profil  l zadania zgoła od-



<*nienne od zadań błb&oteki wyższa] uczelni. Dotychczasowy cha-

rakter biblioteki mi siał ulec zwiania. Placówkę tę należało prze-

kształcić z bibBotekl szkolne] w zakład ogólnouczelniany, mający 

spełniać funkcję  naukową, dydaktyczną i usługową. Biblioteka 

miała s i ę stać warsztatem naukowym dła pracowników uczelni. 

Aby sprostać nowym zadaniom, biblioteka musiała przystąpić 

z miejsca do intensywnego gromadzenia literatury naukowej w za-

kresie dyscyplin reprezentowanych przez uczelnię oraz do kom-

pletowana wydawnictw Informacyjnych.  Obok nowości wydawniczych 

nabywano pozycje antykwaryczna. Pokaźną ilość książek pozys-

kano drogą przekazów z kilku innych bibliotek uczelnianych, m.in. 

z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszaw-

skiego i Poznańskiego, Biblioteki Zakładu Narodowego ^ O s s o l i ń -

skich we Wrocławiu, Biblioteki PAN w Krakowie, Biblioteki Uni-

wersyteckiej w Łodzi, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ol-

sztynie. Cenny zbiór sllesiaców otrzymano ze Zbiornicy Księgo-

zbioru Dzieł Zabezpieczonych w Bytonie. Z Wrocławia do Opola 

przewieziono księgozbiór liczący ponad 15.000 woL W wyniku 

napływu książek z darów Już w 1954 roku osiągnął on liczbę 

25.222 woL W roku 1955 było Już 31.283 wol. 1 99 czasopism. 

Rok 1959 zamknął się liczbą 6X364 wol. książek, 10.507 woL 

czasopism l 1.221 wol. zbiorów specjalnych. 

Masowy napływ książek do biblioteki, mimo Iż posiadał nie-

kiedy cechy pewnej przypadkowości, pozwolił na zgromadzenie 

podstawowej literatury naukowej z zakresu dyscyplin reprezen-

towanych przez uczelnię. Nie można jednak było mówić o kom-



pltbieśei zbiorów. Zaznaczał się brak szeregu podstawowych w y 

dawnictw krajowych i zagranicznych. Realizowani® zasady komplet-

ności zbiorów w ramach specjalizacji biblioteki stało s i ę w drogiej 

połowie lat 5 (Mych jednym z naczelnych je j zadań, w związku 

z powołaniem na uczelni nowych kierunków poszerzono zakres 

specjalizacji biblioteki o dzieła z tych dziedzin nauki. Szczegól -

nie dużą wagę zaczęto przywiązywać do kompletowania materia-

łów bibliotecznych z zakresu metodyki nauczania poszczególnych 

przedmiotów. 

W roku 1969 według podziału treściowego księgozbiór BG WSP 

kształtował się następująco; 

- dzieła treści ogólnej, filozofia,  religioznawstwo 6.5 proc. 

- nauki społeczne 14.5 * 

- językoznawstwo 7 » 

- matematyka 3.5 • 

- fizyka 2,3 • 

- chemia 1.8 • 

- nauki przyrodnicze 1.8 41 

- nauki stosowane V ? • 

- sztuka 3,7 « 

- literatura powszechna 12.6 m 

- literatura rosyjska 7 m 

- literatura polska 18 m 

- biografie,  pamiętniki 2.3 m 

- geografia 2.3 * 

historia 12 a. 



' Nabytki biblioteki pochodzą głównie z kupna bieżącego. Dary 

są rzadkością Do takich -wyjątków należy ofiarowanie  bibliotece 

1500 woL silesiaców przez dr Ludwika Ręgowicza z Warszawy. 

Drugim cennym zbiorem przekazanym bibliotece był księgozbiór 

Stanisława Wasylewskiego. 

Po utworzeniu anglistyki BG WSP otrzymała w darze: z British 

Council w Warszawie 157 woL książek, od pana Walczaka z U3A 

41 pozycji, konsul USA w Krakowie przekazał 144 książki. Uni-

wersytet Poznański dostarczył z własnych dubletów około lOOO 

pozycji. Niewielkie komplety książek otrzymano z Ambasady RFN 

w Warszawie oraz kilku innych Instytucji w kraju. 

W związku z prowadzoną przez uczelnię działalnością wy-

dawniczą w roku 1962 biblioteka nawiązał» kontakty wymienne 

z innymi placówkami naukowymi w kraju ; za granicą i otrzymu-

je w ten sposób cenne książki, niejednokrotnie niedostępne w o-

brocie księgarskim. Stałe kontakty wymienne utrzymywane są o-

becnie ze 133 kontrahentami, w tym z 77 polskimi i 56 zagra-

nicznymi. 

Księgozbiór BG WSP to największy na Opolszczyźnie zbiór 

literatury z zakresu nauk społecznych, bardzo rozbudowany 

w takich dziedzinach jak: pedagogika, dydaktyka, psychologia, 

językoznawstwo, historia, teoria literatury polskiej, filologia  ro-

syjska, filologia  angielska, historia Potoki 1 historia powszechna. 

Gromadzone są także pozycje z dyscyplin ścisłych: matematyki, 

fizyki,  chemii, techniki, nauk przyrodniczych i geografii.  W os-

tatnich latach do profilu  gromadzenia włączono nowe dyscypliny 



wiedzy, a mianowicie: pedagogikę opiekuńczą, pedagogikę pmcy, 

ku l tu rozna wstwo, ekonomikę. B G W S P posiada również zbiory 

regionalne. 

Stan zbiorów BG WSP przedstawiał s ię porównawczo: 

1978 1985 

- wydawnictwa zwarte 269.341 wol. 375.295 woL 

- czasopisma 29.831 " 4Ł.611 " 

- s tare druki 626 " 579 * 

- rękopisy — 5 . . 

- grafika  2.440 jedn. 2.572 jedn. 

- kartografia  310 " 32Z * 

- mikrofilmy  558 " 811 " 

- nagrania 1.109 " 

- prace doktorskie 169 " 261 " 

- normy 117 * 4.569 " 

- dokumenty życia spo ł ecznego 

teki. - 18 " 

Najcenniejszą część w księgozbiorze biblioteki stanowią sta-

rodruki. Pobierane one były starannie drogą kupna na aukcjach 

antykwarycznych lub też ofiarowywane  bibliotece Jako dary. Po -

nad pół tysiąca starych druków pochodzi z XVI, XVII i XVBI wie-

ku. W zbiorze tym reprezentowane są prawie wszystkie oficyny 

drukarskie polskie i europejskie. Większość egzemplarzy «scho-

wata się w dobrym stanie i może służyć jako warsztat naukowy 

dla historyków, bibliofilów  i badaczy literatury. W ostatnich lata«* 
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starodruki stały aię przedmiotem badań bibliofilskich  pracowników 

BG, a ich wynikiem opracowanie przygotowane przez Marię D*-

blessem 1 Krystynę Łazik pt. "Książka dawna w zbiorach Biblio-

teki Głównej Wyższe j Szkoły Pedagogicznej lm.Powstańców Śląs-

kich w Opolu". Opole 1980. 

