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MARIAN LODYŃSKI 

Zeszyt poswzęcony 
Prof. Drowi MARIANOWI LODYŃSKIEMU 
z okazji pięćdziesi;ciolecia Jego PTaCJI naukowej 
i bibliotekarskiej. 

ORGANIZACJA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO I KROLESTW A FOLSKIEGO 

W LATACH 1807-1831 * 

Długi szereg głosów, decyzji d aktów świa<iczy o potężnym 

i długotrwałym wpływie postanowień organizacyjnych i zarządzeń 

wykonawczych Komisji Edukacji Narodowej 1• Nic przeto dziwnego, 

• U w a g a: Oryginały aktów przytoczonYt:h w tej pracy, a pochodzących 
z darwinego Arohiwurn Oświecetlllia (w przypisa.cll iP'OII,)IrZedmm ich sygnart;urę 
proweniencyjną skrótem: Arch. Ośw.) - uległy w r. 1939 spaleniu; przy
wiedzione teksty pochodzą z odpisów dokonanych przeze mnie w latach 
1933/4. Odpisy te zostały częściowo ogłoozone w wydawnictwie M. L o dyń-
5 ki: Materialy do dziejów państwowej polityki bibliotecznej 1.v Księstwie 
Warszawskim i Królestwie Polskim. ·Wrocław 1958 (dalej cytuję: L o dyń
s ki: Materiały). 

1 Oto dwie znamienne wypowiedzi, jedna z okresu Księstwa Warszaw
skiego, a druga z czasów Królestwa Polskiego: a) Wybitny pedagog, później
szy rektor Warszawskiego Uniwersytetu ks. W. Szwejkowski w książce pt. 
Uwagi nad wyższymi szkolami polskimi w porównaniu do niemieckich (War
szawa 1808) stwi<:!Tdza: "Ustanowienie Komisji Edukacyj!lej było w dziejach 
szkół polskich ndjważniejszą i chlubę dla narodu przyn05zącą epoką [ ... ] 
Ze mumieniem usłyszeli uczeni Europy, iż Polacy, !którzy w tylu względach 
innym narodom dali się wyścignąć, w urządzaniu jednak Edukacji jednym 
IPOdskolkiem nagłym wszystkie wyprzedzili. Oni pierwsi w Europie utworzyli 
osobną Magistraturę szkolną [ ... ]. Co FraJ!lcja dopiero pod Napoleonem W. d.o
lkońca doprowadziła. co niedawno w Rosji zaczęło jednać sławę Aleksandra
tf, Folska przed lat z górą 30-d.ziestu wykonała. Urządzenie szkól Rosyjskich 
jest naśladowaniem Statutu S2lkół Polskich z przystosowaniem do niemiec
kich gimnazjów, a licea francuskie nieiktóre książki robione niegdyś dla 
szkół polskich przyjęły za elementarne u siebie" (s. 11/12). b) Zasłużony zaś 
rektor Płockiej Szlkoły Wojewódzkiej Kajetan Morykoni pisze w .r. 1821: 
"Za cóż nie mogę tej drogiej z r. 1783 Księgi Ustaw Komisji i Edukacji Na
rodowej dla stanu akademiokiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej 
przepisanej całej w wykładzie swoim umieścić, bo jakże treść jej wyciągnąć, 
jak opuszczać te ważne w !każdym punkcie prawa, gdzie każdy wyraz tchnie 
gruntowną rozwagą, dąży do rzetelnej pożyteczności, gdyż dzieło to pierwsze 
w swoim rodzaju przez prawych Polaków dla polskiego kraju było uło
żone". K. Morykoni: Wiadomości o Szkole PlockieJ od T. 1781. Rocz. 
T-wa Nauk. w Płocku. T. 2. Płock 1930/1 s. 174. 
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2 MARIAN LODYŃSKI 

że wo'bec tego .znaczenia Ustaw Szkolnych K10misji Edukacji Naro
dowej oraz walhec powszechnego dla nich uznania - główne wy
tyczne tej Komisji albo przyjęte zostały przez nowo utwor:wne 
centralne· władze oświatowe Księstwa Wa'I"Szaws-kiego i Królestwa 
Fo1skiego, albo stały się podłożem nowych, duchem Komisji Edu
kacji Narodowej przepojonych, a ujęciem dostosowanych do potrze
by ·chwili przepisów w zakresie szkolnli.:ctwa, a z tym i w za'kresie 
postanowień, dotyczących związanych organizacyj!de ze szkołami -
bibliotek :szkolnych. 

Formalnie bowiem podstawę bytu bibliotek so;:kolnych na tere
nie Kslięstwa W arszaJWSkiego oraz Króles,twa Polsikiego stanowiły 

przepisy biblioteczne, regułujące warunki ich wewnętrznej organi
zacji i funkcjonowania, a tworzące część składową ogólnych prze
pisów dla· szkół 2 . 

Według tych przepisów, zgodnie z ogólną organizacją szkolnic
twa i tworząc integralną część .poszczególnych sz:kół, polskie biblio
teki szkolne dzieliły się na następujące gr~py bibliotek: a) biblio
teki szkół elementarnych (parafialnych), b) biblioteki szkół podwy
działowych, c) biblioteki s~kół wydziałowych oraz d) biblioteki s!Zkół 
departamentowych w Księstwie Warszawskim względnie biblioteki 
szkół wojewódzkich w Królestwie Kongresowym. 

Prze p i s y o r g a n i z a c y j n e, dotyczące tych bibliotek, 
można podzieLić na dwie grupy: jedne z nich maJą charakter ogól
nie obowiązujący we wszystkich bibliotekach, inne odnoszą się do 
IStoo'U·nków w poszczególnych grupach bibliotek 

W myśl tedy postanowień ogólnie obowiązujących biblioteki 
szkolne podlegały rektorowi odnośnej szkoły, który miał albowią
zek starać się o pomnożenie biblioteki i czuwać nad jej całością, 

przy czym be7JI>ośredni nadzór nad biblioteką miał zlecić jednemu 
z nauczycieli. W kompetencji rektora -były też sumy dyspozycyjne, 
pochodzące z uczniowskiich opłat szkolnych, które w pewnej części 

służyły na pomnożenie biblioteki; do jego również obowiązków na
leżała troska o lokal biblioteczmy, o ustalenie szczegółów uzupeł
nienia, opracowywania oraz częsc1owo udostępniania zbiorów; 
wreszcie rektor był obowiązany do składania corocznego sprawo
zdania z prac i spraw związanych z biblioteką, a w tym i zużyil:ko

wania dyspozycyjnych sum na cele hlblioteczne. 

z Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. T. 2. Warszawa 
1867 s. 303-313 oraz s. 499-509. 
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Drugą grupę przepisów, dotyczących ściśle OZillaczonego typu bi
bliotek, tworzą rpostanowienia, zawarte w odpowiednich częściach 
ogólnych przepilsów szkolnych ogłoszonych w okresie Księstwa W ar
szawskiego i Królestwa Kongresowego. 

I tak ogłoszone przez Dyrekcję EdUJkacji Narodowej dnia 17 lu
tego 1812 r. tzw. Wewnętrzne urządzenie szkól c;.epartamentowych 
zawiera rozdz;iał pt. Urządzenie biblioteki i archiwum szkoly, w któ
rym §§ 75-96 obejmują szczegółowo omówione: a) zadania i skład 
bib[ioteki, b) :regulamin użytkowy, dotyczący ooób korzystających 
z biblioteki, dalej jakości materiału udostępnianego i porządkowych 
waruników udostępniania omz c) obowiązków robliotekw-za. 

Dowiadujemy się tedy, że biblioteka ma wł::Jściwie służyć do 
użytku nauczycieli szkoły oraz uczniów klas wyższych. że jednak 
pożądane jest, aby mogła być i była ogólnie .iostępną dla osób 
spoza sz;koły, a więc, aby miała charakter biblioteki publicznej (§ 75). 

Zbiory b i b l i ot e c z n e miały zawierać w zakresie różno
j~zycznej literatury: l. w większej części książki uczone (§ 75), 
2. dykcjonarze powszechne i encyklopedie (ewentualnie w dwóch 
egzemplarzach) (§ 89), 3. tzw. cimelia, tj. kosztowne i bardzo rzadkie 
dzieła (§ 88), 4. pisma periodyczne, tj. interesująt'e naukowe dzłen
niki i gazety uczone (§ 93). 

Udostępnianie 

l. głównie dotyczyło ono 
tekii, ale także 2. można 
miejscu (§ 91). 

z b i o r ó w miało d wojalką postać: 
W)'lpożyczania książek poza obręb biblio
było z książek i czasopism korzystać na 

Szereg p&"ag:rafów omawia W8.["Unki 'wypożyczania książek; i tak 
dowiadujemy :się, że: l. formalną podstawę wypożyczania książek 
stanowi własnoręcznie prz,ez korzystającego podpisany rewers, 
p!'zy czym zasadniczo na każde dzieło miał być wystawiony osobny 
rewers, w przypadku zaś umieszczenia na rewersie kilku dzieł 
mULSiały one być równocześnie zwrócone (bo ,;bibliotek.ariusz nic 
7 rewersów wymazać nie mooe") (§ 76/7), 2. zasadniczo wypoży
czało się materiał na dwa tygodnie, można było jednak rewers 
przedłużać na dalsze okresy dwutygodniowe (§ 78), 3. obszerniejsze 
dzieła, potrzebne dla celów naukowych, mogły być wypożyczone 
na kilka miesięcy, przy czym nauczyciele mogli je otrzymać na 
czas nieograniczony, z tym j-ednak, aby je IJla żądanie bibliotekarza 
zwrócili (§ 82), 4. za całość wypożyczonego dzieła odpowiadał pod
pisujący rewers (§ 79), 5. profesorom wypożyczało się .,obiegi·em" 
poszczególne numery czasopism i gazet z if:ym, że według ustalonej 
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kolejności i oznaczonego termimu musieli je prz~kazywać dalej (dla 
usprawnienia tego obiegu używany był jako romosiciel nowych 
111umerów i odbiorca dawnych - szkolny murgrabia) (§§ 93-95), 
6. kosztowne i bardzo rzadkie dzieła nie były wydawane "za obwód 
murów s2lkolnych" (tzn. że widocznie ma tereillie szkoły pom loka
lem biblioteki mogły być udostępniane) (§ 88). 

Przepisy powyższe dotyczyły nauczycieli szkoły; uprawnienia 
tzw. kollaboratorów, uczm.iów i ooób spom szkoły podlegały pew
nym ograniczeniom, a mianowicie: l. kollaboratorowie mogli poży
czać książlki za wyraźnym zezwoleniem rektora szkoły i najwyżej 
na cztery tygodnie z tym, że przed końcem pńlrocza szkolnego 
musieli je zwrócić (§ 83), 2. uczniowie dwóch klas najwyższych 
pożyczali książki za poświadczeniem dwóch profesorów na cztery 
tygodnie, a potrzebne do prac szkolnych na cza3 dłuższy, ale za 
zaręcz,eniem utrzymującego pensję lub za odpowiednią kaucją (§ 84), 
3 os·Oiby spoza szkoły mogły pożyczać książki tylko za zaręczeniem 
rektora lub jednego z profesorów szkoły i po złoz€niu zastawu od
powiadającego wartości dzieła (§ 87). 

Według przepisów biblioteka była (przy obowiązkowej obecności 
bibliotekarza) czynna dwa razy na tydzień po kilka godzin (nie 
określal)o bliżej czasu otwarcia), a to "dla wygody wszystkich, któ
rzy cz,c-go w książkach szukać lub z mich wypisywać zechcą" (§ 91). 

Dalsze obowiązki bibliotekarza (zwano go "bibliotekariuszem") 
omawiał § 90, z którego <treści można wywnioskować, że: l. zasad
mew biblioteka mieściła się w osobnym lokaJu, a w mim w osob
nych szafach, 2. szafy te były zaopatrz,one takimi znakami i napi
sami, jakie za wiadomością rektora były wprowadzone, 3. zbiory 
były opracowane według systemu przyjętego przez rektora (przy 
czym dzieła kosztowne i bardw rzadkie musiały być spisane na 
osobne1 liście- § 88) i osobno ułożone, 4. inwentarz zbiorów ujęty 
według przepisanego wzoru mieścił się w archiwum szkoły (§ 98) 
i 5. w lokalu bibliotecznym był umieszczony na widocznym miejscu 
regulamin użytkowy biblioteki. 

Ciekawe jest, że przytoczony zakres dbowiązków bibliotekaTza 
nie przewiduje wyraźnie jego udziału w . uzupeŁnianiu zbiorów, 
podczas gdy w rzeczywistości musiał on w tym współdziałać, jak 
o tym świadczą uwagi· pomieszcwne w prZreWidzianym dla bibliotek 
Rejestrze książek, gdzie czytamy: l. w zakończeniu wykazu litera
tury, dotyczącej języka Łacińskiego i greokiego, "Quo ad auctores 
classicoo in genere pertinet, Bibliothecarii operaro dabunt, ut edi-
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tiones cwn notis variorwn comparent" oraz 2. na końcu całego 
Regestru: 

Ostrzeżenie. Chociaż w tym spisie książek gdzieniegdzie edycje 
ich z wyrażeniem rdku wydania są wymienione, atoli zawiadu
jący !bibliotekami powi:n:ni się starać o nabyv;anie najdokładniej
szych, najlepszych, najświeższych edycji, jeżeli takie są i na 
pierwszeństwo przed wymienionymi zasługują 3• 

Dodać wreszcie :trzeba, że w szlrole departamentowej przewidy
wało się istnienie osobnej lb~blioteki dla uczniów klas niższych, przy 
czym nie mial to być zbiór "pomocy szkolnych" według planu nau
czania, lecz księgozbiór "składający się z książek umyślnie dla 
młodzieży pisanych [ ... ] polskich, francuskich, niemieckich" udo
stępnianych z dużymi ograniczeniami (§ 85). Wobec braku dodat-
1kowych wyjaśnień i wobec pomieszczenia tego paragrafu wśród 
paragrafów, dotyczących .biblioteki głównej, należy przyjąć, że księ
goobiór telll mieścił się w ogóLnym lokalu biblioteczm.ym i w oddziel
nej szafie oraz że był kierowany, opracowywany i udostępniany 
przez bibliotekarza lbibliot€1ki głównej. 

Jak wiadomo, w mi•ejsce podziału departamentowego, obowią
zującego w Księstwie Warszawskim, wprowadzono w Królestwie 
Kongresowym podział na wojewódmwa, zgodnie też z tym zmie
niono nazwę szJkół departamentowych na wojewódzkie, a w nich 
bibliotekom dano nazwę bibliotek wojewódzJkich. Otóż ie biblioteki 
wojewódzkie trzymały się do r. 1819 dawnych pi·zepisów i dopiero 
z chwilą ogłoszenia przez Komisję WRiOP dni::t 8 czerwca 1819 
przepisów pt. Wewnętrzne urządzenie szkól wojetoódzkich dootoso
wały się do nowych postanowień, dotyczących organizacji i prowa
dzenia biblioteki szkolnej. Postanowienia te jednal<, stanowiące rów
nież część składową przepisów dotyczących szkół wo jewódz:kioh 
i pomieszczone w rozdziale rpt. Urządzenia biblioteki i archiwum 
szkoly (§§ 92-113), poza kilku małego znaczenia zmianami two
rzyły właściwie dosłowne powtórzenie przepisów. obowiązujących 

3 Zbiór przepisów, jw. s. 625-54, a szczególnie s. 631 oraz s. 645. - Cie
kawe były Uwagi, !które w sprawie uzupełnienia ·biblioteki szJkolnej składali 
w T'. 1812 na ręce wizytatora Wolickiego ipl'Ofesorowie gimnazjum poznań
skiego; jedna z zacllowanych "uwag" prof. Hanke brzmi następująco: "Na 
c;ągłe utrzymywanie Biblioteki na roik pewną sumę wyznaczyć należy. Pro
fesorowie, !którzy w tej mierze mają potrzebne znajomości, niech . się wzy
wają do podania rejestru książek we wszystkich potrzebnych naukach naj
wyborniejszych, bez względu na język, w :którym są pisane. Dozór Biblioteki 
powierzy się Profesorowi obeznanemu z stanem literatury dzisiejszej z wy
nagrodzeniem za fatygę". (Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. IV. ik. 40/41 
orarz: 76177; .An:h. Gł. Areh. Potookich, Rlk:ps XXII, 2/30). 
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biblioteki departamentowe. Oto najważniejsze zmiany: l. ograni
czenia co do wypożyczania książek, IQibowiązujące kollaiborartorów, 
rozdągnięto na nauczycieli (czyniąc w •ten sposób różnicę między 
nauczycielami i profesorami), 2. uczniowie !klas wyższych nie skła
dali kaucji lub poręczenia prowadzącego pensję lecz t)"lko poręcze
nie jednego z profesorów, 3. opuszerono przepis o użyciu .pośred
nictwa murgrabiego przy wypożyczaniu czasopism, 4. złagodzono 
utrudnienia dotyczące wypożyczania książek przez młodszych 
ucL'lniów z tzw. małej biblioteki. 

Wreszcie opuszczono cały paragraf o otwarciu biblioteki, co 
jednak należy UL'!llać tylko za przy'kry błąd redakcyjny i wydaw
niczy, celowy bowiem brak tego •przepisu podważałby w ogóle ra
cjonalność pomieszczenia obszernych paragrafów regulaminu użyt
kowego biblioteki. 

Oczywiście wobec tak drobnych zmian, zachodzących w nowych 
przepisach, życie biibliotek wojewódzkich, zaczęte w r. 1815 na 
dawnych podstawach, mogło biec bez większych przekształceń aż 
do r. 1831. 

Następne grupy bibliotek s2lkolnych tworzyły biblioteki szkół 
wydziałowych i podwydziałowych, stąd zwane bibliotekami wydzia
łowymi i podwydziałowymi. Bibłi'Oteki 1le opienły się na zarzą
dzeniach, objętych przepisami wyda:nyrrni przez Dyrekcję Edukacji 
Narodowej w dniu 6 października 1812 r. pt. We1rnętrzne urządze
nia szkól podwydziałowych; bibliotek dotyczył rozdział V pt. Urzą
dzenie biblioteki i archiwum szkoły oraz paragrafy 60-79. 

Z przepisów tych dowiadujemy się, że biblioteki wydziałowe 
i podwydziałowe były przeznaczone zasadniczo dla wewnęt·rznej 
potrzeby tych szkół, użyte jednaJk · sformułowaii'liie: "Biblioteka tej 
szkoły służyć właściwie powinna dla nauczycielaw szkoły i klasy 
najwyższej" (§ 60) - po:lJWala przypuszczać, 2le i dla i1rmych osób 
był dostęp do tych bibliotek możliwy. Rzeczywi<5cie też z dalszej 
treści Wewnętrznego urządzenia wynika, że mog1i z tych biblio
tek k01rzysltać na specjalnych wanmkach koUaboratorowie i UOZil1io
wie klas niższych (§ 67 i 69), jak zaś praktYka wykazała, dostęp 
do tych bibliotek był otwarty w pewnych okolicznościach nawet 
dla osób postronnych. Dowiadujemy się też dalej, że z biblioteki 
można było książki nie tylko ·pożyczać do domu, ale i z nich korzy
stać na miejscu (tzn. w czytelni); w tym rteż celu była biblioteka 
otwarta 2 razy w <tygodniu przez kilka godzin w obecności biblio
tE'karza, a to podobnie ja:k w bibliotekach departamentowych i wo-
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jewódzkich "dla wygody wszystkich, którzy czego w książkach 
szukać lub z ni-ch wypisywać zechcą" (§ 72). 

Pożyczający książki musiał załatwiać formalności przewidziane 
,.. regulaminie podobnym do regulaminu użytkowego bibliotek de
partamentowych i wojewódzkich (§§ 61-66 oraz 68/9). 