- W opracowaniu znajduje się wydawnictwo informujące  o wszy. 

stkich posiadanych przez bibliotekę starodrukach "Katalog staro-

druków w zbiomch BG WSP". Jako że wydawnictwo z roku 1980 

opisywało tylko niektóre pozycje tej części księgozbioru. 

Zbiory BG WSP udostępniane są w wypożyczalni miejacowej 

i międzybibliotecznej oraz w czytelni, wyposażonej w księgozbiór 

podręczny, obejmujący ponad 4000 w o l dzieł podstawowych, ta-

kich jak: encyklopedie ogólne l specjalne, słowniki językowe 

i terminologiczne, informatory,  roczniki statystyczne, bibliografie, 

dzieła klasyków literatury polskiej l obcej, podstawowe podręcz-

niki i skrypty, a także wszystkie posiadane czasopisma. Korzy-

stanie z księgozbioru czytelni ułatwia katalog podręczny. Całość 

zbiorów ujęta jest w katalogu alfabetycznym  oraz katalogu rze-

czowym opartym na Uniwersalnej Klasyfikacji  Dziesiętnej. 

Zbiory BG WSP udostępniane są powiększającemu się ciągle 

zespołowi pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, studen-

tom, a także nauczycielom 1 pracownikom opolskich instytucji 

oświatowych, kulturalnych i naukowych, studentom WSI i szkół 

pomaturalnych miasta Opola. 

Szczególnie ważne miejsce w procesie badawczy» 1 dydak-

tycznym ośrodków naukowych zajmuje informacja  l dokumentacja 
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naukowa. W roku 1972 prasy Btt »organizowano cio celów informa-

cji naukowe) samodzielny oddział, którego działalność obejmuje: 

- gromadzenie i selekcję źródeł informacji. 

. opracowanie nośników informacji, 

- rozpowszechnianie informacji  o posiadanej bazie dołcamentów, 

- dokumentację działalności WSP w Opolu, 

- dokumentację prac naukowo-badawczych kadry naukowej, 

- kształcenie użytkowników informacji, 

- organizowanie form  popularyzujących literaturę naukową. 

Zasadniczy człon kompletowanych przez PIN źródeł stanowią 

I b ibliografie  ogólne i specjalne, przeglądy dokumentacyjna, katalo-

gi książek i czasopism polskich oraz zagranicznych. Informatory 

tematyczne, słowniki, poradniki, składy osobowe uczelni, biblio-

grafie  publikacji naukowych pracowników z innych uczelni w kra-

ju, a także literatura fachowa  z zakresu bibliotekarstwa, informa-

cji naukowej i bibliofilstwa. 

OIN BO WSP posiada do dyspozycji użytkowników kartoteki 

różnego typu. Bibliograficzna  kartoteka zagadnieniowa kompletuje 

materiał dotyczący następujących zagadnień: 

- nauka, 

- historia oświaty 1 wychowania, 

- kadry pedagogiczne, 

- s tudenci, 

- zagadnienia kultury, 

- dydaktyka szkoły wyższej, 

- dydaktyka szkoły podstawowej i średniej, 



inetodytca nauczania języka polskiego, języków obcych, historii, 

matematyki, fizyki,  chemii, przedmiotów technicznych, 

pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej, pedagogika 

opiekuńcza, nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, 

- bibliotekarstwo, bibliografia  i informacja  naukowa. 

Kartoteka tekstowa wycinków prasowych z zakresu szkolnic-

twa na Śląsku Opolskim oraz działalności WSP: powielona jako 

kartoteka zagadnieniowa bibliograficzna. 

Kartoteka dokumentacyjna kart CINTE z zakresu: 

- matematyka, 

- fizyka, 

-chemia, 

- nauki techniczne, 

- ekonomika, v 

- oświata i wychowanie, 

- informacja  naukowa, bibliotekarstwo. 

Część kart ( 5 pierwszych tematów) przechowywana i udostępnia-

na jest w bibliotekach instytutowych, dwa ostatnie tematy kompl^ 

tuje om. W O IN znajdują się także: 

- kartoteka dokumentacyjna zakończonych prac naukowo-badaw-

c z y c h i rozwojowych pracowników WSP w Opolu. 
- kartoteka sprawozdań z wyjazdów «granicznych pracowników 

WSP w Opolu. 

W osobnej kartotece ujęte są publikacje naukowe pracowników 

WSP w Opolu. Usystematyzowana jest ona w układzie działowy, 

i zawiera dorobek naukowy nauczycieli akademickich satradnionych 



w uczelni. Na podstawie tej kartoteki co dwa lata ukazuje się 

bibliografia  publikacji pracowników naukowych WSP w przygo-

to wywartych "Składach osobowych". 

BG WSP swoją działalnością usługową 1 propagandową za-
• ^ 

biega o to, aby studenci, będący czytelnikami i odbiorcami In-

formacji  podczas studiów, kontaktu nawiązanego z książką i bi-

blioteką nie zrywali również wtedy, kiedy podejmą pracę jako 

nauczyciele. Stara się swoją pracą zainteresować pracowników 

naukowych uczelni, aby i oni byli stałymi odbiorcami informacji 

przygotowywanej i rozpowszechnianej przez agendy biblioteki. 

Biblioteka Instytutu Śląskiego w Opolu 

W maju 1957 roku reaktywowano działalność Śląskiego In-

stytutu Naukowo-Badawczego. W tym okresie rozpoczęto groma-

dzenie księgozbioru. W pierwszych latach książki i czasopisma 

nabywano przede wszystkim drogą kupna i darowizn (wśród 

tych ostatnich wiele to publikacje pracowników Instytutu). Do-

piero w 1966 roku rozpoczęło się planowe gromadzenie l opra-

cowywanie zbiorów. Rozwój księgozbioru niech zilustrują przy-

kładowe dane: 



• 1« ' ' l 
Zwarte Czasopisma 

R o k przybyło Stan na Ilość tytułów ilość wo l 
31.XII pol. zagr. 

1961 366 687 brak danych 

1965 434 1.895 68 15 220 

1970 1.745 9.668 303 125 3.136 

1975 2.700 18.543 402 169 6.040 

1980 1.489 26.605 417 146 13.736 

1985 2^359 35.361 348 101 16.882 

Wydawnictwa w 90 % gromadzone są w jednym egzemplarzu. 