Również obowiązki bibliotekarza, określone § 71, odpowiadały 
obowiązkom bibliotekarza biblioteki departamentowej i biblioteki 
wojewódzkiej. 

O bibliotekach s2lkól elementarnych nie posiadamy bliższych 

<lanych prócz stwierdzenia, że takie biblioteki istniały. Trzeba więc 
tylko przypuszczać, że - zgodnie z treścią kilkunastu książek, 

które wymieniono jako tzw. "książki przepisane'' - miały one 
charakter ściśle wewnętrzny i że zawierały książki, odpowiadające 
przede wszystkim wiekowi oraz poziomowi owiadomości uczniów 
szkół elementarnych i potrz€1bom ich nauczycieli. Trzeba tylko do
dać, że Przepisy o szkolach elementarnych przewidują wzrastanie 
księgozbioru bibliotecznego "przY'bywmriem książek czy to od Ko
misji WRiOP kosztem Funduszu Edooacyjnego ~rozsyłanych, czy 
też zakupywanych z wy:zmaczonej choć szczupłej kwoty na etatach 
s7kolnych" 4

• 

O l o k a l u b i b l i o t e c z n y m, o jego stanie oraz o jego 
wypooarżeniu w sprzęt użytkowy - mówiły składane corocznie 
dezyderaty rektorów oraz wnioski wizytatorów, oparte na osobiście 
przez wizytatorów przepvowadzanej rewizji. Z przekazanych tą 

drogą materiałów dowiadujemy się, że zależnie od ogólnych wa
runków lokalu szlkolnego i 7!ale2m.ie od zapoibieglirwości i zai:nltere
sowania zbiorami rektora szkoły - stan lokalów bibliotecznych 
przedstawiał się ro~icie, na ogół jedna'k stan ten w chwili przej
mowania szkół po okupantach przez 12'lbę Edukacyjną pozostawiał 

dużo do życzenia i dopiero z biegiem czasu, dzięki miejscowej za
pobiegliwości rektorów, wydziałów wojewódzkich i doraźnej pomocy 
władzy centralnej pomału się poprawiał, ·przy czym w niektórych 
miejscach przedstawiał się dobrze, a nawet bardzo dobrze. 

I tak w rapo'I'cie ks. Kopczyńskiego z r. 1807 c.zytamy: 

W Kaliszu dom szkolny. obrocony dla kadetów w tak nik
czemnym stanie zastawszy, z p. Wojdą ułożyliśmy sposoby nie
ZJWłocznego wychędożenia gnojów, reparacji dwóch izb szkol-

ł Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych. T. 3. Warszawa 1830. 
Dodatek s. 3. 
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nych, a trzeciej na bibliotekę, która dotyohr.zas leży nieułożona 

u oo. bernardynów 5. 

Dnia 24 marca 1809 Prefektura Kaliska donosi, że [ ... ] na 
b1bliotekę gimna~aolną miejsce być może, f'O jednak reparacji 
wymaga i kos2Jtu na szafy .podług przyłączonego anszlagu, o któ
rego potwierdzenie Uiprasza 8 • 

Dnia 26 kwietnia 1811 Prefekt Poznański donosi, że" biblioteka 
gi~alllla w złym położeniu się ZJna.jduje 7• 

Dnia 8 liipca 1811 Staszic przedstawił Izbie Edukacyj,nej [ ... ) 
Kontra·M zawarty ze stolarzem Gvundmanem na zrobienie podłóg, 
drZJW:i, .futer, okien itd., także szaf na Bibliotekę w koozarach 
kadecki.ch, a to na sumę 2llp. 22 192 8• 

W r. 1810 w Gimnazjum Pijarów w Opolu s2lkolnej biblio
teki - nie ma, nauczyciele korzystają z Biblioteki Pijarskiej •. 

[Jeszcze w r. 1820 w Szkole Wydziałowej Łęczyckiej) biblio
teka większą częścią na stolach i ławach w kurzu 10• 

O widocznej poprawie bibliotecmych stosunków lokalowych 
mówi raport z d. 14 marca 1822, dotyczący Biblioteki Szkoły Wo
jewódzkiej w Kielcach: 

Biblioteka szlw·~a jest nad przechodem dolnym, z dwiema 
oknami na zachód i jednymi drzwiami z kurytarza szkolnego 
w węgielnic~ ułożona, mająca powierzchni łokci kwadratowych 83; 

ruchomości w !Bibliotece: l. Szafa na :ksiąilki potrójna o 11 pół

kach, a dwu~astym wier2JChem - długości łokci 81/4, wyooka 
łoiroi 71/z; 2. Szafa na iksiążki 'poodlwó)na o 7 póllkach, a ósmym 
wier2JChem, długa łokci 61/z, wysoka łokci 6; 3. Stół z szufladą 

zamykaną na zamek, długi łokci 3 cali 3. szeroki łdkci !8/ł; 

4. .Drabina składana z stopniami, z prętem żelaznym i 2 s:duat
rabami; 5. Krzesełko nowe wyściełane sierścią i materią pokryte; 
6. Stolik prosty drewniany 11• 

W r. 1822 donosi wizytator, że "Biblioteka Wydziałowa w Bia
łej Podlaskiej jest w .bardzo dobrym stanie utrzymana", a w r. 1823 
"Biblioteka Wojewódzka Radomska bezpiecznie u!okowana" 12• 

Wreszcie w r. 1825 Biblioteka w Plocku wyróżnia się, a Biblio
teka w Szczuczynie ma w r. 1827 miejsce "obszerne, suche, dogod
ne ... " itd.13 • 

'
5 Arch. Ośw. - Wizy;tacje Nr 27. Vol. I. k. 16, 21, 31/2, 50. 
8 Arch. Ośw. - lzlba Eduk. Protokóły 'Vol. li. ik. 193/4. 
7 Arch. Ośw. - Izba Eduk. Protokóły Vol. IV. !k. -139. 
8 Arch. Ośw. - Izba Eduk. Protokóły Vol. V. ,;.kt 9584. 
0 Arch. Ośw. -Wizytacje Nr 25. Vol. II. lk. 9-217 passim. 

10 Aroh. Ośw. - Wizytacje N:r 25. Vol. VLI. k. 8314. 
u Aroh. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 57. A. Vol. I. 
12 Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. IX. k. 10 i 46 oraz Vol. X. k. 21--62 

pass1m i k. 91-.122. 
11 Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. X. k 279-345 passim oraz Vol. XI. 

k. 174-403 passim. 
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Jak widać z przytoczonych faktów nawet i w owcze.~mych trud
nych walr'I..LTtkach finansowych sta1n loikalu b.i!blioteC2ll'lego rr.a:leżal 

w dużym stopniu od osobistego 7Jaia1Iteresowania i przedsiębiorC7JOŚci 

rektora, a wewnętr:m1e urządzenie także od ofiarności postronnych 
obyrwateli 14• 

Z a g a d n i e n i e zbiorów b i b li o t e c z n y c h, ich gro
madzenia, opracowania i UlpOI"ządkowania oraz wzrostu i stanu 
konserwacji - biegło odmiennymi drogami niż ~prawy lokalowe, 
było ono bowiem zależne nie tylko od miejscowych, z szkolnych 
opłat wynikających środków dyspozycyjnych lecz także cd przesy
łek władzy centralnej, od dosyłek B~blioteki Publicznej w Warsza
wie, a przede wszystkim od postronnych darów. Oczywiście i tu 
osobiste zainteresowanie rektora lub jego ogólne uzdolnienia organi
zacyjno-administracyjne wyciskały swe piętno na pomyślnych prze
kształceniach, na szybkim wzroście zasobów i na umiejętności po
budzenia do współdziałania otoczenia. Tacy ludzie jak Adrian 
Krzyżanowski, profesor Szkoły Wojewódikiej, jak rektor lubelskiej 
Szkoły Wojewódzkiej Smo!likOwsiki, rektor snndomierrsilciej S.z.ko.ły 

Wydziałowej Kubeszewski, rektor kieleckiej Szkoły Wojewódzkiej 
Polejowski, rektor pińczowskiej Szkoły Wojewódzkiej Kowalski. 
1·ektor Szkoły Wojewódzkiej Siedleckiej Zawadzki, a przedE.' wszyst
kim jak pełny inicjartywy organizacyjnej rekitor płockiej Szkoły 

WojewódZJkiej K. Morykoni oraz rektorowie Collegium Pijarskiego 
w Warszawie przy pomocy kierowników bibliotecznych - dopro
wadzili miejscowe biblioteki do liczbowo i rzeczow·o korzystnie wy
różniającego się stanu. 

Jak wiadomo, zbiory poszczególnych bibliotek szkolnych w chwili 
przejmownnia ich przez lzlbę Edukacyjną przedstawiały się na ogół 
(z wyjątkiem Biblioteki Liceum Warszawskiego) bardzo skromnie, 
przy czym szereg szkół nie miało w ogóle żadnych bibliotek. Trzeba 
też powiedzieć, że energiczne posunięcia, poczymone wtedy dzięki 
sprawnej i kompetentnej inicjaltywie takich wizytatorów i referen
tów tego zagadnienia, jak Kqpczyński, Wolioki, Linde, Kossakowski 
i Staszic, świadczyły nie tylko o ZIOOZumi€1I1iu przez Izbę Edukacyjną 
wagi tego zagadnienia ale i o wniejętności doboru przez nią odpo
wiednich środków realizacyjnych. Co krok też spotykamy zarządze
nia wynikające z czujnego śledzenia stanu rzeczy w .terenie, wielo
krotnie widzimy wezwania skierowane do rektorów o zgłaszanie 

" Arch. Ośw. - Komisja WRiOP ·Nr 61. A. Vol. II. lk. 11, 49 i 212 oraz 
Rocz. Inst. Telig. i edukac. T. 2-3 passim . 

... 
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dezyderatów, dotyczących bibliotek 15, i o uporządkowarue posiada
nych zasobów oraz o nadsyłanie do Izby Edukacyjnej inwentarzy 
miejscowych :zJbiorów dla zorientowania się w stanie posiadania 
i W ich dalszej rozbudowie oraz dla TÓWnoczesnego stwierdzenia 
ich zasadniczych, z dydaktycznymi potrzebami związanych bra:ków 16• 

Oto kilka .przyikładów sprawnej działalności wymienionych wizy
tatorów, dalej przejawów zainteresowania tym zagadnieniem całego 
gremium Izby Edukacyjnej i wreszcie instruktywnych posunięć 

Izby, zmierzających do zasadniczego- ·podkreśl,enia rektorom znacze
nia tej sprawy w polityce oświatowej Izby i ws!kazania form reali
zacji wydanych zarządzeń. 

Wizytator Wolicki donosi tedy w r. 1812 z wizytacji Gimnazjum 
Poznańskiego: 

Znam ja to, iż opatrzenie Biblioteki Gimnazjum niemałego 

i może siły fundus2JU edukacyjnego IJ)rzechodzącego nakładu wy
magają. Lecz nie trudno mniemam w części przynajmniej ulżyć 
mu. Według powieści jednego z ,profesorów Gimnazjum War
szawskiego [=Liceum Warszawskie] ma niemało dubletów, tych 
by mogło do drugiego bratniego udzielić gimnazjum. lecz prócz 
tego, czemuż by nie można w~zwać pomocy i patriotyzmu klaszto
rów, z który.ch nielktóre, gdy 'były w świetniejszym i bardziej 
dosltaltlnim stande, 1niemałe musielli .pona~byrwać literaline składy, 

a z -tych część jak mi dobrze wiadomo 1podebrała "literacka Ikra
dzież" Tadeusza Czackiego, wiele na prywatne poszło dary. 
Wierzyć mi należy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Religij
nych, czuły zapewne i nieobojętny na te klasztorne dziś pospo
licie kurzem i nigdy nie tykanym pyłem okryte literackie 
składy, ma w Biurze swoim dokładne bibliotek klasztornych 
katalogi. Z tych mógłby .kióry z czynnych członków Dyrekcji 
Eduikacyjnej Narodowej powybierać dzieła G~mnazjum dogodne, 
a jestem 1pewny, gdyby 1klasztory o tę ofiarę od -tak gorliwego 
Męża, j-a:kim jest JW. Dy~tor l[= StanisłaJW Potodk.i], wezmane 
były, nie śmiałyby jej odmówić, lub gdyby odmówiły, nie trudno 
by z nimi się o małą cenę ułożyć; nigdy bym bowiem nie doradzał 
zgwalcenia własności nawe't Konporacjom: 

Bawaria !Winna bogate swe •biblioteki zaborowi bibliotek znie
sionych klasztorów; któż wie, czy kraj nasz łagodniejszym sposo
bem do IJ)odobnych 01ie doszedłby bogaclw. 

Lecz po uformowani-u 1bi'bliotek :należy, aby lepszy był ich 
dozór dla zapobi~enia podobnemu ich podebraniu. jakiego się 

dopuścił niesławnej .pamięci profesor Brohm. Mniemam, że 

15 Arch. Ośw. 
11 Arch. Ośw. 

Komisja WRiOP Nr 57 A. Vol. I. 
Izba Eduk. Protokoły Vol. I. k. 45. 
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JW Dyrełktor nie pusci be2Jkarnie tej szpetnej czynności tego pro
fesora 17• 

Dodać należy, że wiz. Wolicki równocześnie dla zorientowania 
.się, jakie książki ISą niezbędne dla Biblioteki tego Gimna:zJjum, zebrał 
wy'kazy 18· i opinie Ht od poszczególnych profesorów i te przesłał 

do Dyrekcji Edukacji Narodowej wraz z raportem 20 • 

W raporcie wizytacyjnym J. Lipińskiego z r. 1822 czytamy: 

Zwiedził wizytujący Bilbliote:kę Wojewódtką w Sejnach i tę 

znalazłszy w przyzwoitym utrzymaną porządku osądził, aby po
tnzeJba nabycia brakujących książek jak naj.prędzej Komisji przed
stawioną była 21 • 

W raporcie z wiz)"tacji przeprowacbonej w r. 1827 w Wągrow
skiej Bibliotece Wydziałowej pisze wizytator Onufry Lewocki: 

Biblioteka w SZikole Wągrowsk.iej rjest w bardzo ubogim sta
nie. Rzecz niewątpliwa, że gd,Yiby opłaty od uczniów przez lat 
.przynajmniej kilka były obracane na właściwe potrzeby każdej 
szkoły, już by te wszystkie były opatrzone w biblioteki. tak jak 
dzisiaj wymaga tego potrzeba :!2. 

Tenże wizytator Lewceki rarportuje w r. 1827 po ziWiedzeniu 
Szczuczyńs'kiej Biblioteki Wydziałowej: 

Biblioteka pozostaje opod dozorem prof. Kurkowskiego, wynooi 
w ogóle ksiąg woluminów 3100 prócz kart geog,raficzrnych. [ ... ] 
Niezatwierdzenie spisów książek, jakich od września 1826 dotąd 

pięć podanych było, jest przyczyną, iż pomnażande Biblioteki nie 
może iść trybem jednostajonym; najbardziej zaś pisma periodyczne 
zalecane - regularnie oprenumerowane być nie mogą, jak to: 
Monitor, Izys, Dziennik Warszawski, Sylwan. Biblioteka Ossoliń

skich, stąd nieregularność 1ychże C2Q'tania ,· .. yni:ka. Fundusz na 
to rocznie Szkoła wniosła złp. l 368 do Kasy Głównej Wojewódz
kiej Augustowskiej 23• 

Wreszcie tenże sam Lewocki w związku z wizytacją Biblioteki 
Wojewódzkirej w Pułtusku w r. 1827 rpisze: 

17 Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. IV. k. 40 oraz 76/77. 
18 Spisy książek złożone przez poszczególnych profesorów zawierały łącz

nie •kilikaset ty;tułów. tytułów tych jednak nie skopiowałem. 
19 Arch. Ośw. - Wizytacja Nr 25. Vol. IV. k. 40/41 oraz 76 'i. 
~o Rapor.ty ks. Wohckiego, odzona.czające się gruntownością kontroli oraz 

t!"afnością poczynionych uwag i zaorządzeń - spotykały się stale z wysokim 
uznaniem Dy,rekcji Edukacji Narodowej; wyrazy 1ego uznania były wpisywane 
w pro1okóły posiedzeń Dyrekcji, np. Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. V. 
k. l. 88 itd., niestety odpisów ich nie .posiadam. 

21 Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. X. ik. 279/346 passim. 
~~ Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. XI. k. 174--103 passim. 
~~ Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. XI. k. 17-ł--103 passim. 
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Przekonany, że żadna szkoła przy najlepszych nauczycielach 
bez Biblioteki [ ... ] nigdy się !p<Jdnieść nie może, bo nauczyciel, 
nie mając pod ręką !I)O'trze'bnych książek, nie może iść z postę
pem nauki [ ... ] utwierdzam się najmocniej w tym mniemaniu 
JW. Komisji, aby wszystkie opłaty s~olne na zakłady naukowe 
!każdej szkoły właściwie obracać. Dlatego w każdej z nich wy
badywam się pilnie o remanenta opłat i tych wy;kaz przez Rekto
rów podany przy 'l."apoDtach moich załączam 24

• 

Gdy zaś we wrześniu 1811 r. Prefekt Departamentu Krakow
skiego zwrócił się do I:z~by Edukacyjnej o zniesiem~ opłat szkolnych, 
odpisano mu: 

Troisty jest powód Izby Edukacyjnej ustanowienia takowych 
opłat, a naprzód: Umiejętności do tego stopnia przyszły, iż po
trzebna jest także !Przy każdej szkole Biblioteka miejscowa dla 
nauczyciełów i uczniów, w ~tórej się dosikonalić mają; należy 
więc zmierzać do tego, ażeby wsz}"Stkie szkoły nimi z czasem 
opa.trzone były 25• 

Na sesji IZ'by Edukacyjnej w dniu 19 czerwca 1807: 
Napisano [na wniosek Lindego, a na skutek raportu wizyta

cyjnego ks. Kopczyńskiego) do Izb Administracyjnych [we wszyst
kich Departamentach], aby zaleciły Rektorom Szkól przysłać 
ikatalogi 'książek w bib'liote'kach ich znajdujących się do Izby 
Edukacyjnej u. 

Nic też dziwnego, że przy takiej zapobi,egliwości wizytatorów 
i przy 1akim nacisku Izby Ed'likacyjnej, Dyrekcji Edukacji Narodo
wej oraz Komisji WRiOP stan rzeczy na tym odcinku uległ stosun
kowo dość szybk!o poważnej zmianie. 