Od roku 1966 biblioteka prowadzi regularną wymianę wydaw-

nictw własnych Instytutu Śląskiego z około 125 partnerami krajo-

wymi i zagranicznymi. 

Profil  gromadzenia zbiorów jest zgodny z tematyką prac pro-

wadzonych w Instytucie i kształtuje się następująco: 

- historia powszechna i historia Polski XIX i XX wieku oraz si-

lesiaca - 40 * księgozbioru, 

- nauki społeczne (socjologia, demografia,  prawo międzynarodowe, 

stosunki międzynarodowe) - 40 * księgozbioru, 

- pozostałe: ekonomia, ekonomika rolnictwa, teoria literatury, 

kultura, dzieła o treści ogólnej - 20 % księgozbioru. 
Od 1961 roku rozpoczęto w odrębnej komórce zwanej Archl-

6? 



wum Prac Naukowych gromadzenie rękopisów, maszynopisów, do-

kumentów, zdjęć itp. W 1979 roku, po kilkakrotnych reorganiza-

cjach, zbiory te stały się integralną częśc ią biblioteki. W tym sa-

mym roku przystąpiono do ich melioracji» inwentaryzacji oraz o-

pracowania. W roku 1985 cała praca została zakończona 1 Zbio-

ry Specjalne na dzień 3UOL.1985 r. przedstawiają s ię następująco! 

- kartografia  - 363 jednostki in went. + 85 map rękopiśmiennych, 

- mikrofilmy  - 223 zwoje + 19 zwojów ^mikrofilmowanych  rękopisów 

- rękopisy - 4704 woŁ, ( teczki ) - są to przede wszystkim niepu-

blikowane rękopisy wspomnień i pamiętników, opracowania, ra-

porty, ekspertyzy, różnego rodzaju dokumenty dotyczące przede 

wszystkim Śląska. Zgromadzono tu również spuściznę po Józer— 

fie  Kokocie, Franciszku Hawranku, Alojzym Targu, Janinie En-

der, Janinie Tumińskiej i innych, 

- biogramy - zgromadzono opracowane biogramy i materiały do 

biogramów 1257 osób (Ślązaków lub osób związanych ze Śląs-

kiem ) 

- ikonografia  - 3594 pozycji. 

Od UII.1980 roku przyłączono do biblioteki Pracownię Repro-

graficzną,  która wykonuje na potrzeby Instytutu Śląskiego mikro-

filmy,  odbitki fotograficzne  itp. 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na zewnątrz wyłącznie pra-

cownikom Instytutu Śląskiego. Osoby spoza tego grona mogą ko-

rzystać ze zbiorów w czytelni czynnej od poniedziałku do pląP««* 

w godzinach 8 ° ° - 15°° . 

15 maja 1984 roku otwarto oddzielną czytelnię mikrofilmów. 



ff'  tym samym roku odwiedziło Ją 371 osób, korzystając z 551 

ewoj ów, zaś w roku 1985 - 367 osób przejrzało 802 zwoje mi-

crofilmowe. 

Dotarcie do zbiorów ułatwiają następujące katalogi; 

- alfabetyczny, 

- rzeczowy katalog systematyczny prowadzony według UKD, 

- sile siać ów, 

- czasopism. 

Trzy pierwsze rodzaje katalogów mają także zastosowanie do 

zbiorów specjalnych. Istnieje takie katalog mikrofilmów  oraz: 

- katalog alfabetyczny  i przedmiotowy wydawnictw Instytutu Śląs-

kiego, 

- kartoteka recenzji wydawnictw Instytutu, 

- kartoteka publikacji pracowników Instytutu, 

- kartoteka pseudonimów śląskich - z powodu braków kadrowych 

nie kontynuowana. 

Kolejna tabela pozwoli zorientować się w wykorzystywaniu 

zbiorów: 

Rok 
Hość 
osób 

Wyd. zwarte 
i czasop. 
w woL 

C zasoplsma 
bieżące 
w jedn. 

Wypożycze-
nia między-
biblioteczne 

Rękopisy 

1966 209 444 1157 14 -

1970 928 2.647 6850 50 — 

1975 3.260 4386 5208 630 — 

1980 3.744 5.265 4055 . 188 126 

1985 3.277 7.055 4497 182 733 



Biblioteka Instytut» Śląskiego Jest specjalistyczną biblioteką 

naukową służącą określonemu gronu zainteresowanych dziejami 

Śląska i jego dniem dzisiejszym. 

Biblioteka Główna Wyższe j Szkoły Inżynierskiej 

Biblioteka Główna wyższe j Szkoły Inżynierskiej jest stosun-

kowo młodą placówką. Zaczęto ją organizować w roku 1963 ja-

ko bibliotekę Punktu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej, który 

wówczas działał w Opolu. Początkowy okres działalności był bar-

dzo trudny, biblioteka nie miała właściwych warunków lokalowych 

ani finansowych,  personel liczył zaledwie 2 osoby. W tej sytua-

cji księgozbiór powiększał się powoli, niesystematycznie, jego 

zakup uzależniony był od doraźnych subwencji WRN, przekazy-

wanych placówce za pośrednictwem Instytutu Śląskiego. 

W czerwcu 1966 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów powoła-

no Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu jako samodzielną placów-

kę naukową i dydaktyczną. 

Biblioteka została zobowiązana do wykonywania wielu działań 

wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym. Jej cele i obo-

wiązki wyznaczało Zarządzenie Min. Ośw. i SzkoL Wyższ. 

z dnia 30 lipca 1964 roku. które m.ln. mówiło, że do zadań o-

c ze lnianej biblioteki głównej należy: 

- Organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej szkoły 

poprzez odpowiedni dobór, fachowe  opracowanie i udostępnianie 

zbiorów oraz przez prace bibliograficzne  i dokumentacyjne, któr* 



' umożliwiają jak największe wykorzystanie zbiorów biblioteki, 

- Koordynowanie działalności bibliotek zakładowych w zakresie 

gromadzenia zbiorów bibliotecznych, 

- Przysposobienie osób studiujących do korzystania ze zbiorów 

1 pomocy naukowych niezbędnych do rozwijania pracy nauko-

wej, 

- Współpraca z placówkami badawczymi, ośrodkami dokumentacji 

i innymi instytucjami w dziedzinie specjalności szkoły wyższej, 

służąca rozwojowi badań i zastosowaniu wiedzy do potrzeb 

praktyki i postępu technicznego, 

- Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników sieci bi-

bliotecznej szkoły wyższej . 

Stan lokalowy młodej biblioteki uczelnianej nie uległ poprawie. 