Zapewne, że w raporcie Komisji WRiOP, złożonym Namiestni
kowi w ;r. 1817, było nieoo rprzesady, gdy czytamy w nim: ,,Przy tej 
zręczności Komisja z pociechą donieść może Namiestnikowi Kró
lestwa, że gdy po zeszłych rządach pruskim i austriackim szkoły 
publicme w kraju żadnych prawie własnych ~biorów naukowych 
nie miały - teraz przez stosowane przepisy Magistraltury Eduka
cyjnej, każda z nich [ ... ] ma już osobną bibliotekę. obejmującą naj
potrzebniejsze książ·ki" 27 - nie mniej, gdy uwzględnimy dane, do-

• 
'

4 Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. Xl. k 174--!03 passim. Rektoczy, 
a jes~ze częściej Kasy Wojewódzkie nie wydawały - jak się okazuje - pie
niędzy z opłat uczniowskich na potrzeby szkól :tworząc specjallne oszczędności 
tzw. remanenła. 

u A'I"ch. Ośw. - Sekretariat Gen. Słu2iba Vol. I. ·k. 317. 
ze A'l"ch. Ośw.- Izba Edulk. Protokóły Vol. 'I. k 45; Arch. Ośw. -Wizy

tacje Nr 25. Vol. X. k. 279/346 passim. 
27 Arc'h. Ośw. - Komisja WRiOP. RaJporty Nr 27. Vol. III. 'k. 20. 
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.starczone przez odpowiednie sprawozdania, raporty wizytatorów 
i rektorów szkół, musimy .stwierdzić, że nie tylk-::> na odległej pro
wincji 'POtrafiono zgromadzić spore zasoby 28·, ale że przede wszyst
kim w większych i administracyjnie ważniejszych miejscowościach 
zebrano 29 i opracowano zbiory tak, że się stały wystarczającą 

pomocą dla pracy dydaktycznej 30 oraz przyciąg?.jącym ośrodkiem 
dla obudzenia i zaspokojenia kulturalnych zainteresowań danych 
środowisk 31 • A dodać przy tym trzeba, że sprawa nie była łatwa, 
bo kraj był ogołocony z zasobów książkowych, bo kontakty handlo
we z zagranicą przy ciągłych wojnach ulegały przerwom, bo pań
.stwowe zasoby finansowe były mocno ograniczone. Pod pewnym 
względem było nawet w tym czasie trudniej o celowe uzupełnienie 
bibliotek zarówno w zakresie szkolnej literatury jak i ogólnego 
piśmiennictwa, szczególnie zagranicznego - niż za czasów dawnej 
Komisji Edukacji Narodowej, ZJWłaszcza w !końcowym okresie jej 
istnienia. Wszak wtedy ogromne zasoby pojezuickie, mimo przewagi 
materialu niezdatnego do użycia w nowoorganizowanych szkołach, 
zawierały jednak także pokaźne zespoły zagranicznego, wartościo
wego piśmiennictwa naukowego, a i całe nakłady własnych pod
ręczników szkolnych były w dyspozycji Komisji Edukacji Narodo
wej, podczas gdy Izba Edukacyjna w chwili swego powstawania 
znalazła po biblioteka-ch w najlepszym razie tylko . fragmenty 
dawnych zbiorów, opustoszałe księgarnie, zniszczone zapasy dawnych 
podręczników i brak nowych. 

W tych trudnych warunkach wyniki poczynań naszych magistra-

28 Arch. Ośw. - Wizytacje NT 25. Vol. X. k. 229 oraz 279/346 passim; 
Vol. XI. ik. 174-40:rpassim; Vol. XIII :k. 168/9. 

28 W Popi~ie Szkoły Wojewód:I'Jkiej w Kielcach za !". 1819/20 czytamy: 
,.Prócz tych wydatków zakupiono do Biblioteki w r.b. dziel naukowych w róż
nych językach oraz wwrów rysunkowych przeszło za 2000 złp.", a w Popisie 
Szkoły Wojewódzkiej w Kielcach za tr. 182112 mówi się: "W bieżącym roku 
szkolnym Biblioteka i Muzeum znacznie zostały zwiększone z funduszu opłat 
oraz z ofia'l" Szanownych Rodaków i uczniów w przeciągu lat 5, Biblioteka 
obejmuje tomów 1600 w różnych językach, dzielach naukowych i .klasycz
nych". (Trzeba zaznaczyć, że w r. 1816 przy zakladail11u szkoły, jak mówi 
sprawozdanie, nie było tam żadnej biblioteki szkolnej). Według Popisu za 
r. szkolny 1824/5 Biblioteka Kielecka liczy już 3154 tomy, a w Popisie 
za l". 182617 czytamy: "Prócz tych ofiar Biblioteka Szkolna obejmuje: dzieł 
1807, składających 1omów 3355, atlasów l. kart. geograficznych pojedynczych 
158, pism periodycznych tomów 195, rękopisów 6. Biblioteka jest pod nadzo
rem prof. Wnorowskiego". 

30 Arch. Ośw. - Wizy.tacje Nr 25. Vol. IX. :k. 10-----$2 ~passim; Vol. X. 
k. 229 oraz Bibl. Jag. ~s 4392 lk. 10, 139 oraz 145. 

81 Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 73. A. Vol. II. k 5; Wizytacje 
r.r 25. Vol. X. k. 279-346 passim. 



MARIAN LODYŃSKI 

tur oświatowych w zakresie tworzenia bibliotek zasługują na pełne 
uznanie. 

W ewnętrma konstrukcja zbiorów biobliotecznych zależała od 
organizacyjnej wielkości biblioteki, od JeJ zadań dydaktycznych 
i 1p0zadydaktycznych, od jej dyspozycyjnych środków finansowych 32 

(zawisłych od licz;by uczniów wnoszących opłaty uraz od wysokości 
wniesionych opłat), od dosyłek otrzymywanych z dubletowych za
sobów Biblioteki Publicznej w Warszawie 33 i - niejednokrotnie 
przede wszystkim - od darów postronnych su;gających czasem 
kilkunastu setek pozycji 34• 

82 Z Popisu S:I'Jkoły Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie za r. 1829 dowiadu
jemy się, że "Biblioteka w r.b. nabyła przeszlo 100 dziel w różnych naUJkach 
""' większej części IIlO'Wowyszlych, oprócz periodycznych pism, z ~tórych 
wszystkie prarwie k!raJowe i niektóre zagraniczne utrzymuje. W lectorium 
urządzonym uczniO'Wie klas wyższych czytają pod okiem bibliotekarza dzieła 
im wskazane dwa razy na tydzień ;po 3 godziny" (s. 7). 

W Popisie Szkoły WojewódZkiej w Sejnach za r. 1821 czy,tamy: "Z daw
niejszy.ch ~popisowych programmatów dowiedziała się Publiczność, jak szczUipłą 
była Biblioteka Sejneńska [ .. .] Opiekuńczy Rząd, przychylając się do ·przedło
żeń Zgromadzenia Nauczycielskiego, przeznaczył w tym roku zlp. 1876 na 
zFQ{upienie ·książek [ ... ] A tak z końcem maja mamy razem 13·16 voluminów, 
zbywa IIlam jeszcze na atlasach i kartach geograficznych" (s. 10). 

33 W liście do min. Potockiego z d. 26 maja 1819 ;pisze Linde: ,,Zanosi się 
na to, że z głównego składu Biblioteki PUJblicznej Narodowej Warszawslkiej 
kolejno zaopatrywane będą biblioteki seminariów i szkół wojewódzkich". 
(M. L o dyń ski: Materiały s. 34 poz. 47). W liście z d. 18 czerwca 1819 
Linde donosi Komisji WRiOP: "Będziemy mieli mnóstwv nader szacorwnych 
dubletów, to mam posłuży do uposażenia w czasie szkół wojewódzkich i semi
nariów rozmaitego stopnia" (M. L o dyń ski, Materiały s. 42 poz. 50). 

Szczególnie interesującą jest w tym względzie korespondencja z r. 1819 
(25 września i 12 'Października) między Komisją Województwa Sandomier
skiego i Komisją WRiOP (Arch. Ośw. - Btbl. Klasztorne Nr 8. D. Vol. l. 
k. 87 oraz 88). Jaik wskazuje decyl'ja Komisji WRiOP powzięta w d. 25 
czerrwca 1825 T., metoda centralnych przydziałów była stosowana i w innych 
zbiorach; oto czytamy: "Na wniosek Rady Królewskiego Warszawskiego Uni
wersytetu upO'Ważniono prof. PawłO'Wicza, ażeby za.brał wszystkie zakupione 
z różnych stron i darowane minerały w celu dokompletowaa1ia. Gabinetu Uni
wersyteckiego i formowania mniejszych dla szkół wojewódzkich; o tym 
uwiadomiono W. Dyrektora Generalnego Zbiorów i Biblioteki Publicznej" 
(Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Protokóły Ks. V. Vol. I nr 4.720). W piśmie 
z dn. 14 września 1819 nadmienia Linde: "Dodaję i to, że seminaria i s2ikoły 
wojewódzkie pierwszeństwo do du'bletów naszych mieć powiniily .. " (B.U.W. 
Rkps pt. Bibl. Publ. Nr 7a. Vol. I. k. 81). ' 

W raporcie z czynności za r. 1819 donosi Komisja WRiOP Namiestnikowi: 
"Komisja Rz. chcąc jak najpożyteczniej z tego dochowanych w klasztorach 
dziel zbioru dla dobra kraju korzystać rzadsze zat!l"zymawszy w Bibliotece 
Publicznej, podwójne w znacznej liczbie znajdujące się częścią szkołom wo
jewód:lJkim po prO'Wincjach .dla pomnożenia założonych już tam bibliotek 
przeznacza" (M. L o dyń ski: Materiały s. 76 poz. 62). 

u Z Popisu Szkoły Wojewódzkiej w Piotrkowie z r. 1828/9 dowiadujemy 
się, że "pomnożył zbiory tamtejszej biblioteki Tomasz Maruszewski, dziedzic 
dóbr Suchej Woli, ofiarO'Wując ·na użytek S~koły Piotr'kowskiej około dwóch 
tysięcy dzieł polskich i francuskim" {s. 5). Piotrtkowslka Biblioteka Woje
wódzka połączona była organizacyjnie z zasobną biblioteką pijarską oddaną 
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Jeśli idzie o Biblioteki Wojewódzk!ie, spotykamy ważne zarzą
dzenie Komisji WRiOP, dotyczące zakresu gromadzonego w tych 
Bibliotekach materiału, a to w postaci ogłoszonego w r. l 820 Re
gest-ru książek mających się znajdować tQ bibliotekach szkól woje
wódzkich. Regestr ten wyszczególniał tytułowo: a) do religii -
9 pozycji, b) do języka polskiego - 19 pozycji, .::) do języka łaciń
skiego i greckiego - 25' pozycji, d) do języka francuskiego -
34 pozycje, e) do języka niemie~·kiego - 52 pozycJe~ f) do arytme
tyki, alge~bry i geometrii - 28 pozycji, g) do fizyki i chemii -
28 pozycji, h) do historii naturalnej - 18 pozycji, i) do geografii, 
historii - 33 pozycje oraz j) do filozofii - 6 pozycji. 

Oczywiście zespół podamej literatury starnowił tylko ·wzon, który 
każda biblioteka wojewódzka powinna była posiadać, lecz niezależ
nie od tego mogła i powinna była mieć najnowsze dzieła z wykaza
nych w Regestrze i innych dziedzJin wiedzy. Jak widać jedrnak z po
danego zestawienia i na ten trzon składał się k··Jmpetentnie zesta
wiony dobór dzieł z literatury naukowej niemieckiej i francuskiej 
oraz •polskiej (np. Linde 35 , Naruszewicz, Staszic, Niemcewicz, Po-

oczywiście do użytku szkoły. O bibliotece tej dowiadujemy się z artykułu 
ks. J. Gackiego, bibliotekarza obu bibliotek, umieszczonego w Popisie Szkoły 
Wojewódzkiej za r. 1829/30 pt. Dzieje instytutów edukacyjnych, mianowicie 
pijarskich zakładów w Piotrkowie, że w r. 1827 rektor ,ks. Kotewski w miejsce 
dawnego "Index librorum Bibliothecae Petricoviensis... conscriptus a. 1795" 
założył nowy "Spis Biblioteki Piotrkowskiej" o następujących rubrykach: 
l. Numer ciągły, 2. Autor lub tłumacz, 3. Tytuł dzieła, 4. Miejsce i orok wy
dania, 5. Liczba egzemplarzy, 6. Tomy i format, 7. Oprawa, 8. Uwagi. .. Biblio
teka zajmowała najpiękniejszą i najobszerniejszą salę na piętrze środkowym''. 
Ks. Kotewski "dał w niej nowy sufit i nową posadzkę, wyrzucił niezgrabne 
półki, a na ich. miejsce zaprowadził szafy. Z tych niższe opatrzył pięknymi 
drzwic2'lkami a wyższe kratkami drucianymi, !które nie zasłaniając książek tak 
je przecież zamykają, iż ręka zbytecznych lubowników nie zdola zrobić 
kirzywdy -bibliotece. Cała Biblioteka PiotrlkO'WSka [iSi2llrollna i zakonna] zostająca 
pod zarządem Pijarów (prowadzących S2lkołę Wojewódzką) zawierała tomów 
8331".Tutaj autor dodaje: "Tak znaczna ilość książek [ ... ] wymaga koniecznie 
katalogu abecadłowego, tymczasem i Biblioteki Kollegialnej i s2lkolnej jest 
tylko spis przedmiotowy [=działowy). A•becadłowego więc ika~alogu koniecz
nie wymaga. ale nie zaraz to nastąpi. Każdy wypożyczający zapisuje się 
w kontmlkę" (Popis s. 29'30). 

35 ,,Na wniosek J. W. Prezesa Izby Edukiacyjl!lej [ = Potocki] mipisano do 
wszystkich Prefektów 10 Departamentów, aby Dykcjonarz [=Słownik języka 
polskiego] WJP. Linde znajdował się w bibliotekach wszystkich szkół wyż
szych, aby ci takowy Dykcjonarz zalecili prenumeorować przełożonym szkół 
w swoim Departamencie". (Dnia l 'kwietnia 1811, Arch. Ośw. - Izba Eduk. 
Protokóły. Vol. IV. k. 119). Dowiadujemy się też, że min. St. Potocki poleca 
nabyć do Biblioteki Szkoły Pijarskiej dzieło Staszica pt. O Ziemiorodztwie 
Karpatów. Warsza•w·a 1806. (K. K o n a r ski: Dzieje warszawskiej Szkoły 
Realnej. T. L Warszawa 1932 s. 103). D. 2 maja 1823 Komisja WRiOP poleciła 
nabyć do bibliotek szkolnych dzieło A. Krzyżanowskiego pt. Geometria ana
lityczna; dzieło to też 14 III 1825 było zalecone do zakupu na nagrody szkolne. 
(A. G. Archiwum Potockioh. Teki Skimborowkza XXll, 4/12). 22 VIII 1825 
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todkli. Stanisław, dawne kroniki ,polskie, Roczniki Warszawskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauki itd.) a6. 

Treściowa struktura bibliotek, poza materiałem niezbędnym dla 
celów dydaktyc.zmych, uchylała się - o ile można wnioskować z za
chowanych raportów wizytatorów - spod dokładnej !kontroli. Wizy
tatorzy mianowicie nie wyra~ają co do tego swej opinii a i Komisja 
WRiOP, mimo stałego otrzymywania odpisów iniWenifmza, mwiern- · 
jącego imienny wykaz całorocznego wpływu, ani razu (według po
siadanego materiału) nie zakwestionowała przez cały okres Króle
.stwa Kongresowego literatrll'ry uzupełniającej zbiory biblioteczne, 
a przecież nie ulega wątpliwości, że zasoby otrzymywane darem 
(choćby od tak postępowego człowieka, jakim był Szanieckil 37 

mogły nieraz zawierać materiał kolidujący z światopoglądem przy
swajanym uczniom w okresie działalności Szaniawskiego i Grabow
skiego. 

Raz tylko wizytator Zubellewńoz, wizytując Płocką Bibliotekę 

Wojewódzką, zaznaczył w raporcie ogólnie: "Względem książek nie
sikolnych radziłbym, aby zaoierać te !książki i utrudniać wszelkimi 
środkami, aby ich młodzież nie czytała, a Rektor przypominał rodzi
com, iżby ich dzieciom swoim nie udztelali" 38 - coby świadczyć 
mogło, że odnośny materiał albo pochodził z darów, albo teQ: był 

nabyty z uwagi na potrzeby miejscowego Towarzystwa Naukowego. 
Czy sprawa ta miała jakie następstwa - nie wiemy. 

Opracowywanie zasobów bibliotecznych 
w bibliotelkach szkolnych, jeśli idzie o szczegóły, miało zdaje się 
charakter instytucyjnie indywidualny, tM. że w kairlej bibliotece 

Komisja WRiOP 01akazuje Lindemu zaprenumerować dla biblioteki Liceum 
od dn. l X 1825 Dziennik Warszawski (A. G. Arch. Potoc. Teki Skim'borowicza 
XXII - 4/21). Wreszcie d. 10 X 1812 Dyrekcja Eduk. Nar. poleca Rektorom 
v;szystkieh szkół zakupić z funduszów .bilb'liotecznyclh mające WYjść z dru'ku 
dzie!ło Pielkarskiego :pt. Zbiór praw polskich i litewskich (Arch. Ośw. - Akta 
Liceum Nr 89B k 126). 

38 Uderza przy tym ruipełny bralk liteTatury pedagogi<:znej oraz literatury 
angielskiej i rosyjskiej a wśród niemieckiej brak takich autorów jaik: &:hiller 
i Goethe. 

37 St. P o s ner: Dola i niedola Jana. Olrycha Szanieckiego. Warszawa 
1912 5. 31. W liście do Lelewela z d. 25 siefTpl'lia 1832 pisze Szaniecki (wyemi
grował po powstaniu): "Donoszą mi, że mi już .bibliotekę zapieczętowano", 
a w liście do Lelewela z d. 17 ;października 1832 nadmienia o sobie: ".Jako 
przyjaciel i wspomożyciel nauk i oświaty, zapisałem do czterech szkółek 
pa!l"afialnych w dobrach moich po 6000 złp. na każdą. Uposażyłem Bibliotek~ 
Szkoły w Pińczowie, za staTaniem moim do wojewódzkich podniesioną, trzema 
ty5iącami książek, rycinami, numi2ll'Ila1ami i minerałami". 

38 Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. XII. lk. 9---327 passim. 
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opl'IBJOOW)"Wano je według U7Jl1alllia re~kitora lub :rektom prowadzą

cego bilb1i101tekę. 
Jak wiadomo, postać wyrazme określoną miał tylko inwentarz, 

dołączany w odpisie do corocznych raportów. 

Inwentarz lten obejmował następujące rubryki, a to według 

wzoru 89 wprowadzonego przez Komisję WRiOP do Bibliotek Szkol
nych w październiku 1818 r.: l. Numer ciągły; 2. Autor-Tłumacz; 
3. T)"tuł dzieła; 4. Miejsce i :rok wydania; 5. Tomy in folio, 4°, 8°, 
12°; 6. Oprawa 40 , 7. Uwagi 41

• 

Jeśli zaś idzie o katalogowanie i układ 2Jbiorów to - jak mówi 
o tym Wewnętrzne Urządzenie Szkól Departamentowych i Woje
wódzkich: 

BibliotekaTiusz jest obowiązanym książki w bibliotece i w jej 
szafach pod takimi znakami lub napisami i w takim porządku 
zawsze utrzymywać, jaki za wiadomością Rektora wprowadzonym 
będzie 42• 

W praktyce więc rzecz się ta przedstawiała rozmaicie, tj. albo 
:zadowalano siię (przy mniejszych zlbiurach) samym inwentarzem, 
albo inwentarz odpowiadający kolejności wpływów uzupełniano 

dzd.ałowym układem ·zlbiorów, albo też obok inwentarza i działowego 
·układu zbiorów -posiadano jeszcze katalogi, przy czym były to 
książkowe (zeszytowe) spisy działowe lub też książkowe (zeszytowe) 
spisy alfabetyczne 43. 

39 Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 57. A. Vol. I. 
40 Spotykane oprawy: dla folio - skóra, dla 4°, 8° - 1/2 sik., dla 12o -

papier a la ru&tica; oC€'1ly w 1/2 sk. od 2--4 złp., tekt. zależnie od grubości od 
20 gr. do 2 złp. 20 gr. (Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 57. A. Vol. 1). 

41 W Bibliotece Wojewód2Jkiej ·W Płocku - "Forma dawnego !katalogu 
(= inwenta•rza] była pod rubrykami: l. lic2lba ciągła, 2. autor. 3. tytuł dziela, 
4. miejsce wydania, 5. rok, 6. format, 7. tomy, 8. volumina, 9. oprawa, 
10. uwagi. (Arch. Ośw. - Komi.sjta WRiOP Nr 81. Vol. V. k. 70-82). 

42 Zbiór przepisów, jw. s. 309 § 90 oraz s. 505 § 107. Trzeba dodać, że 
lksią2!ki w bibliotekach •były ·często OtPatrywane :::-pecja1ną pieczęcią; i l!:ak 
w Bibliotece Wojewód2ikiej w L\llblinie ksiąilki. były opatrzone owalną pie
cz.ęcią z napisem: "Z Biblioteki S.llkoły Wojewód.zlkiej Lubelskiej". (Pieczęć 
taka 4 X 2,4 cm, mieści się np. na karcie tytułowej artlasu !Pt. Schauplatz des 
Qcgenwiirtigen Krieges 175617. NiirnJberg, Raspe, należącego obecnie do Biblio
teki Miejskiej ian. Lorpacińskiego w L\llblinie). Znamy Tównież pieczęć Biblio
teki w Szczebrzeszynie; tbyła to owa-lna pieczęć z he11bem Jeli.ta w środku 
i z biegnącym :krawędzią napisem: "•Pieczęć Biblioteki Szkoły Zamojskiej" 
(zob. Zbiory Warsz. Biblioteki Ua1iw. sygn. IX.28.8.805). Przeważnie jednak 
biblioteczne tksiążki były zaopatrzone atramentowym napisem ~ręcznym 
,,Z !księgozbioru Biblioteki Wojewód2Jkiej S2Jkoły ... " Sax>ro tksiążek z ta'kimi 
napisami, pochodzących z różnych tbibliotek. a szczególnie z Bi•bliotelki Woje
'Wódzkiej Szkoły Kaliskiej, można znaleźć w 2lbiorach dzisiejszej Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie. 

•• Ar.ch. Ośw. - bJba Eduk. Protokóły. Vol. I. k. 45. 

Przegląd Biblioteczny 1960 - 2 



18 MARIAN LODYŃSKI 

Nie wiemy jednak, czy i o ile w redakcji swej ~gólne 
pozycje spisów katalogowych różniły się zasailni:czo od spisów 
inwentarzowych. 

Również szczupłe dane źródłowe dotyczące szczegółów porząd
kowania księgo:z;biorów nie pozwalają na dokładniejsze odmalowa
nie faktycznego stanu opracowania poszczególnych bibliotek. Sto~ 
sunkowo więcej można wniknąć w pracę .Płookiej Biblioteki 
Woj·ewódzkiej, w pracę Kaliskiej Biblioteki Wojewódzkiej oraz 
w pracę Biblioteki Collegium Pij-arów w W aa·szawie. 

Dowiadujemy się tedy, że układ katalogów - inwentarzy 
w Płockiej Bibliotece Wojewódzkiej i Publ:cznej był trzykrotnie 
redagowany: raz w r. 1817 przez prof. Krzyżanowskiego, następnie 
około r. 1820 przez rektora Kajetana Morykoniego i wreszcie około 
r. 1829 przez profesora Finkę w porozumieniu z reiktorem Mo['y
konim. I tak w układzie prof. KrzyżanawiSkiego księgozbiór płociki 
przedstawiał się następująco: A) Matematycy; B) Fizycy; C) Polacy; 
D) Historycy i Geografowie; E) F-ranC'U2Ji; F) Łacinnicy i Grecy; 
G) Pornoce do nauk języków; H) Religianci; I) Niemcy; K) Historia 
Naturalna; L) Filozofowie; M) Pedagodzy; N) Prawnicy; O) Lekarze~ 
P) Wojownicy 44 • 

Uklad Morykoniego wykazywał grupy Illastępująoo: A) Dzieła 
całkowicie znaczniejszych awtorów; B) Literntura: a) poeci wyżsi, 
b) poeci mniejsi i romanse, c) poeci dramatyczni, d) mówcy świeccy. 
e) mówcy kościelni, f) literatura ogólna, g) dzieła do nauki języków; 
C) Filozofia i moralność: a) filozofia i moralność, b) dzieła o edu
kacji i instrukcji; D) Prawa i ustawy: a) ustawy obcych krajów, 
b) polskie prawa i ustawy, c) różne . szczególne ustanowienlia; 
E) Teologia i dzieła religijne; F) Wiadomości: a) geografia, •b) histo
ria powszechna, c) historia szeregu krajów i osób, d) historia pol
ska i pisma o rzeczach polskich; G) Umiejętności: a) Matematyka. 
b) Fizyka, c) Budownictwo, d) Historia naturalna, chemia i techno
logia, e) Sztuka lekarska, f) Sztuka wojskowa, g) Malarstwo i kali
grafia; H) Pisma periodyczne; I) Pisma ulotne i książki o różnych 
przedmiotach; K) Ręk•opisma; L) Mapy, plany, figury: a) Mapy 
w atlasie A, b) Mapy w atlasie B, c) Mapy w atlasie C, d) Mapy 
oddzielne w tece 17, e) Plany wojskowe, f) Rorboty"ręczne, g) Figury 
rysowane; L) Duplikaty; M) Defekta 45. 

" Arch. Osw. - Komisja WRiOP Nr 81. Vol. V. k. 2; ?JOb. L o d y ~ 
ski: Materiały_ s. 187, 188/9. 

45 Aroh. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 81. Vol. V. k. 70/82; .mb. L o d y ń
s k i : Materiały s. 179. 
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I wreszcie w układzie prof. Pinki zbiory te ibyły ujęte w nastę
pujące grupy: W oddziale I książki pod lit. A) Teologia i dzieła 
religijne, w poddziałach: a) Dzieła religijne, b) mówcy kościelni; 

Pod lit. B) Nauki historyczne; a) Historia powszechna, b) Historia 
szczególna krajów i osób, c) Historia polska i pisma o rzeczach 
polskich, d) Geografia; Pod lit. C) Prawa i ustawy: a) Ustawy 
obcych krajów, b) polskie prawa i ustawy, c) różn~ szczególne usta
nowienia; Pod lit. D) Filozofia i umiejętności: a) Film~ofia i moral
ność, b) Dzieła o edukacji i instrukcj•e, c) Fizyka, d) Matematyka, 
e) Budownictwo, f) Historia naturalna z chemią i technologią, 

g) Sztuka lekarska, h) Sztuka wojskowa; Pod lit. E) Literatura 
i filologia: a) Mówcy świeccy, b) Poeci wyżsi, c) Poeci niżsi i ro
manse, d) Poeci dramatyczni, e) Literatura ogólna, f) Dzieła do 
naUiki języków; Pod lit. F). Dzieła rozmaitej treści: a) Dzieła całko
wite znaczniejszych autorów, b) Książki w różny C' h pomieszanych 
przedmiotach; Pod lit. G) Malarstwo i kaligrafia; Pod lit. H) Reszta 
dziel rozerwanych. W oddziale II Mapy, plany i figury. W od
dziale III Pisma periodyczne. W oddziale IV Wzory rysunkowe. 
W oddziale V Hękopisma 46. 

Drugi przykład kilkakrotnej zmiany układu inwentarza zbiorów 
stanowią zbiory Pińczow.skiej Biblioteki, która z Biblioteki Pod
wydziałowej w ciągu kilkunastu lat przek&ZJtałciła się na Bibliotekę 
Wojewódzką, a to dzięki kilkakrotnym poważnym darom pienięż
nym i książkowym Olrycha Szanieckiego. Układ tedy z roku 1818 
zawierał następujące działy: I. Naukowe dzieła języków, II. Hisrto
ryczne i geograficzne, III. Historii Naturalnej, IV. Arytmetyczne 
i geometryczne, V. Fizyczne, VI. Religijne i moralne oraz VII. Po
li tyczne 47 • 

Dalszy układ z sierpnia 1820 zawierał działy 1-VIII, następnie 
układ z sierpnia 1822 obejmował działów 9 i wreszcie układ uwi
doczniony przy przejmowaniu daru Szanieckiego w r. 1823 wykazuje 
działy I-XIV, a mianowicie: l. Dzieła religijne, 2. Dzieła moralne, 
3. Język polski, 4. Język łaciński, 5. Język niemiecki, 6. Język fran-

•• L o dyń ski: Materiały s. 178. Por. Podpis Szkoty Wojewódzkiej 
Plockiej za or. 1828/9 s. 16f.l7, który obszerny ustęp pt. Wiadomości o Biblio
tf·ce Plockiej poświęca_ omówieniu: Zbiorów należących do Biblioteki Płockiej, 
Książek stanawią,cycll. własność Sżk.oły Wojewódzkiej, Książek zlożonych 
w Bibliotece do publicznego użytku, Podziału i liczby książek w Bibliotece 
oraz Ofiar złożonych w ciągu r. 1828/9 do Biblioteki. Por. nadto Cz. G u t r y: 
Biblioteka Publiczna i Szkolna Województwa Płockiego. Towarzystwo Nauko
we Płockie. Płock 1957 s. 76--78. 

47 Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 61. A. Vol. I. K. l. 
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cuski, 7. Język włoski, 8. Dzieła geograficzne, 9. ('ziela historyczne, 
10. Dzieła polityczne, 11. Dzlieła matematycme, 12. Dzieła histoTiJi 
naturalnej, fizyki i chemii, 13. Dzieła pedagogiczne i dydaktyczne, 
14. Filozoficzne 41l. 

Osobną pozycję w zakresie opracowywania księgozbiorów zajmo
wały katalogi Biblioteki Warszawskiego Liceum oraz Kaliskiej Bi
·blioteki Wojewódzkiej. Niestety brak nam bliższych danych o wy
glądzie tych katalogów. Można tylko przypus:z{'zać, że katalog 
Biblioteki Licealnej, która podlegała ogólnemu nadzorowi Lindego, 
pragnącego nie tylko- nadać tej Bibliotece wzorcowy wygląd, ale 
i uczynić• z niej ośrodek zaspokajania naukowych i kulturalnych 
potrzeb szerokiej publiczności jeszcze za czasów pruskich - musiał 

być przy kompetencji Lindego (10 lat kierował poważnymi zbiorami 
Ossolińskiego) opracowany ze szczególną pie·czołowitością; zresztą 

~a dokładnością realizacji ogólnych zamierzeń Lindego przemawiają 
znane nam nazwiska dwóch jej kierowników, a mianowicie Beichta, 
który za swoją pracę około Bibli•Qiteki spotkał się ze strony Izby 
Edukacyjnej z wyrazami uznania i powa±ną remuneracją 49 oraz 
Feliksa Bentkowskiego 50, pozmeJszego profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, a właśnie w okresie tej bibliotekarskiej pracy 
w Liooum 'Przygotowującego do ogłoszenia swe dzieło pt. Historia 
Literatury, stanowiące właściwie bibliogmfic:zme zes·tawienie odnoś
nych pomników piśmiennictwa polskiego. Pośrednio tylko, z ogól
nych uwag Lelewela oraz z drobnych wzmianek, dotyczących układu 
zbiorów Bi'blioteki Publicznej, która - jak wiadomo - przejęła 
w całości wraz z katalogami księgo:zJbiór licealny, można wniosko
wać, że zarówno układ zbiorów tej Biblioteki jak i }ej katalog były 
zgrupowane działowo. 

Jeszcze mniej wiemy o szczegółach pracy porządkowej w Kali
skiej Bibliotece Wojewódzkiej. Dane o tej Bibliotece opi,erają się 

na ogólnikowych wzmiankach wizytacyjnych. Oto one: 
Dnd.a 26 maja 1817 w protokóle wizytatora Józefa Kos.sakow

skiego czytamy: 

Oddawszy słusznie sprawiedliwość 'Pracowitej :prof. JP. Trippli
na w układaniu katalogu bibli?'te!ki sZkolnej gorliwości [Tripplin 

48 Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nrr 61. A. Vol. I. ik. 40-54. 
48 S ku .p: Warszawskie Liceum Królewskie 1804-1808 .. (Bibl. warsz. 

T. 3. Warszawa 1911 s. 526) oraz Arch. Ośw. - Lic. Warsz. Nr 89. B. Vol. I. 
k. 60 oraz k. 107; zob. Lody ń ski: Materiały s. 4_ 

50 Arch. Ośw. - I?Jba Eduk. Protokóły. Vol. V. pkt 10.003; Arch. Ośw. -
Lic. Warsz. Nr 89 B. Vol. I. k. 96 oraz K. 108; Arch. Ośw. - Bibl. Publ. 
Pers. Nr 9. Viol. I. k 5. 
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.zająl się "uJkladandem kaJtałogu uczonego - catalogue l!"adsonne" -
z dziedziny teologii] - życzy wizytator, aby - zostawiwszy na 
koniec dzieła teologiczne i ascetyczne, !które więcej !pOłowy Biblio
teki składają, a actórych szczegółowy, jak jest zaczętym, opis 
kilka by lat może zatrudnił - zechciał raczej JP. Profesor z ko
legami, 'którzy dd tego doorą chęć swoją o-.iwiadczyli, zacząć od 
dzieł klasycznych, toż dalej materiami, np. dzieła matematyków 
i fizyków, ,geografii i historyków, toż ;wymowę i poezję, moralne 
i polityczne prawa, wreszcie [ledagogiczne i mieszane i to pro
stym naprzód spisem w porządek należyty wprowadzić, toż do
tpiero, !kiedy czas pozwoli, dalsze szczegóły przedsięwziąć 51• 

Tenże sam wizytator Kos~;akowski w r. 1823 po wizytacji Biblio
teki Wojewódzkiej w Kaliszu pisze: 

Niemiłe te doniesienia miło skończyć na oddaniu sprawiedli
wości P. prof. Tripplin za ukończone już porządnie i pracowicie 
lkarta:logi szczegółowe Biblioteki; ma on sam przedstawić je Ko
misji Rządowej, która pracę rtę ocenić przyz'".'Joicie potrafi 52• 

Można tedy wnioskować, że katalog Tripplina wyróżniał się 

precyzyjnością ujęcia, że był książkowym katalogiem działowym 

i wresz·cie nie jest wykluczone, że poszczególne pozycje tego kata
logu mogły być opatrzone omówieniami (tzw. dzisiaj adnotacjami) 
i że po ustąpieniu z tego stanowisk-a Tripplina (przeniósł się do Piń
czowa) katalog ten był dalej zapobiegliwie prowadzony przez 
następnego kierownika Bibliot€1ki prof. Kurkorwskieg.o ;;3 • 

Wyróżniające się miejsce wśród bibliotek szkolnych zajmuje stan 
opracowania zbiorów Biblioteki pijarskiego kolegium w Warszawie, 
której katalog ogłoszony w r. 1822 świadczy nie tylko o liczbowym 
i treściowym bogactwie zbiorów tej Biblioteki, ale i o kompetentnym 
ich opracowaniu 54. 

Rzecz jasna, że wobec braku ogólnych wyitycznych większa czy 
mniejsza dokładność w zakresie opracowywania zbiorów zależała od 
o s o h y b i b l i o t e k ·a r z a, którym z zasady był jeden z na
uczycieli odnośnej szkoły, wypełniający te czynności niezależnie 

od ciążących na nim obowiązków szkolnych. Stopień jego wykształ
cenia i specjalizacji bywał różny, a sam stopień dokładności opra
cowania zbiorów zależał nie tylko od osobistego zeroiłowania biblio-

51 Arch. Ośw. - Sekretariat Generał. Vol. VII. k. 22; zob. L o dyń ski: 
Materialy s. 10. 

52 Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. IX. k. 10. oraz Vol. X. k. 23; 
Wizytacje Nr 25. Vol. VH. lk. 83/4. 

53 Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. XI. k. 174-403 passim. 
5' K. Konarski: Dzieje warszawskiej Szkoly Realnej. T. l. Warszawa 

1P32 s. 98-103. 
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tekarza i od jego choćby najogólniejszego przygotowania do tej 
pracy, ale także od związanych z tym zajęciem materialnych 
korzyści. 

Co prawda w Liceum Warszawskim bibliotekarze otrzymywali, 
podobnie jak za czasów pruskich, specjalne wynagrodzenie, co praw
da już w r. 1818 zapowiadała Komisja WRiOP, że "w zamiarze 
zachęcenia do porządnego zbiorów utrzymania postanowiła wyzna
czyć mierne dodatki dla profesorów - bibliotekarzy, celujących 

szczególną starannością w utrzymywaniu zbiorów sobie poruczo
nych" 55, w praktyce jednak pmoa za tę pracę zasadniczo nie 
przekraczała zdaje się 200 złp. rocznie 56, przy. czym w niektórych 
p~·zypadkach mógł profesor - bibliotekarz mieć de pomocy osobno 
opłaconego ucznia 57 (oczywiście niezależnie od bezpłatnych ochot
ników).· 

Skąpe materiały przechowały nam trochę nazwisk bibliotekar.z;y, 
których osobiste wysiłki i zainteresowania przyczyniły się niewąt-
pliwie do dobrego stanu odnośnej biblioteki. . 

Do grupy bibliotekarzy, których n~zwiska spoLykamy w sprawo
zdaniach wizytacyJnych lub w wykazach statystycznych Roczników 
Instytutów Religijnych i Edukacyjnych (T. 1-3. Warszawa 1824. 
18~7 oraz 1830) - należeli: 

A) B i bliortekarze (34 osoby, w tym 20 świeckich): 
l. Adamski Józef (1830) - Sejny, Wojewód:1Jka 
2. Beicht Chrystian (1805/7) - Warszawa, Liceum 
3. Bentkowski Feliks (1808/17) - Warszawa, Liceum 
4. X. Chromioki Edward (1826/30) - Warszawa, Wydziałowa 
5. X. Ciaslowski Jakub (1824) - Warszawa, Konwikt Pijarów 
6. X. Dąbrowski Onufry (1824} - Luków, Wojewódzka Pija.rów 
7. X. Dubicz Maksymilian ,(1824) - Warszawa, Wojewód:zlka 

Pijarów 
8. X. Gacki Jan, mgr (1830) - Piotrków, Wojewódzka Pijarów 

55 Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Raporty Nr 7. B. Vol. IV. k. 98/9. 
58 Arch. Ośw. - Izba Eduk. Protokóły Vol. III. k. 134/5; Arch. Ośw. 

Wizytacje Nr 25. Vol. X. k. 279-346 passim oraz Vol. XI. k 174--403 passim. 
Domagając się od władz specjalnego wynagrodzenia dla bibliotekarza szkol
nego pisze: "Bez książek nie można dawać letkcji, a dla braku bibliotekarza 
ks1ążki z B-teki wydawane być nie mogą ... ". (K. Konar s j{ i, jw. s. 96). 
Komisja WRiOP, zezwalając w r. 1827 Radzie Obywatelskiej Woj. Sandomier
skiego na przyznanie prowadzącemu Bibliotekę Wojewódzką w Radomiu 
rocznego wynagrodzenia, pisze: "ażeby temu profesorowi wyznaczyć stałe 

wynagrodzenie od l ma-rca b.r. w stosunku do 200 złl!). rocznej płacy, jak -to 
się dzieJe w niektórych innych szkołach". (L o dyń ski: Materiały s. 153). 