Dopiero z początkiem lat 70-tych przyznano jej dodatkowe pomie-

szczenie na magazyn księgozbioru. Przy niewielkiej wciąż liczbie 

pracowników ograniczone były możliwości rozwijania wszystkich 

dziedzin działalności biblioteki. W marcu 1972 roku przemieszczo-

no zbiory biblioteki na ulicę Katowicką 49, przekazując odpowied-

nie pomieszczenia na czytelnię, wypożyczalnię, pracownię 1 maga-

zyny. W roku 1985 BG WSI przeżyła kolejną przeprowadzkę -

otrzymała nowe pomieszczenie w gmachu przy ul. Związku Walki 

Młodych, gdzie na parterze zlokalizowano magazyn książek, a na 

I piętrze czytelnię, wypożyczalnię, pracownie, katalogi. 

Wyższa Szkoła Inżynierska rozbudowuje sieć bibliotek. Oprócz 

Biblioteki Głównej pracują: Biblioteka Instytutu Budowy Maszyn. 

Biblioteka Instytutu Elektrotechniki, a organizowana Jest Biblioteka 



Instytutu Inżynierii Lądowej. 

Księgozbiór Biblioteki, Jak wspomniałam, początkowo powiększał 

się powoli i niesystematycznie. Dopiero w latach 70-tych zaczęło 

rocznie przybywać 10-12 tysięcy woluminów, pochodzących głów-

nie z kupna, co umożliwiało gromadzenie księgozbioru zgodnie 

z potrzebami pracowników naukowych uczelni i studentów. Pewna, 

niewielka część księgozbioru pochodzi z darów i wymiany. 

Wzrost ilościowy księgozbioru BG WSI 

Rok Zwarte 
Czasopisma 

i lość tyl. wol . 
Zb.Specjalne 

1 963 387 _ 

1965 1.466 98 - 2.803 

1970 3 4.900 432 1388 11.010 

1975 82.181 736 4638 19.231 

1980 111.034 930 13750 30,921 

1985 132.176 963 21641 41.986 

Wśród druków zwartych Jest 4383 wol. książek zagranicznych, 

głównie w języku rosyjskim i angielskim. 

Czasopisma prenumerowane w roku 1985 tot 

- 443 tytuły krajowe, 

- 339 sprowadzonych ze Związku Radzieckiego, 

- 117 z krajów demokracji tudowsj, 

- 64 z krajów kapitalistycznych (aby zwiększyć ilość łych orf® 1* 

nich 87 tytułów sprowadza się w postaci dlazokopli). 

Na zbiory specjalne w bibliotece składają się: normy i t e * » " 



tyczne zbiory norm, opisy patentowe, karty Katalogu Budownictwa, 

literatura firmowa  polaka i obca. grafika,  mapy, fotokopie,  kseroko-

pie, przeźrocza, mikrofilmy,  taśmy, płyty. 

Mówiąc o gromadzeniu zbiorów wspomniałam o darach. W la-

tach 1965/66 biblioteka otrzymała pewną ilość czasopism z przed-

siębiorstwa Prozamet we Wrocławiu, w roku 1977 wspólnie z Am-

basadą Francuską w Warszawie biblioteka urządziła wystawę ksią-

żek l czasopism wydawanych przez francuskich  wydawców. Zbiór 

ten został następnie ofiarowany  uczelni l Jest wykorzystywany 

m.ift,  na lektoracie języka francuskiego. 

Wymianę wydawnictw uczelnianych prowadzi się z 26 ośrodka-

mi naukowymi w kraju i 6 zagranicznymi. 

Tematyka zgromadzonego księgozbioru przedstawia się nastę-

pująco: * 
2 9Ł 

- nauka I wiedza w ogólności 
- filozofia,  psychologia, logika, teoria poznania, etyka. 

moralność ^*3 * 

- nauki społeczne: socjologia, statystyka, po Utyka, 

* 11 6 % 
ekonomia, prawo, administracja 

26 % 
- nauki matematyczno-przyrodnicze 

w tym: matematyka - 7 % 

fizyka  -11 % 

chemia - 5 % 

są także książki z astronomii, geodezji, mineralogii, geologii. 

v 
meteorologii, * < ( 

' V 56 * 
- nauki stosowane 



w tym; medycyna - anatomia. fizjologia,  higiena - 56 % 

.- badanie materiałów, 

- budowy maszyn, 

- e le ktrotechnlk i, 

- elektroniki, 

- techniki telekomunikacyjnej, 

~ silników, 

~ obróbki r.jateriało"*, 

~ inżynierii lądowej, woctoej i jsaraliarnej, 

- techniki środków transportu, 

- inne działy nauk stosowanych - 18,3 rse cc sk&dają się 

książki dotycząc» orgaaaizacji i sarząe!z4ime,. i t-»ł.sportu, róż-

nych gałęzi przerayeiu, metalurgii, Informatyki  wraz z jęsyita®* 

programowania (te ostatni© zagadnienia stanowią 2,6%księgo-

technika - 36,1 na co skte.de.ją się 

książki dotyczące: 

zbioru}, 

päanowanie przestrzenne, architektura, sziuks 3,3 * 

słowniki dwu i w ie lo języczne j a także monografie 

okresów literackich i dzieła * teorii literatury 

krajoznawstwo, mapy, auasy 

3,3 fS> 

0.« % 

1 % biografie,  historia 

Poszukiwanie potrzebnych książek ułatwiają ppowadaon» lcatł 

logi: \ 

- kataiag alfabetyczny  zbiorów zwartych, 

- katalog systematyczny zbiorów zwartych - prowadzony wedhtf 

Uniwersalnej Klasyfikacji  Dziesiętnej. Obecnie opracowuj« 



Indeks p:*%.&umlGtawy-  do tego katalogu, który ułatwi czytelnikom 

samodzielne poszukiwasala. Mi»© wyjaśniania tajemnic UK O na 

zajęciach z przjfeposobienia  bibliotecznego posług rwani»» się tym 

katalogiem sprnwla wciąż czytelnikom trudności, 

~ katalog czasopism i wydawnictw ciągłych, 

- katalog literatury firmowej,  polskiej i obcej w układzie tytułowym 

i według firm, 

- katalog nowości, 

" katalog książek zagranicznych, 

- katalog zgromadzonych prac doktorskich. 

W czytelni BG i w bibliotekach instytutowych są katalogi zgro-

madzonych tam druków zwartych: podobnie w OXN jest katalog pod-

ręczny sgrom&dzorrych książek w układzie alfabetycznym,  rzeczo-

nym i topograficznym. 