57 Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 65. Vol. I. k. 110 oraz Nr 61. A. 
Vol. ill. lk. 246. 
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9. X. Gruszczyński Paweł (1826) - Radom, Wojewódzka Pija

row 
10. X. Gulczyński Jan Nepomucen (1830) - Warszawa, Kcnwikt 

Pijarów 
11. X. Jeżows'ki Maciej (1826) - Warszawa, Konwikt Pijarów 
12. X. Kamianowski Adam (1826) - Warszawa, Wojewódzka Pi-

jarów 
13. X. Kła.czyÓski Kazimierz U830) - Radom, Wojewódzka 
14. Krzyżanowski Adrian (1817) - Płock, Wojewódzka 
15. Krzyżanowski Jan Kanty (1819) - Lublin, Wojewódzka 

16. Kucharski Andrzej (1817) - Lublin, Wojewódzka 
17. Kurkowski Stanisław (1826) Szczuczyn, Wydziałowa 

i (1830) - Kalisz, Wydziałowa 
18. X. Majewski Maciej (1824) - Lomża, Wojewód:zJka 
19. Morykoni Kajetan (1817) - Lublin, Wojewódzka 
20. X. Myślińs1ki Augustyn (1824!30) - Pułtusk, Wojewódzka 
21. Nauburg Ignacy (1820123) - Lublin, Wojewódzka 

22. X. Ogrodzińslki Hieronim (1824) - Radom, Wojewódzka Pi-
jarów 

23. Finko Albin (1826/30) - Płock, Wojewódzka 
24. Stankowski (1817/20) - Płock, Wydziałowa 

25. '11ri,pPJ.in Fcyderylk (1824/26) - Kalisz, Wojewódzka 
26. T.ruskulaJW'Sik;i Daniel (1826/30) - Lomża, Wojewód:zka 

' 27. X. Wasiłowski Tomasz, mgr (o1830) - WaJrS.ZaJWa, Wojewód2lka 
28. Witkowski Witalis (1824/30) - Lublin, Wojewód:zJka 
29. Wnorow.slki Paweł (1824/30) - Kielce, Wojewódzka 
30. Wrześniew-ski Walery (1830) - Szczuczyn, Wydziałowa 
31. Wysocki Augustyn (1824/30) - Pińczów, Wojewódzka 

32. Zagier Kolurnban (1820/24) - Płook, Wojewódzka 
33. Zengteller Józef (1819) - Biała, Wydziałowa 

34. dr Ziemnicki Franciszek (1830) - Wąchock, Wydziałowa 

Do liczby osób związanych z bibliotekami szkolnymi należy też 
dołączyć wykaz rektorów szkół, jako osób mających według prze
pisu zawartego w Urządzeniu ogólny nadzór nad biblioteką szkolną 
i jako tych, którzy zwłaszcza przy mniejszych bibliotekach nie 
posiadających własnych kierowników sprawowali często osobiście 

czynności biblioteczne: 

B) R e kto r o w i e (61 osób, w tym 18 świeckich): 
l. X. Bandurski Rajmund (1826) - 2uoomin 
2. X. Barciński Tomasz (1826/30) - Fularwy 
3. X. Białobrzeski Jakub (1824/30) -Węgrów 

4. X. Bieleelki Gabriel (1824) - Lulków i (1826) - Wieluń 

5. X. Boryski Jan (1824/30) - Hrubieszów 
6. X. Ciasłowski Jalkób (1826/30) - Warszawa, Konwikt Pijarów 
7. X. Chęciński Bazyli (1824/31) - Skępe 
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8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
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55. 

MARIAN LODYŃSKI 

X. Chmielewicz kleksy (1824) - Wieluń 

X. Chrzanowski IPawel (1824) - Sejny i (1826/30) 
X. Cwierzewicz Stanisław (1824/30) - Wąchock 

X. Dziedzicki Pius {1824) - Tykocin 
Dziekoński Tomasz (1830) - Warszawa 
X. Dzieszkowski Damian (UI24) - Warszawa 
X. Dzitkowski Cycyjak (1830) - W!eluń 

X. Dłużniewski Korlbinian '(1824/.'10) - Pułtustk 

Eisner Józef (1818/26) - Warszawa 
X. Engełberg :Ma~ian (1826/30) - Warka 
Fiat Beniamin (1824/.'10) - Warszawa, MaTymont 
X. Gosiewski Józef (1824/26) - Szczebrzeszyn 
X. Helanczewski Bonaw. (11824) - Warka 
Holewiński Jan (1824) - Siedlce 
X. Kamieniowski Adam (1824) - Warszawa 
X. Kłaczyński Kazimierz (1826/30) - Radom 
X. Kot-owski Paweł (1824) - Piotrków i Warszawa 
X. Kowalski Bazyli Marian (1824/30) - Pińczów 

dr Kubeszewski Michał (1824/30) - Sandomierz 
Majewski Maciej (1830) - Kalisz 
X. Marszałkowski Wiktor {1830) - żuromin 
X. Matejko Jan (1824) - Lowicz 
X. Mociliński Erazm (1830) - Luków 
Morykoni Kajetan (1824/30) =- Płock 
X. Nadols'ki Adam (1826/30) - Tykocin 
Nahajewicz Kajetan (1830) - Biała Podlaska 
X. Neuburg Ignacy (1830) - Lublin 
Orłowski Józef (1824/30) - Sz.czuczyn 
Pągowski Hi:polit (1824) - Buławy 

Plater Ludwik (1824/30) - Kielce 
X. Folejawski AndTzej (1824/30) - Kielce 
X. Politowski Wojciech (1824/.'10) - Włocławek 

Preyss Józef (1824/26) - Biała Podlaska 
X. Przybylski Ignacy (1824) - Kalisz 
X. Przybylski Stanisław (1817) - Płock 

Lomia 

X. Redec!ki Paweł (1824) - Warszarwa i (1826) - Luków 
Siebert Jan (1830) - Warszawa 
X. Siekierzyński Paulin (1824/31) - Opole 
Siewieluński Jan (1824/30) - Lowicz 
Smolikowski Andrzej (1824/29) - Lublim 
Soliwa Karol (1830) - Warszawa 
X. SzelewSki Józef (1830) - Piotrków 
Schmidel Jerzy (1824/30) - Lęczyca 

X. Tet:zJner Jerzy (1824/26) - Warszawa 
X. 'l1rzaska Jan (1826/30) - Lowicz 
Ulman Jan {1830) - Kielce, Akademia· Górnicza 
X. Wodzicki Michał (1826) - Kalisz 
X. Wolicki Michał (1824) - Radom i (1826) - Kalisz 
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56. X. Wyszyński Karol (.la24) - Zuromin 
57. X. Zagier Kolurnban (1826/30) - Sejny 
58. X. Zawadzki Andrzej (1826/30) - Siedlce 
59. X. Zawadzki Hieronim (1824) - Lomża. 

60. dr Zieńkow.ski Jan (1820) - Szczebrzes7yn 
61. X. Zółtowski Antoni (1824) - HTU'bieszów 

Wyróżniające miejsce wśród przywiedzionych osób zajmują: 
Fryderyk Tripplin oraz Kajetan Morykoni. Tripplin pochodził 
z We.imaru, urodził się w r. 1774, przebywał 33 lata w zawodzie 
nauczycielskim ciesząc się wybitną opinią zawod .... wą (jak powiada 
01rych S.zanieclci, nazwany był ,;przez samego lb. Dyreiktora Wy
chowania Szaniawskiego - gwiandą fi.lologów") 58 i żywą sympatią 
młodz.ieży, która szczególnie w okresie powstania listopadowego -
,.do nioego całkiem przyległa i onej był wyrocznią" 59• 

J alko bibliotelkarz upo['Ządk.ował L'Jbiory Biblioteki Wojewódzkiej 
w Kaliszu i założył wzorowe katalogi, które spotknły się z wielkim 
uznaniem przeglądających je wizytatorów 60 ; on to był redaktorem 
owego katalogu działowego, w którym poszczególne pozycje były 
opatrzone - prawdopodobnie - omówieniami. 

Linde, który podczas wizytacji swej w r. 1819 zetknął się 
z Tripplinem, tak pisze o nim do Potockiego: 

Wiem, że stęka poczciwy a:>rofesor Tr:_pplin, który jeden 
jeszcze dbał o te Zbiory pojezuickie, czego dowodem jest przy
kładnie pracowity katalog, który na kształt dzieła bibliograficz
nego orozpoczął. Załączam go do opa.k wraz z książkami, żeby 
biuoro nasze biblioteczne jpodlug niego ksiąiki .przysłane spraw
dziło. Bardzo jestem za tym, aby Komisja Rządowa pracowitemu 
Tripplinowi tę umiejętną jego pracę hojnie wynagrodziła, bo 
jemu winniśmy, że ien nieoszacowany zbiór jeszcze jako taiko 
przed srogim ·wandalizmem został. zachowanym 61 • 

58 Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 61. A. Vol. II. k. 246. Zob. L o
d y ń s ki: Materiały s. ·195. 

58 Arch. Ośw. - Sekretariat Gener. lit. B. Vol. 23. k. 211 oraz 218. 
"W czasie Powstania on [Triwlin] pierwszy za odebraniem wiadomości 
o sZJCzęśHwej zmianie obskurantyzmu przemówił patriotycznie do uczniów, za
chęcił starszych do obrony Ojczyzny i sam dając przykład z siebie syna swego, 
szóstą klasę kończącego, młodzieńca najpiękniejszych nadziei, postawił wła
snym kosztem w szeregach obrońców Ojczyzny" (Arch. Ośw. - Komisja 
WRiOP Nr 61. A. Vol. LI. k. 246), wb. Lodyńslk.i: Materiały s. 195. 

80 Arch. Ośw. - Wizytacje Nr 25. Vol. VII. lk.. 12; Arch. Ośw. - Sekre
tariat Generalny. Vol. VII. k. 22; zob. Lodyński: Materialy s. 9/10. 

81 Arch. Ośw. - Bibl. Klasztorne Nr 8. D. Vol. I. k. .>6 zob. L o dyń ski~ 
Materiały s. 40. 
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O Kajetanie Morykonim wiemy nieco więcej, a to dzięki zacho
waniu się jego autobiografii 62• Dowiadujemy się tedy, że urodzony 
w r. 1774, odbywał studia w Krakowie, gdzie mieszkając wraz 
z synowcami Kołłątaja cieszył się Kołłątaja oraz ks. Jezierskiego 
opieką, co oczywiście nie pozostało bez wpływu ua jego późniejsze 
poglądy polityczne oraz krytyczne ustosunkowanie się do ducho
wieństwa 63• Jeszcze na ławioe szkolnej wprowadzony przez Jacka 
Przybylskiego do Biblioteki ówczesnej Szkoły Głównej w Krakowie 
,.zacząwszy od gazet i pism periodycznych różne później czytywał 
dzieła". Będąc w latach 1793/6 na Uniwersytecie Lwowskim "czytał, 
co mógł, w bibliotece i w domu, pisał taicie i tłumaczył różne rze
czy". Około r. 1800 zabrał się w Lublinie do pracy nauczycielskiej. 
Propozycji Czackiego przeniesienia się do Krzemieńca nie Jlrzyjął, 

w Lublinie zaś gdzie współdziałał przy organizvwaniu Instytutu 
Bibliopolicmego i włączeniu jego zbiorów do Bibliotetki Wojewódż
kiej 61 , prac<?wał pod wybitnym rektorem Smolikowskim w miej
scowej szkole Departamentowej a następnie Wojewódzkiej"; w roku 
1816/17 przeniesiony do Siedlec na stanowisko Komisarza Oświe
cenia województwa podlaskiego mjmował się organWa.cją - jak 
moWl "Biblioteki Public:zmej Województwa Podlaskiego". 
Dnia 28 sierpnia 1819 otrzymał nominację na rektora Szkoły Wo
jewódzkiej w Płooku. Tutaj też położył powaŻIIle Zlasługli nie tylko 
przy zainicjowaniu i organizacji miejscowego Towarzystwa Nauko
wego, którego był dozgonnym sekretarzem, lecz przede wszystkim 
przy przekształceniu Szkolnej Biblioteki na. Bibliotekę Publiczną 

Wojewódzką oraz przy jej poważnej rozbudowie i wewnętrznym 

opracowaniu 6·;. 

62 Rocznik Towarzys~wa Naukowego w Plocku. T. 2. Płock 1931 s. 163 i n. 
63 To spowodowało ootatec2211e usunięcie Morykoniego w SIPOSÓb !krzywdzą

cy ze stanowiska Rektora; a decyzja Komisji WRiOP 1 towarzyszące temu 
przykrości doprowadziły do choroby i rychłej jego śmierci w liSito(padzie 
lf.30 rr. 

64 W Popisie Szkoły Wojewód:zJkiej Lubelskiej z rr. 1817 czytamy: "Z koń
cem zeszlego roku szkolnego Profesor literatury ojczystej Moryrkoni, poło
żywszy w zgromadzeniu naszym .przez kilka lat niepoślednie zasługi (od 
l września 1814 kierował Biblioteką Wojew~ką), na Komisarza Wojewódz
kiego Oświecenia do Wojewódl'ltwa Podlasrkiego przeznaczenie otrzymał". 
Z innego Popisu dowiadujemy się, że "Pierwszy zaklad Biblioteki wzrósł pod 
dozorem Prof. Krzyżanowskiego, od l .września 1814 r. zostaje w za~ządzaniu 
.Prof. Morykoniego, który utrzymuje razem Instytut Bibliopoliczny i sprzedaż 
elementarnych książek". (Arch. Ośw. - Dyrekcja Eduk. Nr 738. Vol. I. B. 
k. 61 i n.). · 

es Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 81. Vol. VI. k. 158; szczególne wy
razy uznania wizytatorów (Arch. Ośw. Raporta Wizytat<K"ÓW. Vol. X. k. 346). 
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Odosobnianą a cielkawą Wiadomość w ramach personalnego za
gadnienia bibliotecznego stanowi zarówno dezyderat zgłoszony 

w r. 1826 przez obywateli radoms~ich, a dotyczący powierzenia za 
specjalnym wynagrodzeniem wysokości najmniej 400 złp rocznie 
kierownictwa miejscowej Biblioteki Wojewódzkiej osobie oddanej 
wyłącznie tej ,pracy 66 jak i projeikt Olrycha Szan,ieakiegb z r. 1831, 
dotyczący wprowadzenia na kierownika Biblioteki Wojewódzkiej 
w Pińczowie mgra Wojciecha KaiZimN's'kiego, człowieka wyszkolo
nego bibliotekarsko, który prócz pełnienia obowiązków bibliotekarza 
miałby wykładać bibliografię w tamtejszej Szkole Wojewódzkiej 67• 

Udostępnienie zbiorów bibliotek szkolnych 
obejmowało trzy a nawet cztery grupy czytelników. a mianowicie 
nauczycieli, uczniów starszych i mlodszych oraz osoby pozaszkolne. 
Każdej z wyszczególnionych grup dotyczyły ·inne przepisy oraz wa
runki udostępnienia. I tak nauczyciele odnośnej szkoły korzystali 
w zakresie całości zbiorów zarówno z czytelni jak i wypożyczalni; 
również starsi uczniowie nie mieli regulaminem przewidzianych 
ograniczeń odnośnie treści swej lektury 68, faktycznie jednak za 
dobór i udostępnienie im odpowiednich książek był odpowiedzialny 
rektor szkoły oraz bibliotekarz, a kontrolujący wizytatorzy zwracali 
uwagę na tę sprawę 69• 

Ciekawe światło na to zagadnienie rzuc_a wspomniany już raport 
wizytatora Zubellewioza 70, będący 2lreLSiZtą wypełniernem przewid.z:ia
nego instrukcją obowiązku kontroli prowadzonej w Bibliotece lek
tury jak i ewyrazem ogólnie stosowanego w tym względzie nadzoru 
uczniów. 

Oczywiście wobec tego, że w myśl ogólnego programu i zadań 
szkolnictwa szkoły wojewódzkie i wydziałowe miały uczniom klas 
wyższych "podać sposobność nabywania nauk r.óŻinym powołaniom 

68 ATch. Ośw. - Komisja WRiOP .Nr 65. A. Vol. I. k. 110 oraz k. 113, 
znb. przyp. 56. 

67 Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 61. A. Vol. II. k. 225. Dodać trzeba, 
że Wojciech Kazimirski już w czasie studiów uniwersy1;eckich należał do 
wyróżniających się uczniów. (Rocz. Inst. relig. i eduk. T. 2 s. 207 i 210 oraz 
T. 3 s. 138). Wreszcie uwzględnić należy dane o Kazimirskim zawarte 
w Listach emigracyjnych Lelewela. T. 1-5. Wyd. H. W1ęckowska. Kra
ków-Warszawa 1948-1956, passim; zob. Lodyński: Materiały s. 197 
(pOZ. 152. 

68 Arch. Ośw. - Komisja WRiOP Nr 57. A. Vol. I. 
88 Popis uczniów Szkoly Wydziałowej w Opolu 1830 s. 2: "Klasa IV za 

udzielonym sobie opozwoleniem czytała z korzyścią ksJążki, znajdujące się 
w Bibliotece S~olnej, których liczba dzięki troskliwej opiece Wys. Komisji 
WRiOP corocznie pomnaża się ważnymi i użytecznymi dziełami". 

7° Ar<:h. Ośw. - Wizytacje .Nr 25. Vol. XII. k. 9-327 passim, 
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odpowiadających" odpowiednia lektura mogła m1ec szerokie
ramy, a nadzór bilbliotekarza (Mórym zasadniczo był nauczyciel da
nej szkoły) nad czytającym ucznirem miał zapewne w praktyce 
przede wszystkim formę życzliwej .pomocy i por~:dy przy wyborze 
odpowiedniego dzieła 11. 

Pamiętać mianowicie należy, że w tym czasie pobudzanie 
uczniów do korzystania z Biblioteki było dla nauczycieli instrukcją 
przewidzianym zadaniem 72, a dla uczniów czyr.nością zaleconą, 

przy czym uprawnienie ucznia do korzystania ze specjalnej lektury 
było uważane za - wyróżnienie 73, a choóby przejściQwo odebranie· 
mu prawa do korzystarr1i-a z hiibliotelki - za karę 74• · 

Wreszcie dodać należy, że przewidzianym i st·ooowanym było 
zbiorowe pod kierunkiem .profesora czytanie na głos gazet n, przy 

71 W Popisie uczniów Szkoły Wojewódzkiej w Szczebrzeszyni~ za r. 1829 
czytamy: .,W lectorium dla uczniów urządzonym uczniowie .klas wyższych 
czytają pod okiem Bibliotekarza dzieła im wskazane dwa razy 111a tydzień 
po 3 godziny·' (s. 7). Nauczycielstwo rozważało także teoretyczme zagadnienia 
czy-telnictwa, jaok o tym świadczy a-rtylkuł prof. mgra Karola Beithla wygło
szony !lla Popisie Kielec'kiej Szkoły Wojewódzkiej w r. 1830 pt. O czytaniu 
pism wzorowych. - Wspomnieć 111ależy, że już w II". 1806 w Popisie Królew
skiego Liceum Warszawskiego, kierowanego przez Lindego, czytamy: "Już 
i z teraźniejszego jakiegokolwiek zapasu [= Bibliotetki Licealnej] korzystają 
uczniowie, wyznaczono po 2 razy na tydzień peWine godziny. w k•tórych ma
jący do tego ochotę, pod przewodnictwem JP. Prof. Stephaniusa, przyzwoicie 
dClbrane książki biorą do czytania do domu". - Sprawozdanie Warszawskiego 
Ltceum za ·r. 1808/9 zawiera ustęp !pt. Czytanie domowe książek, wskazrujący, 
że "w niższych .klasach do trzeciej włącznie za szczególny się poczy.tuje 
z3szczyt uczniowi, gdy uzyska pozwolenie brania książek do czytania do 
domu. Od czwartej klasy każdy uczeń ma wolny przystęp i wybór". Dalej 
czytamy: "Przywodzimy ltu z ·klasy V i VI dm.iona ucm~ów z wyrrlien.ieniem 
dzi€1, jakie w nich który w tym czasie czy•ta•ł, z tą uwagą, że jest w stanie 
zdać sprawę z tej swojej domowej !pilności". Po ,czym dla wskazania rozwoju 
czytelnictwa bibliotecznego wymieniono 12 uczniów, którym wydano poważ
nych dzieł 44. 