Biblioteka Główna WSI jest na terenie Opola największą biblio-

teką techniczną, dlatego 1/3 jej czytelników stanowią osoby nie 

zwlązas-9 z uczelnią, a mianowicie: pracownicy jednostek przemy-

słowych miasta i regionu, nauczyciele i młodzież szkół technicz-

nych Opola, studenci WSP z Wydziału Technicznego, a także hob-

byści o zainteresowaniach technicznych. * 

N a koniec 1985 roku skład czytelników byt następujący: 

- studenci WSI 1455 45 * 

- pracownicy WSI 420 13 % 

* studenci WSP 378 12 * 

" czytelnicy z miasta 969 30 % 

• Biblioteka w uczelni jest dziś traktowana jak uczelniany ośrodek 



informacji,  w samej bibliotece komórką, która zajmuje s ię głównie 

sprawami informacji  jest Oddział Informacji  Naukowej i Bibliografii. 

Powfctai  on 1J.1976 r., miał wówczas obsadę jednoosobową, która 

' stopniowo wzrastała do czterech osób, ale od 1.VÜ.19?? r. OIN 

jest odpowiedzialny za prowadzenie czytelni, więc czas wszyst-

kich zatrudnionych w Oddziaie nie może być poświęcony wyłą-

• 1 

cznie sprawom informacji.  \ 

Tworząc warsztat pracy OIN zgromadzono w księgozbiorze 

podręcznym ponad 1600 pozycji dotyczących informacji  naukowej, 

dokumentacji, bibliotekarstwa, a także wydawnictw typu słowniko-

w e g o , informatorów  i bibliografii.  W OIN gromadzone są także cza-

sopisma o wymienionej tematyce w ilości 102 tytułów.'' Na życze-

nie użytkowników sporządza się lub sprowadza z innych ośrodków 

f  zestawienia tematyczne, których zbiór wynosi obecnie 283 jednostki 

inwentarzowe. 

Bardzo ważną częścią warsztatu informacyjnego  są kartoteki. 

Zróżnicowane potrzeby użytkowników powodują tworzenie i prowa-

dzenie różnych rodzajów kartotek: 

- kartoteka kart dokumentacyjnych CINTE - prowadzi się ją od 

roku 1977, w tej chwili zbiór zawiera 250 tysięcy kart Część 

z nich dotyczy nauki i wiedzy w ogólności, nauk społecznych, 

matematyczno-przyrodniczych, ale główny zrąb zbioru to infor-

macje wiążące się z naukami technicznymi jakie wykładane 

na uczelni, a więc budowa maszyn, elektrotechnika, elektronik», 

badanie materiałów, inżynieria lądowa, materiały budowlane, 

przemysł budowlany. Do zbioru przybywa rocznie ponad SO ^ 



aięcy tcart. 

Kartoteka inwersyjna na kartach przeziemych, w której doku-

mentowane są publikacje pracowników; składa się z: 

- kart informacyjnych  zawierających opis bibliograficzny  publi-

kacji. W miarę możliwości poszerzony o adnotację dotyczącą 

treści (streszczenie autorskie) - zbiór prowadzony Jest w u-

kładzle numerycznym i w dniu 7JL1986 r. Uczył 2502 opisy. 

- kart przeziernych dotyczących jednostek organizacyjnych u-

czelni, w których zatrudnieni są pracownicy, rodzaje publi-

kacji (artykuł, skrypt, podręcznik, referat  konferencyjny,  pa-

tent Itp.). lat. w których publikacje powstały, nazwisk auto-

rów - pracowników uczelni, tytułów czasopism, w których za-

mieszczone zostały publikacje. 

Kartoteka ta pozwala r * wieloaspektowe wyszukiwanie informa-

cji na temat dorobku naukowego poszczególnych pracowników, 

instytutów, rodzajów pubUkacji itp. 

- Kartoteki zagadnieniowe (blbUograficzne): 

- Inżynieria lądowa, 

- motoryzacja, 

- niekonwencjonalne źródła energii: biogaz, słońce, wiatr, 

- teoria i zastosowanie zbiorów rozmytych. 

- bibliotekarstwo l Informacja  naukowa. 

- prace dyplomowe l magisterskie obronione w WSI. 

- Kartoteki tekstowe z wycinków prasowych: 

- działalność WSI w Opolu, 

- szkolnictwo wyższe w Polsce, 



oraz  liczne kartoteki pomocnicze. 

Efektem  sprawnie i wszechstronnie zorganizowanej informacji  >' 

naukowej ne- terenie uczelni jest wydatne skrócenie czasu potrzeb- t 

„e go na uzyskanie informacji  przez użytkownika, co w przypadku 

studenta pozwala zaoszczędzony czas poświęcić na bezpośredni a 

proces przyswajana sobie wiedzy, a w przypadku pracownika n»-

ukl - na uaktywnienie i przyśpieszenie osiągnięć badawczych. n 

d 

yj 
Oddział Główno i Biblioteki Lekarskie} 

« 
w Opolu 

1 

Do 1963 roku województwo opolskie nie miało własnej biblio-

teki lekarskiej. W tym właśnie roku Główna Biblioteka Lekarska 

« Warszawie wystąpiła do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z propozycją 

zorganizowania swego oddziału w Opolu jako siódmego w kraju. 

Bezpośrednią pomoc w organizacji Oddziału zaoferował  Wydział 

Zdrowia i Opiekł Społecznej Prezydium Miejskiej Rady Narodowe! 

w Opolu. Nowa biblioteka została w pełni wyposażona przez 

ną Bibliotekę Lekarską tak w sprzęt, jak i w księgozbiór. Od po-

czątku grudnia 1963 roku zatrudniono kierownika Oddziału Biblio-

teki, w związku z czym już w tym samym miesiącu zaczęły na-

pływać pierwsze książki i czasopisma. Według stanu na dzień 

31 grudnia 1963 roku liczba książek w bibliotece wynosiła 292, 

a czasopism 76 wol. 

Począwszy od stycznia 1964 roku biblioteka otrzymywała syste-



h tycznie bieżące czasopisma i wydawane książki; księgozbiór 

owiększał się także dzięki ofiarowaniu  książek i czasopism 

lat ubiegłych przez lekarzy. 

Pierwotnie biblioteka mieściła się na Zaodrzu, przy Przychod-

i Rejonowej nr 2} w roku 1974 przeniesiono zbiory do nowego 

»kalu na terenie szpitala w centrum miasta przy PLArmii Czerwo-

ej. Większy lokal, iepsza lokalizacja pozwoliły rozwinąć żywszą 

Iziałalność, lepiej służyć środowisku lekarskiemu Opola i woje-

rództwa. Biblioteka udostępnia swe zbiory wszystkim zaintereso-

wanym naukami medycznymi i naukami pokrewnymi, takimi jak blo-

ogia, chemia, fizyka,  psychologia. Księgozbiór medyczny dotyczy 

wstępujących dziedzin: 

• Interna, 

• chirurgia, V 

• onkologia, 

• urologia, 

- nefrologia, 

> hematologia, 

» diagnostyka laboratoryjna, 

- radiologia 

» laryngologia, 

- okulistyka, 

- ortopedia, 

- deontologia, 

- stomatologia, 

- farmacja, 



_ organizacja, służby zdrowia. 