72 Zbiór przepisów. jw. s. 307 § 86 oraz s. 503 § 102. 
' 3 W Popisie Szkoły Wojewódzkiej Kieleckiej za r. 1821/2 czytamy: "Zeby 

z"ś z dzieł bibliotecznych nie sami tylko nauczyciele korzystali. lecz i mło
dzież szkoma - uc:ilniom klas V i Y.I, którzy dopełniając obowiązków sZJkol
nych - świadectwa od swych 111auczycieli otrzymują - książek do czytania 
dozwalano" (s. 3). Jako też wyraz uznania dla wybitnych zdolności i postępów 
w nauce uzyskał w Szkole przyszły autor znanego dzieła pt. Powstanie naro
dowe w r. 1830/31 i przyszły krótkotrwały dyktator powstania 1863/64 Ludwik 
Mierosławski pozwolenie na korzystanie z Biblioteki Szkolnej i na czytanie 
w niej memoriału Prądzyńskiego o ewentualnej wojnie Rosji z Austrią, krą
żącego potajemnie wśród polskich oficerów. A. L e w ak: Gen. Ludwik Mie
rosławski. Prz. współcz. (Kraków) 1929 s. 295/6. 

74 Instrukcja dla Nauczycieli co do karności szkolne) wydana w r. 1812 
uważa za jedną z kar szkolnych na wyik:raczających uczniów: "Odmówić 
uczniowi na niejaki czas prawa do biblioteki szJk:olnej". (Zbiór przepisów, jw. 
s. 421 pkt 5). 

1:; Z Popisu Szkoły Wojewódzkiej Plockiej za r. 1819/20 dowiadujemy się,_ 
że "na mocy upoważnienia Komisji WRiOP bzkoła Płocka utrzymuje dziesięć 
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.czym l'ekturę tę w razie potrzeby uzupełniano objaśnieniami karto
graficznymi na atlasach i mapach 76; nadto odpowiednie przepisy 
-organizacyjne przewidywały omawiali'lie lektury: dla przekonania 
.się, "że uczniowie pożycrone z Biblioteki książki z pożytkiem czy
tają mi,eli nauczyciele odnośnych przedmiotów wyznaczać jeąną, 

a najwięcej dwie co miesiąc godziny, w których uczniowie mieli im 
'zdawać sprawę z tego, co czytali, już ·ustnie opowiadając treść ksią
żelk przeczytanych, już okazując porobiiOI1e z nich wYpisy" 77• 

Uczniowie młodszych klas mieli (a przynajmniej powinni byli 
mieć) w obrębie ogólnej biblioteki departamentoweJ i wojewódzkiej 
"osobną małą bibliotekę (prawdopodobnie pomieszczoną w oddziel
nej S'zafie), Składającą się z iksiążeik umyślnie dla młodzieży pisanych, 
do je1 pojęcia stosowanych i rozum oświecających, polskich, fran
cuskich i niemiecki-oh", ale z niej mogli !korzystać tylko ci, :którzy 
otrzymali od swych nauczycieli zaświadczenie, "że są pilni, że się 
dobrze sprawują i że im tksiąż'ki powierzyć można'' 78 . 

Oczywiście czytelnicy pozaszkolni mogli korzystać z całego księ
gozbioru na miejscu (było to czasem wyraźnie zastrzeżone przez 
ofiarodawców, a przyjmowane do wiadomości przez Szkołę i Ko
misję WRiOP, jak np. przy wcieleniu księgozbi')rU Sroczyńskiego 

do Kieleckiej Biblioteki Wojewódzkiej), jeśli j<ednak szlo o wypoży
czanie na zewnątrz, podlegali przewidzianym w regulamini~ formal
noś'Ciom, tj. obowiązkowi uzyskania zezwolenia rektora szkoły oraz 
złożenia odpowiedniego zastawu 79• 

1pjsm periodycznych kmjowych i obcych. Znaczmiejsze z nich rzeczy co do 
zdarzeń politycznych, historii, li-teratury i kuns:tJtów miewają czytane ucznio
wie klas wyższych w godzinach wolnych, dwa razy na tydzień" (s. 22). 

76 Wal'to przypomnieć, że jeszcze w r. 1783 Komisja Edukacji Narodowej 
polecała Nauczycielom w swych Ustawach: "Gdziekolwiek w dziejopiśmie 
wzmianka miejsca jakiego zajdzie, zaraz je nauczyciel na !karcie geograficz
nej uczniom -pokaże i aby oni ~rzy zdawaniu sprawy toż czynili dopilnuje''. 
Taż sama Komisja Edukacji Narodowej w swych Powszechnych Radach dla 
Nauczycieli żąda: "aby wykładający, dając jasną znajomość kart ziemio
piskich. globus sfer dzieciom i mapy do przerysowania pożyczał, nie czytając 
żc.dnych 1p0wieści, gazet lbez geografi-cznej !karty". I jeszcze gdzie indziej czy
tamy: ,.aby dzieci gdziekolwiek są nie CZY'tały żadnych powieści i gazet bez 
geograficznej karty, aby nauczyciel łączył naturalnie geograficzne i polityczne 
ciekawości" (M. P o l a c z k ów n a: Plany nauczania geografii K.E.N. W: Po
klosie geogra.ficzne ... ku czci E. Romera. Lwów 1925 s. 183 i n.). Dodać trzeba, 
że wtedy by-lo szczególnie przyjętym czytać gazety z mapą w ręku, o czym 
świadczą X'VIII-wieczne atlasy o talkich tytułach jak np. Atlas selectus von 
allen Kónigreichen... zum bequemen Gebrauch in Schulen u. bey dem Lesen 
~er Zeitungen... Leipzig 1746 itp. 

77 Zbiór przepisów, jw. s. 307 § 86 oraz s. 503 § 103. 
78 Tamże, s. 307 § 85 ora2: s. 503 § 102. 
78 Tamże, s. 307 § 87 i s. 505 § 104. 



30 MARIAN LODYNSKI 

Zresztą wszystkich, zarówno nauczycieli, jak uczniów i osoby 
spoza s2lkoły, obowiązywały, jeśli i'd~ie o wypożyczanie na zewnąrurz. 
odnoone punkty regulaminu, określające formalności związane 

z faktem wypożyczenia, liczbę wypożyczonych książek, czas ich 
przetrzymy\\:'ania i odpowiedzialność za stan wypożyczanej książki. 

Poza tym etatowi nauczyciel·e mieli prawo korzystać zt zbiorów 
Warszawskiej Biblioteki Publicznej na równych prawach z profeso
rami Uniwersytetu, a nieetatowi za 'Poręczeniem nauczycie'li etato
wych. Odnośny ustęp regulaminu Biblioteki Public~nej stwierdzał 
wyraźnie: 

Samym tylko profesorom etatowym tak Uniwersytetu jak 
Wojewódzkim i Wydziałowym mogą być przez bibliotekarzy 
książki poza obręb Biblioteki !pOŻyczane; innym osobom, jako to 
naiJ.Czycielom nieetatowym mogą być ksiąilki z Bi·blioteki poży

czane jedynie za wy•raźnym zaręczeniem. k·tórego z profesorów 
etatowych Ro. 

Przypuszczać przy tym naloeiy, że inny ustęp tego regulaminu 
brzmiący: "Profesor potrzebujący dzieła udaje się cio Biblioteki" -
w praktyce nie wymagał każdorazowo os{)ibistego zjawienia się 

petenta w Bibliotece, wiemy jednak ze Sprawozdań Lindego, że 

nauczydele prowincjonalnych szkół wojewódzkich i wydziałowych 
zjawiali się osobiście (głównie podczas wakacji) w Bibliotece Pu
blicznej zarówno dla wypożyczenia książek jak i dla uzyskania 
potrzebnych informacji naukowych tn. 

Mówiąc o udostępnianiu zbiorów bibliotek szkolnych, trzeba też 
wspomnieć o zaleceniu Komisji WRiOP, noszącym cechy między

bibliotecznego wypożycZoa!Ilia czasopism między dwoma miejsco
wymi bibliotekami (szkołami). Pismo w tej spraw~e z dnia 22 grud
nia 1818 r. do Rektora Szkoły Podwydziałowej Kieleckiej (po
upoważnieniu go do zaprenumerowania Gazety Wa.rszawskiej) brzmi 
następująco: 

Gdy tamtejsza Szkoła Wojewódzka upo·ważniona została pod' 
d. 24 lisltopada do outrzymania Pamiętnika Warszawskzeoo, Cwi
czeń Naukowych i Gazety Wie;skie; na r. 1819 - wolą zatem 
jest Komisji" WRiOP, ażeby obydwa te Instytuty [Biblioteka Wo
jewódZka i Biblioteka Podwydzialowa] udzielały sobie wzajemnie
do czytania wspomnianych pism !Periodycznych z. warunkiem, 
ażeby piSI!lla te pozostały w Bibliotece tej Szkoły, z której fun-
dusZJU są otrzymywane". · 

110 Rocz. Inst. relio. i edukac. T. 1 s. XXVII/X.XIX. 
11 Arch. Ośw. - Bibl. Publ. Nr 7. B. Ralporty. Vol. I. lk:. 154/6. 
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Niestety z braku odpowiednich materiałów nie wiemy, czy wska
zanie to miało charakter instruktywny dla współżycia miejscowych 
bibliotek, tj. czy stanowiło częściej stosowane zarządzenie, czy też 
stanowiło odosobniony wypadek, tzn. było po prostu tylko praktycz
nym wyjściem jednorazowym z trudnego pełożenia, wynikającego 
(w danym W)'lpadku) z ograniczonych funduszów zakupowych biblio
tek obu zainteresowanych szkół. 

O liczbie korzystających z bi:bliotek szkolnych brak nam bliż

szych danych poza takimi ogólnikami, jak np. powiedzenie rektora 
kaliskiej Szkoły WojewódZkiej : "1 nasza w tym mku licznie odwie
dzana Biblioteka wielą smnownymi" w każdym rodzaju umiejętności 
i literatury d~iełami powiększoną została" "2 ; należy jednaik przy
puszczać, że księgozbiory te nie stały odłogiem, Ż€ przeciwnie, za
równo dla celów dydaktycznych jak i dla ogólnej pozaszkolnej 
lektury były wykorzystywane, za tym bowiem przemawia nie tylko 
systematyczne coroczne na podstawie zgłaszanych dezyderatów 
oficjalne ro:łbudowywanie tych zbiorów, lecz ~rzedoe wszystkim 
oomz częściej spotykooe w rocznych sprawozdaniach (tzw. Popi
sach) wzmianlki o ·postronnych darach i zapisach. 

Ta:k się w fragmentach zachowanych źródeł przedstawia ze
wnętrzna i wewnętrzna organizacja oraz wewnętrzne życie (tj. spra
wy personalne i lokalowe oraz opracowywanie, przechowywanie 
i udostępnianie zbiorów) bibliotek szkolnych na terenie Księstwa 

• Warszawskiego i Królestwa Folskiego w latach 1307-1831. 
Błędne jednak byłoby ograniczanie w dziejach polskiej kultury 

roli bibliotek szkolnych do Tozpatrywania tylko ich funkcji i osiąg

nięć w ramach potrzeb i zadań szkolnictwa. Jak wskazują miano
wicie zachowane materiały źródłowe, ówczesne bibliooteki szkolne -
obok wypełniania swych obowiązków w obrębie związanych z nimi 
organizacyjnie szkół - tworzyły pozaszkolne ośrodki o charakterze 
nie tylko ogólno kulturalnym czy oświatowym, ale niejednokrotnie 
i naukowym. Zagadnjenie to jednak, jako noszące swoisty charakter 
i wymagające szczegółowego rozpatrzenia - omówiłem osobno 
w artykule pt. Rola bibliotek szkolnych w życiu kulturalnym Kró
lestwa Folskiego 1815-1831 sa. 

82 Na popis uczniów Szkoły Wojewódzkiej za r. 1816/7. Kalisz 1817; zob. 
też Cz. G u t ry, jw. s. 79-80. 

" 3 Prz. bibliot. R. 25: 1957 s. 152 i n. 
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FRAGMENTY KRONIKI ZYCIA 
"INTEGRALNEGIO" BIBLIOTEKARZA NAUKOWEGO 

{W 50-tą l"'C'ZZI1'icę rozpoczęcia pracy bibliotekars!kliej przez prtof. dra 
. Mariana ŁodyńGikliego). 

Jubileuszowe rozważania, jeżeli dotyczą ludzii osobiście zmmych, 
są zaw.sze spojrz€1Il~em nie tylko na życie Jubilata, ale i na własne. 
W tej sytuacji właśnie uświadomiłam :sobie, jalk wyra2nie nad wszyst
kimi rwspomruieniami osobistymi przeżyć ~iązanych z pierwszymi 
latami mojej pracy w bibliotece góruje pamięć o nliepowtarzalnej 
atmooferne lat dwudziestych i trzydziestych ·zaróWtnO w "mojej' 
bibliotece (Uniwersyteckiej we Lwowie) ja'k ~ w birblioteik:ranstwie 
pols!k:im w ogóle. Jeśli nawet o sHe tych pnzeżyć zadecydowały 
w pewnej mierze osobiste moje predyspoz)llcje, to jednak zasadnicza 
przyczyna tkwiła na pew1110 w obiełk:,tywnych cechach środowisika 

bibliotekarskiego, w ludriach, którzy je tJworzyl1i. Parrowała •bowiem 
wśród nich odzwierciedlająca zaraźlirwie żywotność całego naszego 
ówczes!Ilego bibliotekarstwa atmosfera żarłiJWej troski o to, co s~ę 

działo w liczmych już wówczas naszych bilbliote!kach, która sprawiŁa, 
że prowincja przestawała być prowincją, a była oo naj-wyżej jedną 
z odleglej•3zych dzielnic stolicy, a ikrakowscy r::z::y warsiZawscy koledzy 
bez względu na wiek, stanowisko -~ odległość w przestrzeni -
byli bliskimi kolegami nawet wówczas. grl.y :zmałro się ich tylko z naz
wiskla i żywej dzi•ałalności. 

Był też to okres szczególnie interesujący w dzliejach polsikiego 
bibliotelkarstwa. Powstawał Związek lliblioteklalrzy Pdlslkich, nasze 
wła:sne ZJrzeszenie, a.retnJa ście~a l'llię rpoglądów na najżywiej obcho
dzące nas temaJty; otwierały się łaJIDy naszego wlas:nego pisllna; od
bywały się zjazdy, konferencje. Dziralała Rada Związlkru B.P., sku
piająca .naj-powarżniejszych treprezentalnJtów nas~ego ~- Sprawy 
biblioteczne wyw.akzały sobi·~ miejsce we wŁadzach C€'Iltralnych, 
s2l1JUI11llowały do Sejmu. W og-niu dyskrusji .kcystaJli:zowialy się zarysy 
nowego modelu sluiJby bibliotec:zmej, powstawały śmiałe koncepcje 
jej orgaiilizacji, ścieraiilo się w zawziętych sporach o formy pracy 
bibliotecznej, wałcZIOJlo o ustawowe ramy dzial•ałności bibLiotek. 
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Śledziliśmy ~e poczynacia in\aSizycll orgacizacyj111.ych reprerzen
ta!Iltów, nadających ton ówczesnemu bibliotełmrstWIU i 7JI11ajdy;wa
liśmy w ich postawie afirmację naszych młodzieńczych zapałów 

i utwierdzenie nas w zadowoleniu z wyboru zawodu. Dla kaidego 
2 nich bowiem tak w codziennej pracy jak i poza jej wa.rszltaitem 
i poza służbowymi godzinami żyło mocno 181bsorbujące ich uwagę 
,całe bogactwo problemów związanych z biblioteką, a to właśnie 
nadawało i naszej także codziennej pr.acy powagę odpowiedziaLnej 
służby i opromieniało ją perspektywami własnego twórczego Wlkładu. 

I chyba właśnie wdzięczmość dla tych wielu wspaniałych ludzi, 
którzy dominowali wówczas w bibliotekarskich szeregoch i tyle 
życia w nie wnosili, jest główną przyczyną, dla której bez waha
nia zgodziłam się na taki oto udział w akcie uczczenia prof. dra Ma
riana Lodyńskiego, !który w moich wspomnieniach szczególnie 
wyra7li.ście symbolizuje żywotmą bojowość i ujmujący patos owych 
czasów i ludzi. 

Nie chciałabym przez odwoływanie się do talk odległej epoki . 
. postalrzać naszego zawsze tak aktywnego Kolegi-Jubi1aJta, bo był 

On i jest zawsze pełen młodzieńczego żaru i bojowości. Ale przecież 
można chyba śmiało dać świadectwo prawdzie stwierdzając, że oto 
w 1959 r. jesienią IIIlinęło .pięćdziesiąt lat, odkąd dr Łodyńsld na
wiązał swe pierwsze ikontakty z pracą b~blioteC'2ID.ą. 

* 
Dla chairaOOterystyki dra Lodyńskiego nie jest drugorzędną sprawą 

fakt, że wychował się i 'WC'ZeSIIlą rnlodość spędził w cieniu Wawelu. 
Urod:wny w Cle pod KT~owem, w Krakowie ukończył gimnazjum, 
studiowal na Uniwersytecie Jagiellońskim ·i tam też w r. 1908 otrzy
mał stopień doktora na podstawie rorzprawy pt. Z dziejów Polski 
Ptastowskiej w. -XII i XIII. W Bibliotece Jagiellońskiej stawiał też 
pierwsze kraiki w zawodzie bilbliotekarsk:im. 

Za,;.nteresowaniam.i swymi 1lklwi1: naówczas w historii wiekow 
średnich, choć pewne przejście do pó:lmiejszych mrniłowań stwarzało 
zajmowanie się również rproblernatyką nauk pomocniczych hlstorii. 
Dobrn S7Jkola historyC7lilla, jaką przeszedł ·pod ikierunkiern profesorów: 
Stanisława Krzymnowskiego, Karola Potikańskiego, Wincentego 
i Standsława Zalkrzewskich, j.alk. i osobiste uzdolnienia rokowały mu 
!lllajlepszą karierę naukową. Jego wczesne prace z zakresu historii 

Przegląd Biblioteczny 1960 - 3 
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średniowiecZil'lej 1 wi~ie zyskały baTdzo •pozytywną ocenę, skoro 
w r. 1917 Folska Alkademia Umiejętności mianowaŁa go współpra
cownikiem Komisjd Historyczmej PAU, a w r. 1926 po :przejściu 
prof. S. Kętrzyńskiego do dyplomacji dr Lodyński otrzymał pro
pozycję objęcia po nim !katedry na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w charakterze profesora nadzwyczajnego. (Wcześniej, bo już 
w ,r. 1922 otrzymał 111ominację na profesora nadzwyczaj111ego Wolnej 
Wszechnicy na Wydziale Hrumali1istyC71Ilym). 

Toteż pow~ęta zmacznie później, bo około 1920 T., decyzja sikon
Cell1trowan~a się na problema:ty;ce hiblioteko:zmawozej lnie kryŁa w so
bie tak częstej u bibliotelkarzy goryczy zawodu w karierze naukowej. 
Była swobodnym, doj,rz:ały;m wyborem, dokonanym w pełnym po
czuciu odrpow.iedziialności za dailszą teoretyazmą i prakltyomą działal
ność. 