Biblioteka posiada 10 tysięcy wol. książek i 40 tysięcy woL 

czasopism. Bieżąca prenumerata czasopism wynosi 152 tytuły. Są 

wśród nich czasopisma polskie - 88 tytułów, zagraniczne - 64 ty-

tuły, w tym z krajów kapitalistycznych - 26 tytułów. 

Biblioteka posiada również 3 « tytułów czasopism na mikroOszach, 

są to czasopisma ze strefy  dolarowej. Mikrofłsze  nadsyłane są 

systematycznie z Głównej Biblioteki Lekarskiej. 

Przy udzielaniu informacji  bieżącej i retrospektywnej pracowni-

cy btbüo'.ek; posługują się Polską Bibliografią  Lekarską XDC I XX 

wieku opracowaną przez St.Konopkę, Bcsfonaacją.  B i e ż n ą , Prze-

gląd®« Piśmiennictwa lekarskiego - jest to miesięcznik wydawany 

przez Głóvną Bibliotekę lekarską. Pomocą służy także Index Me-

dicus gromadzony od 1965 roku. 
i 

Biblioteka prowadzi katalogi: alfabetyczny  oraz przedmiotowy. 
I 

Ten ostatni opracowywany jest na podstawie "Słownika haseł 

z dziedziny medycyny 1 nauk pokrewnych", którego trzecie wyda-

nie. uzupełnione i poprawione, przygotowane przez Z.Domanows^ 

i .LJankow&klego ukazało się w 1984 roku, a więc zawiera naj-

nowsze terminy medyczne. 

Biblioteka świadczy następujące usługi: 

- Opracowuje tematyczne zestawienia na żądany temat - około 

200 zestawień rocznie; od początku Istnienia biblioteki opraco-

wano około 1000 zestawień. Opracowywane są one na podsta-

wie gromadzonych wydawnictw informacyjnych  polskich i obcy4* 

- Udziela Informacji  telefonicznych  w obrębie miasta, wojewód**** 

so . . 



'a także poza nim. 

Udziela porad czytelnikom przygotowującym się do specjaliza-

cji, doktoratów, habilitacji i piszących prace magisterskie. 

Prowadzi wypożyczenia wysyłkowe do bibliotek i osób prywatnych. 

Pośredniczy między czytelnikami a Główną Biblioteką Lekarską 

w uzyskiwaniu materiał** naukowych. GBL posiada komputerowe 

połączenie z Centrum informacji  Medycznej w Sztokholmie, dzię-

ki czemu Oddział uzyskuje najnowsze dane dotyczące medycyny, 

które przekazywane są odpłatnie użytkownikom zamawiającym pro-

fil. 

Oddział GBL w Opolu ma zarejestrowanych około 2000 czytel-

tlków. Przeważają wśród nich pracownicy służby zdrowia: lekarze, 

fcrmaceuci,  pielęgniarki i personel pomocniczy. Duży procent sta-

lowią studenci medycyny K farmacji  . Akademii Wychowania Fizycz-

nego oraz uczniowie szkół l i c e a l n y c h pielęgniarstwa i pomatural-

łych medycznych. 

?niWTE Instv*11*1' Przemysłu W^rących Materiałów, 

Budowlanych 

W instytucie W i ą ż ^ y c h Mater iałów Budowlanych w GroszOwi-

cach od 1968 roku Istniała biblioteka. We wrześniu 1975 roku na 

bazie biblioteki zos ta ł powołany trzyosobowy z e s p ó ł do spraw 

tatę, który 11.07.1979 roku przekształcono w ZOWTE. Ośrodek 

merytorycznie ściśle współpracuje z Branżowy- Ośrodkiem infor-

macji Naukowej. Technicznej i Ekonomicznej w Krakowie, istnie-



jącym w mmach Instytutu od 1954 roku: organizacyjnie podlega 

Sekretarzowi Naukowemu - Zastępcy Dyrektora. 

W ramach Ośrodka prowadzona jest: biblioteka, archiwum prac 

naukowo-badawczych oraz działa rzecznik patentowy. 

Księgozbiór biblioteki l iczy 6000 wol. Średni roczny przyrost 

książek w latach osiemdziesiątych wynosił 132 pozycje . Średni 

roczny przyrost w latach siedemdziesiątych był większy i wyno-

sił 233 tytuły. 

Tematyka księgozbioru jest następująca: 

- technologia produkcji cementu, wapna, gipsu, kredy i innych 

materiałów budowlanych, a także tlenku glinu z surowców nie-

boksytowych, 

- maszyny i urządzenia do produkcji wyże j wymienionych mate-

riałów budowlanych, 

- konstrukcja aparatury kontrolno-pomiarowej i regulacyjnej 

w przemyśle cementowo-wapienno-gipsowym, 

- automatyzacja i kompleksowe sterowanie procesami produkcji 

w przemyśle cwg, 

- zagospodarowanie do celów produkcyjnych odpadów przemysł0" 

wych, 

- ekonomika, organizacja i finansowanie  procesów badawczych, 

- mineralogia, krystalografia,  geologia, 

- ochrona środowiska, 

- wentylacja, klimatyzacja, odpylanie, 

- mechanika precyzyjna, optyka, 



' Biblioteka prenumeruje 18 czasopism z krajów kapitalistycznych, 

13 czasopisma z krajów socjalistycznych oraz czasopisma polskie. 

Do zbiorów dociera się poprzez następujące katalogi: 

- książek, v 

- tłumaczeń wykonanych w Instytucie, 

- czasopism, 

- norm polskich, branżowych i zagranicznych prowadzonych 

w tym samym zakresie tematycznym co księgozbiór biblioteki, 

- literatury firmowej  techniczno-handlowej, 

- prac naukowo-badawczych wykonanych w Instytucie. 

Katalogi te prowadzone są w układzie alfabetycznym  i działowo-

tematycznym. 

Prowadzone są także kartoteki: 

- kart dokumentacyjnych zawierających informacje  o artykułach 

w czasopismach krajowych i zagranicznych w zakresie tema-

tycznym takim samym, jak księgozbiór, 

- dorobku naukowego pracowników Instytutu, obejmująca Infor-

macje o: • * 

- artykułach zamieszczonych w czasopismach krajowych i za-

g ranicznych, 

- referatach  prezentowanych na konferencjach,  zjazdach, sym-

pozjach krajowych i zagranicznych, 

- wydawnictw zwartych, 

- dokonanych wynalazkach, 

- otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach. 