Ale na raz:ie dT Łodyński został jesienią 1908 r. przyjęty do Bi
blioteki Jagiełłońskiej na lbezrpłatmego prakitykansta, a po odbyciu 
słwby wojiSikowej w roik. późmiej O 909) :rozJPOCząwsrzy pl"acę wżywał 
się dopie'l'Q w zajęcia bibliobeikarsiklie przechodząc •kolejno coraz inne • 
działy pracy biblioteCZII1ej. Awansowal szybko. P·rzejaw.ilał bowiem 
niecodzienną .aiktywność. W jubiloeuszowy:m artykule Biuletynu 
Biblioteki Jagiellońskiej poświęconym wspoonnieniom z oik.resu po
bytu dra Lodyńskiego w Bibliotece Jagiellońslkiej 2 autor podkre8la 
energiczme rządy dm Lodyńskiego w wypożycza:n, a na dowód 
samodzielnej inicjatywy organi:za,cyjnej przytacza failct; zaprojekto
wanda i realizacji bardzo skutecznego apelu ("Odezwy") do polskidh 
wydaWICów o dobrowolne nadsyłanie do Biblioteki Jagiellońskiej 

egzempła:rzy wydawnictw. Sprawność i energia młodego pracow
nioka widocznie przypadła szczególnie do seroa dyreiktorowi Biblio
teki drowi F. Pappee, gdyż ota~!ł dra Lodyńskiego i jego urzędową 
i osobistą 'Pracę serdec2mą opieką. Frócz doświadczenia zawodowego 
wyniósł dr Lodyński z Jagiellonki jatkąś 'cząstkę dostoj111ej a życzli
wej oaimosfery, w której rprzepreoowal 6 Lat. 

Związek z Krr-akowem 1przer'!W'a.lla I WIOjlllia światowa, wprowadzając 
w życie rdrn Lodyńskiego nowy element: wojiSikowość. Front, odnie
sione II"~y, a później wykłady rw s.mrole oficerskliej 1nawClii'l'llbwiały no-

1 Drukowane w Kwartalniku Historycznym, Przeglądzie Historycznym a na
wet i w Rozprawach P AU. 

2 Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej R. 10: 1958 nr 2 s. 29-33. Autor: 
E. Schneider. 
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we pOkłady przeżyć OOpow:i.a!OOjące snać naturze dra Lodyńskiego, 
skoro sikutiki irch ś·led:zllć mOOna. •przez cale lata w jego życiu i ·pracy 
zawOO.owej i piśmienil'iozej. W pt-zed~wny ;sposólb splatają Slię odtąd 
u dra LodyńSJkiego sikładnrllki crzcigod!nych tradycji kir.a:kowsiki.ch oraz 
sentymenty wojskowe w jalkąś zwartą. calość Z!OO.'jdując zrreszrtą nie
bawem wspólne praktyczne .podło2'le w bilbliotekarstwie. 

Już w Toku 1918 dr Lodyński składa w warszawskim ikołe Związ
ku Bibliotekarzy Polsikich deklarację czlonJkowską, a w redagowanym 
przez W. Dąbrowską Bibliotekarzu.zaczynają S<ię pojawiać jego arty
kuły o t•ematyce bihliotekansikiej, w r. 1919 zaś dr Lodyński zostarje 
mian/Oiwany dynilitorem ol'garnizowanej dopieTo wówcms Centralnej 
BiiblJi.otelki Wojskowej. RrozlpÓczął :się nowy, warszaiWsrki okres w jego 
życiu i działalności, jaik!kolwielk - co należy podkreślić - nigdy nie 
osłabł jego S€111tyment dla Kra:kJowa i nie zerwaly się więzy serdecz
nych, koleżeńskich kontaJktów 3 • 

Przejście ze zorganizowanej i uładzronej od lat najstarszej polskiej 
biblioteki na teren budowy nowej instytucji o nieskrystalizowanym 
jeszcze rp.rofilu musri•ało silnie zaaOOoi1bować uwagę dTa Lodyńskiego, 
wprzęgając jego inicjatywę i spraWIIlość organizracyinego działlania 

w niemały trud kształtowania koncepcji jej 2lbiorów i ekspansyw
nego jej dmiałaJnia jak rówtnież formaJ1no-;porządikowych ram nowej 
płacówk!i. Czytając IXliCZJile spraJWOzdaJnria CBW, a zwłaszcza po dzie
sięciu latach sp:rrawozdanie z osiągnil.ęć tego okresu 4 , dające obraz 
dookonale zorg.atnizrowanej, zwartej całości w.ars.zltatu pracy m.auk.owej 
oraz sprawnego ośrodka informacyjno-birbliograf.icznego i jednocze
ś."l.ie mst'l'lllkcyjrnego - z pelnyrm szacunkiem musi się myśleć o twór
cy i :zatrazem realizatorze tej koncepcji, o jego wszechsrt001l1l11ości 
i skuteczności działania. 

Ten okrres jedlnraik to nie tyJtlro praca organimrcyjna w żywym 
warszta.oie rhlblJi.oteczmym. Same tytuły jego prec wówc:z;as drukowa
nych świadczą o tym, jak grll1Il1owa.nie refleksyjna myśl dra Lodyń
skiiego porządlkowała z roku na rok ·w ooraz szerszym aspekcie pro
blemartyikę tego warsztatu pracy 5• 

3 Wystąpienie na III Zjeździe bibliotekarzy polskich w Wilnie w imieniu 
Rrzyjaoiół Bi'blioteJki Jra.gieiJońskiej, Prz. bibliot. R. 6: 1932, zob. też cytowaey 
Biuletyn Bibl. Jagiell. oraz s. 41-42 llliniejszego artykułu. 

4 Pierwsze dziesięciolecie CBW. Ptrz. rbi1bliot. R. •l: 1927 s. 160----<164 01"31Z: 
Oddzial bibliograficzny CBW. Prz. bibliot. R. 2: 1928 s. 238-241. 

5 M. in. Organizacja bibliotek wojskowyth w świetle rozkazów Min. Spraw. 
Wojsk. Warszawa 1921; Bibliotekarstwo wojskowe jako odrębna galąź ogól-
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A przy tym ten ogromny wysiłek nie wycrzei'Ipywał bynajmniej 
żywotności dr.ru Łodyńskiego. Udział w pracach warszawskiego koła 
Związku B1bliotekarr-zy Polskich bardzo szybko wciągnął go w orbitę 
aktualnych spraw ogólno-bibliotekarskich. Niebawem uwagę jego 
przykuwa jeden z najhm-dziej żywo dyskutowanych wtedy proble
mów, sprawa charakteru i organizacji mającej powstać wówczas 
Biblioteki Narodowej. Głos w tej sprawie zabierali co wybitniejsi 
bibliotelkarze (jak L. Bernacki, A. Birkenma•jer) 21Illobilizowani zapo
biegliwą aktywnością inicjatora tej idei Stefana Dembego. Wrr. 1923 
dr Łodyński podejmuje studia hadawc.ze na tm temat oraz inicjuje 
w Kole warszawskim zebramie dyskusyjne z referatami W. Mocar
s'kiego, prof. Kętrzyńskiego i własnym; dającymi •przegląd ~różnych 
rozwiązań tego zagadnienia w poszczególnych kraja~h. Podsumowa
miem tych dyskusji były sformułow.aiile przez dra Łodyńsik:iego 

v.rn.ioski uchwa1ome przez Koło warszawskie ZBP, domagające się 

powołania imstytucji (jeszcze ·bez określenia nazwy), która gromadzi
łaby systematycznie wydawnictwa dotyczące Po1siki począwszy od 
r. 1918 6

• Stanowisko przyjęte w tych wniookach a na pewno zasuge
rowane głównie przez inicjatora owej dyskusji w Kole warszawskim 
jest dla Niego" bardzo charakterysrtyczme. Respektowanie jak najści
ślejsze historyczn·:::·j roli Biblioteki Jagiellońskiej wyraŻOll1e mocno 
w dacie wyjściowej wyznacwnej dla ZJbiorów projektownnej biblio
teki z wyraźnym odcięciem się w pierwszym punkcie wniosku od 
sięgania po starsze materiały, obok podkreślenia raczej ogólnopań
stwowego miż narodowego (sensu stricto) ich charakteru 1, stamowiło 
w sumie lroncepcję zwartą i odpowiadało zarówno historycznemu 
spooobowi myślenia Autora j131k i jego obywatelskiemu poczuciu 
współodpowiedzialności za całość danego odcinka spraw w ramach 
organizmu państWIOwego, byłio zaś również wyrazem jego zmysłu 

· organizacyjno-porządkowego, który wymagał regulowania spraw na 
czysto, bez remanentów marginesowych. Koncepcji tej pw.osital też 
w zasadzlie wierny i w późniejszych latach. 

Od razu więc - jaik widać - dr ŁodyńSk.i w początkach swej 

nego bibliotekarstwa. Warszawa 1926; Współpraca bibliotek wojskowych 
z ogólno-naukowymi. Prz. współcz. XIX: 1926 t. I. 

6 
Prz. bibliot. R. 2: 1928 s. l. Por. także Dwie Biblioteki Narodowe. Prz. 

współcz. 1928. 
7 "Całokształt wydawnictw we wszystkich językach ogłoszonych od 

1918 r. [ ... ] na ziemiach Folski i za granicą a dotyczących Polski". 
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dzialail.Jnośai .na .warszawskiej arenie wszedł w samo sedno aktualnej 
prdblematyki bibliotekarsikii.ej. Nie zaskakuje przeto fakt, że odkąd 
w r. 1927 ukazał się pierwszy numer Przeglądu Bibliotecznego jako 
orgam.u Związku Bibliotelkarzy Polskich, na jego lamach naz,wislko 
dra Łodyńskiego należy do najczęściej wymienianych. Aby zobm-
2'Jować rÓWlnoległość trzech nurtów zainteresowań a zarazem trzech 
płaszczyzn działania dra Łodyńskiego, wzajemnie uzupełniających 
się - spróbujmy prześl€1dzić w ciągu paru lat odzwierciedloną na 
tamach Przeglądu ,;kronikę" jego dzialalności naukowej, zawodowej 
i spoleoznej. 

Rok 1927. Pderwszy rocznik Przeglądu. I oto dowiadujemy się s, 
że dr Łodyński na naradę bibliotekarzy w kwietniu tego r()ku opraco
wuje projekt Rooporzą~enia o egzemplarzu obowiązkowym wraz 
z wnioskiem racjonalnej organizacji rpolskiej produlkcji wydawniczej. 
Po dys!k:usji i wniesieniu poprawek projekt ten z10stal przekazany 
włiadzioon i stal się podstawą Rooporządzenia Prezydenta Rzeczy
poopolitej z dnia 10 V 1927 o prawie pra:sowym w jego częściach 
interesujących biblioteki. Ponieważ jednaik rorz~porządzenie to tylko 
w niewystarczającej mierze zaspokajało potrzeby biblioQftek, dr Lo
dyńsiki staje się na okires szeregu lat stałym referentem" tego zagad
nienia we wla.dzach Związku Bibliotekarzy Polskich. 

Bo oto właśnie w tym czasie ma ogólnym zgromadzeniu delegatów 
Kół ZBP wchodzi On z wyborru do Rady ZBP, a z kolei w wyborach 
we'Wlrlęt.Tznych ZJOOtaje Mu powierzona funkcja zastępcy pr:wwodni
czącego Rady. Znalazł :się w Radzie w gvonie najwy-bitniejszych dzia
łaczy ruchu •b]bliotelkarskiego, obok Kuntzego, Bernaakiego, W. Dąb
~ej, Czerwijowslciego, Rygla, Borowego i MUSZJkowsikiego, i to 
w okresie ich największej aktywności 9. 

Tegoż rdku dotyczą wiadomości m.warte na str. 87 OOCZinika II 
Przeglądu Bibliotecznego o tym, że dr Łodyński objął kierownictwo 
se~cji bibliotek naukowych w Kole WlaJrS2'Ja.wsłcim ZBP, że wygłosił 
na jednym ~ zełwań Sekcji koreferat do referatu MusZkow.sikiego 
pt. Sprawa książki w nowej ustawie prasowej, 111adto że w Central
nej Bibliotece Wojskowej ~oogani~ował .pokaz jej prac i w związku 
z tym wygłosił ireferat Metody i środki techniczne w CBW. _ 

A poza tym w :r. 1927 jako zeszyt III Prac Bibliotecznych wyda
wanYJeb .pnzez krakoWISilcie Kolo ZBP uka:zJała się praca dra Łodyń-

8 Prz. bibliot. R. l: 1927 s. 19. 
11 Tamże s. 189. 
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skiego pt. Nowoczesne bibliotekarstwo wojskowe 10, programowe wy
sz·czególnienJie zagadnień ZIWiązanych z ,rolą, stanem i perspelct;ywami 
bibliotelkocstwa wojskowego. Praca zawiera bairdzo interesujące 

i dbszerne ·tablice porównawcze zestawiające dane o bibliotellmch woj
skowych w ~róimyc'h !krajach (nazwa, wyposażenie, jakość i stan licz
bowy księgoz;bioru, dostępność, pe~el, wykorzystanie i wydaw
ll1ic1:Jwa dotyczące dalTlej biblioteki). 

W tymże roku wyszedł drukiem opracowooy 'P'rzez dra Lodyń
skiego W ewru:trzny regulamin bibliotek wojskowych 11 • Mówi o nim 
w II lf'OCZll1Jiiku Przeglądu Bibliotecznego (str. 60) krót1ka I1101tatka., która 
zresmą wywołała dalszą polemilkę między drem Lodyńs!kim a a.uto
:rem notatJki (A. Bi~kenmajer) na temat słuS'znośoi łub 111iesłusZIIlości 
uży;cia w tytule dkreślenia "regula:m.iJn wewnętTZI11y". 

Rok 1928. Drugi roc2llrik Przeglądu Bibliotecznego otwiera .artykiuł 
dra Lodyńooego pt. Centralna Biblioteka Państwowa i Bibliotheca 
Patria 12 na szerokim tle porównarwczym przed.Sitaw;iający Zll1nną nam 
j'u.i: koncepcję biblioteki narodowej. 

A poza tym na.zwiJSko dra Lodyńslkiiego powbarza się wieloikirotll1ie 
przy Tóżnych spooolbnościach. A więc: l. w sprawozdaniu z I Zja:rou 
B.iJbliotelre.rzy Fołsikich we Lwowie, na lct;órym dr Lodyllislki prze
wodniczył 13• Zabierał talkże głos w dyskusjach nad refe:ratami: 
Muszkowskiego (Przeszłość i teraźniejszość w życiu bibliotek współ
czesnych), E. CzajkowsJti,ego (Stan i potrzeby bibliotek ministerial
nych). 2. Na II Ogólnym Zgromadzeniu De'legatów ZBP (Wanszawa 
22 IV 1928) 14 dyr. Lodyński referuje szereg wniosków jak m.in.: 
2łecell1lie RadZJie podjęcia stlarlań o ujedl!1olioonlie prac bilblioteik rnini
sterrl.alnych i bibliotek 'l.lTZędów państWOWy'Ch, da.Jej : pawierzenie 
Radzie opieki lll'ad vealiza:cją projektu ustawy o biblJioteikach gmin
nych oraz związany z tą sprawą wniosek o I'OZlSZerzenie terenowej 
organizacja kół ZBP dla za~pewrnenia mającym powstać małym pla
cówikom ibilblioteoznym srprawruejszej opieki. 

NadaJ pracuje też dr LodyńSki rw Radzie ZBP j'ako zastępca prze
wodniczącego {większość zebrnń Rady odbywa się w CBW). M.d.n. 

to Kraków 1927 s. 41. 
11 Warszawa 1927 Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd. 8° s. 36. Wydawnictwo-

CEW nr 15. 
12 Prz. bibliot. R. 2: 1928 s. 1-15. 
13 Tamże s. 244-248. 
14 Tamże s. 172-176. 
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mjmuje się w cym crzasie opooc(>W)'IW'a:niem wnd.osiku w sprawie 
gromadrlenia dooych charnlktery2lujących f·rekwencję czy.tełniików 
w głównych ibiibliotedmch 'lllalllikowych, oraz memoriaŁu Rady diOmaga-

. jącego Sli.ę pnzywrócenia zniesionego właśnie Wydziału Bi!bl!iotek 
w Mimd.srterst'Wiie WRiOP 15• 

Rok 1929. Dełegowooy w tym czasie pi'Izez Radę do opracowania 
pro~elrtu ukŁadu eksponatów na K:mjowej Wystawie w Poznaniu 16

, 

-z dbserwa:cji 7JW'iąz.anych z tą pracą wysnuwa organdzacyjny wniosek 
referowany później na Ogółnym Zgromadzeniu Dclegatów Kół 
28 IV 1929 o portJrzebie komasacji materiałów fotografłez111ych i opi
sowych dotyczących bilbliotellmrstwa w Polsce, z sugestią utwoc7l€«lia 
stalej "ramowej wystawy biblioteik:;a["S1Jwa"· wyrpasażonej zarówno 
w 'l!la:ter'iał mei")'Iborycm.y jaik i sprzęt wystaJWOWy. 

Spmwozdania z II Zjaz.du Bibliotelkarzy w Poznaniu natują inte
resujący udział dra Łodyńslciego w dySklusjach 17• W związku z refe
ratem F. Smoliki (Zadania bibliotekarza naukowego) akcentuje: l. od
chodzenri.e biJbliiotek od zasad opracowywaiillia .zlbiorów w duchu ,,sma
koszostwa", 2. maczenie naukowości joa1<o środka dysponującego 
bilbliotelmrza do pracy •w b:ihJ.il()ltece, a nie od'W'I"O't!Ilie, 3. !konieczność 
ksrzrtJałit.owani postawy blibliort;ekmza pod lką<tem interesu państwa. 
(Jiallcie ch~allctecy'Styc7lne ujęcia dla pootawy samego dra Łodyń
skiego!). Bierze też udz1ał w dyskusji !Iliald referoaltem Łysakowskiego 
(Normy organizacyjne w bibliotekach naukowych) oraz nad profilem 
Przewodnika Bibliograficznf}go. 

JaJko członek Rady •C2JUWa nad rea:1imoją .szeregu podjętych przez 
Radę 1prac jak przede wszysrtJlóm: rejeswacja biibló.otek, rejestracja 
osOb za:trrudniony;ch w ibibJioteikach oraz projekt !I10WegG statutu ZBP. 
F.aikJty;cm:ie ck Łoidyński był aUJtooom tego projektu, rozesłanego 
następnli.e do Kół i refero1Wal11ego przezeń na Ogóllilym Zgromadzeniu 
Delegatów tR. 

Równocześnie zaś wychocW.ą drr"Uik:i.em: l. artyikul w MisceBaneach 
w Przeglądzie Bibliotecznym tpt. Karta z dziejów polskich bibliotek 
kawaleryjskich 19, 2. Podręcznik bibliotekarski dla kierowników bi
bliotek wojskowych, opracowany przy współud:ziioale kust. dra J. Nie-

15 Tamże s. 247-248. 
16 Prz. bibliot. R. 3: 1929 s. 76 i 235. 
17 Tamże s. 281. 
JH Tamże s. 235 i 240-241. 
111 R. 3; 1929 s. 515-520. 
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zgody •w. Recenzując w Przeglądzie 21 to wydawtnictwo A. Łysakow
ski podkreśla jego przejrzystość, -przystępność i bogactwo treścii 

i stwierdza niewątpliwą jego przydatirość dla bibliotek me tylko 
wojslkowyoh. 

Na str. 537 tegoż rocznika Przeglądu PE (Paweł Ettimger) infor
muje, że L. Chawkina 22 ogłosiłarooprawę o 'bibliotekach cywilnych, 
które obsługiwały w czasie wojny armie Ententy oraz o pawstałych 
po wojnie bilbliotekach wojskowych i zamieściła w niej in extenso 
tablice porównawcze bibliotek woj~owych z :książeczlki d:ra Lodyń
skiego pt. Nowoczesne bibliotekarstwo wojskowe. 