Użytkownikami  InforMcjl  Ośrodka są pracownicy merytoryczni 



Instytutu zatrudnieni na etatach naukowych i inżynieryjno-technic* 

nych omz inni pracownicy Instytutu, o takie osoby spoza Instytu-

tu: kadm inżynieryjno-techniczna przemysłu cementowo-wapienni-

czego. pracownicy naukowi opolskich wyższych uczelni, studenci 

1 uczniowie Technikum Wiążących Materiałów Budowlanych. 

Działalność Ośrodka propagowana jest w formie  "Informatora" 

wydawanego dwa razy w roku. "Informator"  zawiera zwięzłe inforr 

macje o nabytkach takich jak: książki, sprawozdania z prac nau-

kowo-badawczych, ważniejsze normy, patenty i literatura firmowe. 

Podaje także wykaz zestawień tematycznych oraz tłumaczeń wy-

konanych w innych ośrodkach, a mogących zainteresować pra-

cowników Instytutu. Dostarczany jest przede wszystkim kierowni-

kom pionów i zakładów naukowo-badawczych. Ograniczony nakład 

nie pozwala na szersze kolportowanie wydawnictwa, ale bibliotek« 

dysponuje zawsze kilku jego egzemplarzami, które są udostępni"' 

ne na miejscu. 

Działalność 20INTE jest urozmaicona. Oto kilka jej przykład* 

- Opracowywanie analiz dokumentacyjnych (około 400 rocznie ) 

z  13 czasopism obcojęzycznych prenumerowanych przez Insty-

tut. e zleconych do dokumentowania przez COIB. 

- Dokumentowani* wszystkich prac badawczych wykonywanych 

w Instytucie w formie  kart " H Z " - r o czn i e około 60 - które p* 

więkssają zbiór informacji  systemu SYKABA Centralnego Sp** 

cjalistycsnego Systemu e Pracach Naukowo-Badawczych l E** 

perty sach Naukowych. 

- Prsaprawedsanle ankiet o d o r o b k u naukowym p racowników 

i ; 



" w celu uaktualnienia kartoteki, 

' Powiększanie i aktualizacja zbiorów norm i literatury firmowej, 

Uzupełnianie kartoteki kart dokumentacyjnych, udostępnianie in-

formacji  w niej zawartych na indywidualne życzenie użytkowni-

ka, ewentualnie umożliwienie samodzielnego skorzystania ze 

zbioru, 

• Umożliwienie pracownikom Instytutu korzystania ze zautomatyzo-

wanych systemów wyszukiwania informacji  - SDI z Politechniki 

Wrocławskiej oraz z Instytutu Metali Nieżelaznych. 

• Systematyczne przeglądanie informatorów GIMTE 1 sygnalizowanie 

ich zawartości poprzez opracowywany •Informator"  własny. 

- Prowadzenie badań patentowych w zgłoszonych przez pracowni-

ków tematach. 

ZOINTE wychodzi ze *»vymi usługami na zewnątrz Instytutu, 

oferując  odpłatnie przedsiębiorstwom przemysłu cementowo-wa-

pienniczego następujące opracowania: 

u zestawienia bibliograficzne,  a w nich analizy dokumentacyjne 

książek l artykułów z fachowych  czasopism krajowych l za-

granicznych, skróty opisów patentowych, przegląd literatury 

firmowej,  przegląd dokumentów normalizacyjnych, 

- Informację  sygnalną obejmującą: przegląd wskaźników technicz-

no-ekonomicznych przemysłu cementowo-waplennlczego, ciekaw-

s z e tłumaczenia dokonane w Ośrodku, 

- skróty c iekawszych prac naukowo-badawczych zrealizowanych 

w I P W M B , 
- przegląd bibliograficzny  zawierający wykaz nabytkó" Biblioteki 



IFW M B. 

Z * zbśor6v Ośrodka można korzystać na miejscu w czytelni, 

poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne, a także zama mając od-

bitki kserogreSczne interesujących materiałów - ta ostatnie usługa 

świadczona jest odpłatnie. 

Kartoteka dorobku pracowników Instytutu nie jest udostępniana 

użytkownikom spoza, Instytutu, Prac « własne Instytutu udostępniane 

sa tyiko » czytelni, fi  materiały poufne  mogą być udostępnione in-

r.yrr,  instytucjo» ; osobom ni« zatrudnionym w IPWMB w przypad-

kach najeżycie uzasadnionych względami służbowymi lub naukowy-

mi. 

Biblioteka WOINTB 

Biblioteka Wojewódzkiego Ośrodka Informacji  Naukowej, Tech-

nicznej i Ekonomicznej działa od UX.1974 roku. Księgozbiór jej 

narastał w wyniku przejmowania, zbiorów z wydziałów Urzędu Wo-

jewódzkiego. Istotny wzrost ilości zbiorów nastąpił po przejęciu 

księgozbiorów Ośrodka Doskonalenia Kadr i Biura Planowania 

Przestrzennego oraz Komitetu Zakładowego P Z P R . W roku 1975 

lic ryt 2976 wo l Systematyczne bieżące zakupy sprawiły, że * ^ 

ku  bieżącym Messy ponad 14 tysięcy pozycji . 

Biblioteka WOINTE ma charakter biblioteki naukowej} ze wzglę-

du aa potrzeby użytkowników struktura księgozbioru jest bardzo 

urozmaicona. Gromadzone jest piśmiennictwo polskie z zakresu 

szeroko rozumianego naukoznawstwa (filozofia,  metodologia oraz 

Historia nauki 1 techniki), nauk prawnych, ekonomicznych i p«d*" 



gogicznych, ponadto materiały z zakresu informacji  naukowej oraz 

dzieła o charakterze syntetycznym z różnych dziedzin wiedzy, ob-

razujące stan i rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych, a tak-

że książki dotyczące wielu gałęzi życia gospodarczego i proble-

mów społeczno-politycznych. 

Do ważniejszych zbiorów należą wydawnictwa informacyjne, 

encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki terminologiczne, języko-

we i biograficzne,  bibliografie. 

Groma d ze nie zbiorów w bibliotece WO ENTE podporządkowane 

jest przede wszystkim działalności informacyjnej  oraz szeroko ro-

zumianemu doskonaleniu zawodowemu. Przy dokonywaniu zakupów 

uw zględniasaa jest problematyka wchodząca w zakres działalności 

wszystkich wydziałów Urzędu Wojewódzkiego. Szczególną uwagę 

zwraca się na gromadzenie całości piśmiennictwa dotyczącego 

administracji państwowej i prawodawstwa. Szeroko uwzględnia się 

również potrzeby szkolenia politycznego i Ideologicznego, zarów-

ao w gromadzeniu książek, jak i czasopism. 

Podręczniki wchodzące w zakres studiów administracyjnych, praw-

niczych l ekonomicznych oraz szkoleń w latach ubiegłych zaku-

pywano w większej" ilości w celu maksymalnego zaspokojenia po-

trzeb dokształcających się pracowników. Trudności Sokalów® zmu-

siły do ograniczenia tego zakupu, jak również wpłynęły na ogra-

niczenie liczby prenumerowanych czasopism. .Obeenle saprenume-

rowano 250 tytułów periodyków krajowych oraz 50 radzieckich. 

Również Ilość gromadzonych roczników poszczególnych tytułów 

stale ulega ograniczeniu. Niektóre tytuły czasopism gromadzi się 



tylko Jeden rok. 

Obok d r u k ó w zwartych i czasopism biblioteka gromadzi zbiory 

specjalne: plansze, plakaty, przeźrocza, taśsfcy.  płyty - służące ce-

lom propagandowym, 

2ró«iłetti informacji  o opracowywanych obiorach biblioteki są 

katalogi, Podstawowym jest katalog alfabetyczny,,  który zawiera 

opisy wydawnictw zwartych, seryjnych i zbiorowych w układzie 

a beca^cüo-iirym. Katalog rzeczowy określa, jakie dzieła z danej 

dziedziny </iedsy sswajcfają  się w zbiorze, będąc źródłem iaforma-

ej; o treściowych aasobaeh biblioteki. Biblioteka posiada również 

kataiog caasopisisw 

Warsztai pracy informacyjnej  uzupełniają kartoteki: 

- kartoteka Opolszczyzny, 

« skorowidz zawartość: Biuletynu Informacyjnego  WOINTE, 

- skorowidz zawartości Materiałów i SŁudiów Opolskich. 

2 usług biblioteki WOINTE korzystają nie tylko użytkownicy 

indywidualni, lecz również wydalały UW, zakłady przeanysłowe, 

instytucje społecstne. 

Liczba czytelników zarejestrowanych w 1984 roku wynosiła 

700 osób, Z- tego 250 to pracownicy UW. Indywidualni czytelnicy 

biblioteki to głównie studenci studiów dziennych i zaocznych, 

a także pracowniey dokształcający się na kursach, szkoleniach 

politycznych i zawodowych. 

Biblioteka WOINTE opracowuje pisemne zestawienia bibliogra-

ficzne  öran pomaga przy wyszukiwaniu piśmiennictwa do prac dy-

plomowych S magisterskich. 



" Informacje  o zbiorach biblioteki zamieszczane są w "Biulety-

te Informacyjnym  WODWE" poprzez sporządzaną co miesiąc bl-

liografię  zalecającą pod hasłem "To warto przeczytać". 

Do zadań biblioteki należy także opracowywanie adnotowanej 

ibliograni wydawnictw WOINTE. 

Na koniec wspomnijmy o bibliotece Państwowego Stadium Kul-

iralno-Oś wistowego i Bibliotekarskiego w Opoki. Jest to biblioteka 

z kolną, głównym jej celem jest obsługa słuchaczy Studium. Oprócz 

»go obsługuje ona również pracowników Wojewódzkiego Domu 

Ualtury oraz absolwentów Studium, kontynuującym naukę w WSP 

i Opolu. 

Biblioteka rozpoczęła swą działalność w czwartym kwartale 

-972 roku. Gromadzenie zbiorów jest zdeterminowane programem 

»uczania Studium, dlatego zbiera się pozycje dotyczącej kultury, 

»racy kulturalno-oświatowej, filmu,  fotografii,  tańca, teatru, bihllolo-

[ü (bibliotekarstwa, czytelnictwa, informacji  naukowej, nauki o książ-

ce. mchu wydawniczego, księgarstwa). Biblioteka gromadzi również 

» wyborze książki dotyczące historii i teorii literatury, pedagogiki, 

psychologii, filozofii,  socjologii, sztuki, a takie encyklopedie 1 słow-

ik i oraz współczesną literaturę piękną. Ta ostatnia stanowi około 

»O % całości zbiorów, w ciągu 13 lat swego Istnienia biblioteka 

Zgromadziła ponad 30 tysięcy woluminów. 

Obok wydawnictw drukowanych biblioteka posiada również zbio-

•y audiowizualne - przeźrocza, taśmy i płyty* 

Biblioteka prenumeruje 49 tytułów czasopism polskich, w więk-

szości fachowych  oraz 13 tytułów czasopism radzieckich, stażąr 



eych do nauki jęryka rosyjskiego» 

Warsztat pracy informacyjnej  stanowią katalogi: alfab etyczny 

i dz ia łowykata log » e r « wydawniczych i prac dyplomowych orer 

kartoteki zagadnleniow« opracowane pod kątem potrzeb słuchacz) 

Studium. 

Bardzo małe pomieszczenie zajmowane przez bibliotekę powo-

dują. że korzystanie ze zbiorów na miejscu jest utrudnione, dla-

tego też wszystko, z wyjątkiem księgozbioru podręcznego wypo-

życzane jest poza obręb placówki. 

Upowszechnianie wiedzy i wyników badań nabiera w życiu 

społecznym coraz większego znaczenia. I biblioteki mają tu nie-

bagatelną rotę do spełnienia. Zaś we współczesnej bibliotece Jf 

sługi informacyjne  urosły tak niezmiernie, że wysunęły się na 

pierwsze miejsce, przed gromadzeniem, opracowaniem i udostę-

pnianiem zbiorów. Wobec ogromnej produkcji wydawniczej na ca-

łym świecie i powiększających się zapotrzebowań społecznych 

na odpowiednio wyselekcjonowane wiadomości sprawność działa-

ula bibliotek w tym zakresie ma decydujący wpływ na społecs®« 

efekty  tej działalności w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki. 

Dla dobra czytelnika konieczna jest współpraca bibliotek w mie-

śc ie czy regionie, posiadanie Informacji  o zasobach I warsztaci* 

informacyjnym  poszczególnych placówek. Stąd waga takich opra-

cowań jak —Przewodnik po bibliotekach miasta Opola", informa-

tory o czasopismach gromadzonych przez poszczególne biblio-

teki czy wreazcie wydawnictwa informujące  o prowadzonych 

tekach, posiadanych bibliografiach  i informatorach,  te więcej W 



dziwny wiedzieli o możliwościach informacyjnych  bratnich placó-

wek, tym lepiej będziemy służyć naszym czytelnikom. 
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