Rok 1930. Problemy rozwoju bibliotekarstwa wojskowego dają 
drowi Lodyńskiemu nadal okazję do wiązania zamiłowań histocycz
nych z aktualnym warsztatem pracy. Znów rubryka Miscellanea 
w Przeglądzie Bibliotecznym 23 mieści :Nódłową notatkę z <tej dzie
dziny: Likwidacja Biblioteki Szkoly Aplikacyjnej po r. 1831. W tym
że roc:zmiku (s. 58-63) znajdujemy podaną przez dra Lodyńskiego 
recenzję niemiedlciej rozprawy ,pt. Heer und Wehr im Buche der 
Gegenwart 24 • A w Wydizwnictwach CBW ja!k:o ·m' 20 ukazuje się 
równocześnie praca dra Łodyńskiego pt. Biblioteka Szkoly Rycer
skiej 1767-1794 25• Recel11Zuje ją w Przeglądzie Bibliotecznym ~6 

Kazimierz Konarski, a uzupeh'liiającą nota~ę dołą:OZJa A. Birken
majer. 

W rubryce "Opinie wydawnicze" tegoż J"'Cmlika (s. 394) zru:tleźć 
można zalecenie do powszechnego użytikru w bilbliolteikach Podręcznika 
dra Lodyńslciego, z •podkreśleniem przejrzysJtości jego kompozycji 
i jasności wykładu. W tymże roczm.iku (s. 489) publillrowane piSilllo 
Ministerstwa WRiOP w sprawie prog.mmu egza.m.inów ·bibliotekar
skich zaleca ten podręczmik kandydatom do e~anrim.ów I i II !kate
gorii obok Przewodnika Gcycza. 

A w lfll!bryce "Kron.ika" (s. 120) podrano komuni'k.a!t o mianowa
niu Dyrektora CBW ppłk. dm M. Lodyńslciego na podstalwie uchwały 
Wyd:2'!iału l:Iistoryczn.o-FilologicZillego Polskiej .Aikademii Umiejętlllo·-

20 WarszaiWa 1929 Wojsk. linst. Na'l.llk.-Wyd. 8° s. X, 321, XX, nlib. 2 (6ta:bl. 
pod opaską). 

21 R. 3: 1929 s. 527-532. 
22 Tamże s. 527-532. 
23 R. 4: 1930 s. 37-41. 
24 Berlin 1929 s. XVII, 555. 
25 Warszawa, Wojsk Inst. Nauk.-Wyd. 8° k. nlb. 2, s. 85, k. nlb. 2. 
26 R. 4: 1930 s. 341-345. 
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srn współpracownikiem Komisji Historii Wojskowości PAU 27
• Jest 

to ważkim miernikiem oceny wartości Jego prac historycznych. 
RóWlllocześmJi.e z ~ramienia Rady dr Łodyński zajmuje się m.in. 

kOOI'dyn:acją prac bi'bliotromych na dkres dwóch lat 28 oraz prrobJ.e
mami orgalnizacyjnymi, jak: regulamin wewnętrzny bibliotek, :iJn
strulkcje kartalogowe, katalogi rzecwwe (s. 260-261), jak wreszcie 
potrzeba przeniesieruia Reda!kJcji Przeglądu z Kralkowa do Warsza;wy. 
Referuje te spmwy w Radzie i na OgóLnym Zgromadzeniu Delega
tów. Nadal pracuje też w Kole warszawskim. 

W r. 1931 w kręgu zaim.rteresowań dra Łodyńskiego pojaJWia się 
nowy, choć logicznie z dotychczasową sferą zainteresowań powiązany 
kierunelk: kartografia. I <tym razem Jron€1ksje tej tematyki są ~równie 
bliskie w odnie'Siieniu do teoretyc1lllego przygotowan~a jak .i do prak
tyczlllego warsztatu pracy (biblioteka wojskowa). Jako .M 24 Wy
dawnictw CBW ukaJZJUj~ się projeikt !i.nsti"lllkcji: Katalogowanie i in
wentaryzacja wydawnictw kartograficznych 29 • InfOII'Illuje o tym 
w Tecenzji zamieszczonej w Przeglądzie Bibliotecznym 30 dr Karol 
Bucz,ek, który poJ.emi~ując w wielu punktach z instrukcją witar 
z :radością jej ulkazanie się jako pierwszej po Projekcie B. Olszewi
cza próby instru!kJcji ka!rtograficmej o zasięgu przekraczającym 
znacznie 2)8lSięg bibliotekarstwa wojskowego, dla którego ją Autor 
przeznaczył. Ten wątek zainteresowań •powróci jeszcze w dziaJ.alności 
dra Łodyń.slkiego. 

Tymczasem coraz mocniej wchłaniają go sprawy ogóllllo-biblio
te~arskie, absorbują prace w Radzie ZBP. Trudno powiedzieć, ile 
naturrałnej slk10'11'11ośai, a ile sytuacyjnego nawyku wpłynęło na to, 
że dr Łodyńsik:i mbiem w srwej postawie wiele cech ,,statysty·'~ 
przejawia się to w ISIZeroik:im msó.ęgu spraw, którym poświęca swą 
uwagę, w stałym alktualizolWa:nri.u tematyki, aJe i poglęlbianiu jej 
w :swoó.sty, badawczy i a111.alityCI'ZID.y sposób. 

Oto np. 1ematy warniejszych wy'powii.edzi dira 'Łodyńskiego 
w dyskusjach nad treferaJtami na III Zjeździe Bibliotekarzy Polskich 
w Wilnie (26-28 VI 1932): 

l. W imieniu Przyjadól B:ibliotelki Jagiellońskiej zgłasza apel 
o rpamoc dla ·zagrożonych wslkiutetk złych waruników lakałowych zbio-

27 Pismo z dn. 17 I 1930, Lp. 140/30. 
78 Prz. bibliot. R. 4: 1930 s. 260. 
n Wal"Szawa 1931. Odib.: Wiadomości Służby Geograf. 1931 z. 2. 
30 R. 5: 1931 s. 149-155. 
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rów Biblioteki Jagiellońskiej (Dr Lodyński porzostał wiemy swej 
Alrna Mater!). 

2. Po referacie S. Wierczyńskiego: Polityka biblwteczna w zakre
sie czasopism- oferuje do dyspozycji CeTIJtmlnego Katalogu Czaso
pism materiały CBW obejmujące dal!le dotyczące obcych czasopism 
w b:i!bliotekach warszawskich według staJnu z r. 1929, a .róWil1ocześnie 
7głasza wniosek o zaapelowanie do bibliotek, aby zgłaszały na użytek 
Centralnego Katalogu wykazy prenumerowanych CZJaSIOI}lism :u. 

3. W Ticieracie H. Radlińsikiej: Zagadnienia czytelnictwa - uwa
gę jego skupia problem wpływu zewnętrzmej szaty książki na jej 
recepcję, gdyż dostrzega tu możliwość wytkorzystania wyników talkich 
badań dla wlaściwego ukształtowania formy katalogów celem pod
nie,;ienia ich użytec:mości 3:!. Nie mniej żywo reaguje i na inne 
tematy porUSZlane na Zjeździe. 

Tak samo z.resztą wszechstronnie interesuje się sta,le problema
tyką prac Rady ZBP tak, że kiedy z końcem następnej kadencji 
ustęp:)wał z Rady wraz z drem E. Kuntzem ~ W. Dąbrawską zgro
madzenie delegatów szczególnie gorąco wyi'Iazliło im podziękowanie 
oceniając w pełni icl-t owocną pracę w Radzie 33• 

Ale przeszedłszy w Radzie do pmc mniej repreZ€Illltaltywnych jako 
czł0111ek Komisji wydawniczej - dr Lodyński mchowa.l swoją ,pełJną 
odpowiedzialności postawę wobec ogólnych s'Praw bibliotecznych. 
W r. 1933 pojawia się w Przeglądzie Bibliotecznym bard:ro pod tym 
względem zmamienna jego ,,recenzja" Wykazu czasopism zagranicz
nych otrzymywanych w r. 1932 przez 11 polskich bibliotek nauk<r 
wych 3". ściśle biorąc nie jest to wcale receiUja, i przez omyłkę chy
ba arty1kuł ten trafił do tej ruibryki Przeglądu. Jest to raczej anali
tyczne stuld.i'lllll tprzeprowadzone 1na materiale dostarczonym przez ów 
Wykaz. Autor ocenia pod względem ilościowym i jakościowym pra
widłowość rxmnieszczenia w bibliotelkach naukowych czasopism :m
graniC'Zlllych zwracając uwagę na liC2JI'le przykłady dublowania pism 
w tym saJITlym mieście, kwestionuje nadto (1eikiko zresztą) nadmierną 
wieloegzemplatr'ZOWOŚć w zaopatrywaniu tych samych bibliotek w nie
które tytuły. Ol.Ezenndej omawiartakże brak!i w zaopatrv.eniu bibliotek 
w naukowe czasopisma 'l'OSyjskie nawet w tych d~ałach wiedzy, 

:u Prz. bibliot. R. 6: 1932 s. 131-132 . 
• i~ Tamże s. 137. 
:tl Prz. bibliot. R. 7: 1933 s. 120--122. 
:1-1 Tamże s. 22-27. 
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co do kitórych wysokiego paz;iomu i przydatności nikt nie mógł mieć 
wątpliwości (naulki ścisłe, •przyroda, tec!lm:ik.a). Daje wreszcie interę
sujące zesbawienli.a liczibowe dotyczące nabytków z wymiany i nabyt
ków z prenwneraty. WISikazuje przy tym dużą !pl"Zyda1lność ·tego typu 
ce1111lraWn.ego ~katta-logu d1a racjonalizacji politylkli. zalrupu. Wynikające 
z msadniczej pootawy dra Lodyńsk.iego widrenie spraw rw aspekcie 
zbiorowych potrzeb i w duchu ich ;racjonalnego zaspokajania po
zwala Mu nie w for-mie d~aratywnego wy1ld.adu, ale poprzez fakty 
i ich analizę wykazać interes zbiorowości w racjonalnej polityce 
i gospodarce poszczególnych placówek. 

W tymże roku Przegląd :ls podaje wiadomość urzędową: Dyr~r 
Centralnej Biblioteki Wojskowej ppłk dr Marian Lodyńsiki prze
szedł w stan spoczyn!ku. Wiadomości 1ej towa;rzyszy pismo pochwalne 
Ministra Spraw Wojskowych J. Piłsudskiego. Akcentuje ono w spo
sób rzeczowy is1o1lne zasługi dra Lodyńsikiego w czasie pełnienia 
przez 14 lat obow;ązków dyrektora CBW - Jego ogromny wkŁad 
w ot·ganizowanie i ~rozbudowę tej biblioteki, jak również w akcję 

doprowadzenia książki wojskowej do wszys.tkich garnizOinów poprzez 
rozwiniętą szeroko sieć bilbliotek wojskowych. To rzeczowe podzię
kowanie nie wyolbrzymia i nie przecenia farktów, wylicza po prostu 
realne wyniki pracy d:ra Lodyńskiego, nie jest przesadne nawet 
w tym ISzcwgóle, kiedy mówi o tych Jego zasługach, że "ich pamięć 
porzostanie w podję1ym przez niego d2Jiele", nazJWisko bowiem dra 
Lodyńslkiego zespolilo się istotnie i merazerwalnie z moiędzywojen
nymi cU.ieja:mi tej interesującej biblioteki. 

O wierności uczruciowej pastarwy dra Lodyńskiego w s1.ostmku do 
Jego dzieła - bilblioteki świadczą dwa f'8kty z lat późniejszych: Po 
wyjściu I"02Jkazu MSWojsk. w sprawie "orgalllizacji bibliotek woj
skowych" w r. 1936 dr Lodyński 7Ja:Illlieszcza. w rubryce "Z życia 
bibliotek" w Przeglądzie Bibliotecznym artyłkuł, w którym omawia 
rzeczowo zalety i wady nowego statutu CBW i w bardzo stanowczym 
tonie wypowiada się· prv.eciwfko degradacji CBW i jej dyrektora 
w hiemlfchii służbowej 36• Przedstawiając zaś w r. 1938 szeroki plan 
prac Związlku Bibliote.loorzy Pol.skD.ch jaiko jeden z głównych punktów 
wymienia spr81Wę przyciągnlięcia do Zlwią2lku w pororz;umieniu z wła
.dzami wojskowymi bibliotekarzy wojskowych. 

Niemniej zamknął się oto jeden rozdzi18ł życia i trudu dra Looyń-

:~:. Tamże s. 37 . 
. ~; Prz. bibliot. R. 11: 1937 s. 147-152. 
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skiego, prz)'lnajmniej w odlniesieniu do Jego działalności praktyC2lllej. 
W studiach teoretyC2Jilych bowiem fakt ten mial inne sikutiki: z wy
cinkowego pola "jednej .gałęzi ogólnego bibliotekarstwa" dr Lodyń
slki przeszedł j~ teraz zupełnie wyraźnie na szetrok:ie przestrzenie 
zagadnień związanych z koncepcją państwowej polityki bibliotecz·· 
nej 37 widzianej oczyma historyka i praktyka zarazem. Objęcie 

w r. 1935 funkcji wicedyrektora Biblioteki Narodowej 71Wiązalo tylko 
ściślej jeszJcze teorię z pvaJkrty'ką, aa-chiwalino-'badawcze prace dra 
Lodyfulkiego z ~tualnym warsztatem pracy. Matenial jednak zgro
madzony w laJtach 1933-1935 dał drowi Lodyńslkiemu w ~rękę do
kumentację dziejów państwowej myśil..i bihliortecznej w jej najcie
kawszym okresie końca XVIII i początku XIX wieku, oraz bliskiej 
koligacji Biblioteki Narodowej z mblioteką Załuskich. 

Kolejno pojawiają się prace: w roku 1934 Zagadnienie dubletów 
w reformie bibliotecznej Komisji Edukacji Narodowej 38 a w r. 1935-
dwie następne: Z dziejów Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich zwa
nej 1783-1794 39 oraz U kolebki polskiej -polityki bibliotecznej 40• 

Obie te prace recenzował w Przeglądzie Bibliotecznym 41 (łącznie 

z dwiema już dawniejszymi pracami) St. Bednanslki T. J. Zgłosił on 
do Autom pewne pretensje, że mianowicie ocenia On bibliotekarstwo
owych czasów z pozycji współczesności i" skory jest do obciążania 
ich zarzutem 7lbyt słabego, zwłaszcza co do bibliotek klasztornych, 
ich uspołecznienia ~nb. te pretensje ks. Bednarstkiego, ll'lie~byrt słuszne 
21resztą, trafiają w bardzo charaktecystyczlllą cechę postawy dm 
Lodyńskiego: wiązania retll'OSpektywnych i akit:ualnych jego zainte
resowań w jakąś wewnętrznie zwartą całość), ale zaJM.Zem stwierdza: 

Lodyńsk:i pierwszy rw ro~rawach SW)'•Ch ,przedstaiWia nam początki 
polskiej polityki bibliotecznej. [I dalej:] Poznawszy z prac dra L. 
uprawnienia K.E.N. w stosunku do bibliotek, jej program biblio
tecmy, działalność [ ... ] musimy .stwierdzić raz jeszcze, 7.F: [ ... ] 
Komisja ZJalmiePzala dolkonać ["Zoozy rwjeJkich, ,pl"2JJdiujących. 

Odnalezienie materi·alów d~umentujących istnienie u n.as is:tort
nie niezwykle postępowej koncepcji bilbliotecznej, 'lct;fuej realizacji 
przeszlk.odzli.ły r<XlJbiory, jest o~ną zasługą dm Lodyńskiego. Próby 

Ji Por. artykuł w Gaz. Polskie; (5 XII 1933): W sprawie polskie; politykt 
biblioteczne;. 

38 Prz. bibliot. R. 8: 1934 s. 149-164. 
39 Warszawa 1935 Nakład Bibl. Narodowej s. 123. 
' 0 Prace Tow. Nauk. Warsz. Wydz. II nr 23, Warszawa 1935 s. 81. 
' 1 Prz. bibliot. R. 10: 1936 s. 32-34. 
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wyikazania żywotności tej koncepcji, odżywającej nw: po raz w roz
proszonych wskuteik: utraJty 1!11i.epodległości wysil1kach rómych ośrod
ków i ludzi wiodly od K.E.N. do wspólazesności, dawały jej roz
wojowe u:msadruienie. Ta idea - i 'Prace nad jej naświetleniem 
dolkumentalnym wypełniły drowi Łodyńskiemu nrustępne lata przy
nosząc dalsze rezultaty naJLikowe opub~owane głównie dopiero 
w powojennym okresie. 

Zaabsorbowail'lie tymi pracam.i badawczymi nie przeszkodziło 

drowi Łodyńskiemu w braniu udziału w organizacyjnej działalności 
Związlku Bibliotekarzy Polsikich. W roiku 1936 wchodzi ~nownie do 
Rady, znów jako LS!tale urzędujący w Warszawie 42 I zastępca prze
wodniczącego, "noszący na sobie ciężar właściwego IJcierownictwa 
Rady" (jak określa to w dwa lata później Redakcja Przeglądu Biblio
tecznego gorąco żegnając ustępującego jirż wówczas z Rady dra Ło
dyńskieg·o). Z właściwą sobie rzutkością dr Łodyński zajmuje się 
aiktualnymi pracami Rady. Opracowuje w 5 komunikacie Rady zesta
wienie międzywojennych wydawnictw z dziejów polskich bibliotek, 
bierze udział w podkomisji katalogowania zbiorów kartograficznych, 
w opracowywaniu projektu pragmatyki urzędniczej dla .bibliotekarzy, 
archiwistów i ilmnserwatorów. 

ZapetWile w j-akimś powiązaniu z tym ostatnim zagadnieniem, 
a także z prowadzonymi tak intensywnie w latach ubiegłych ·poszu
kiwaniami w archiwach podejmuje ·terrułlt z zaikresu specyfiki prac 
archiwallnych i bibliotecznych w artykule Archiwisci i bibliotekarze 
w Przeglądzie Bibliotecznym 43 , a w odpowiedzi na polemiczną wy
powiedź Hejnosza w Atcheionie 44 ibvoni w x. 1938 w Przeglądzie n 
zasady szerokiego udostępniania 7lbiorów aTchiwoO.Jlnych pracownilrom 
naukowym 46• 

_ "Jako wicedyrekJtorr Biblioteki NaJrodowej dr Łodyński - jak" 
o tym WISipOmniano - wchodził w ZII'l.aną już sobie tematykę, wnosił 
swoje wyraźlnie sprecyzowane sądy o roli i zadaniach tej Biblioteki, 
wykorrzystując wielkie zasoby swego doświadczenia organizacyjnego. 
Wyrazem Jego porządkującej myśli był powirelony na .prawach ręk<r 

42 Fr.zewodlni.c.zącym był w tym czasie S. Wierozyńsk:i, dyrekJtar JPOd,owczaa 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 

43 Prz. bibliot. R. 11: 1937 s. 379. 
-« Archeion t. 15: 1938 s. 71-72. 
45 Prz. bibliot. R. 12: 1938 s. 103-106. 
46 Zaim.teresOIWanie dla spraw arohiwalinych IZ!lajduje wyraz 1lak.:że w re

~i XV otomu Archeionu w .Prz. bibliot. R. 12: 1938 s. 121-122. 



46 KRYSTYNA REMElROWA 

pisu aJUtornkiego Projekt sprawozdania rocznego z czynności Biblio
teki Narodowej za r. 1936. 

Okazję do rwykorzystaJnia tego doświadczenia dała również lu
stracja Biblioteki Pu'blicznej 47 przeprowadzona w r. 1936 !przez: 
komils~ę rrewizyjną st. m. Warszawy, w której skład dr Lodyński 
wszedł ja!ko rzecroiZillawca, i przeprowadZiil "szczegółowe zbadalllie·' 
stanu Biblioteki i jej dzli.al.aJ.n.ości. W omówieniu tej lustracji 
w Przeglądzie Bibliot. 48 podkreślono, że jest to pierwszy wypadek 
przeprowadzenia takiej lustmcji w bilbliotece przez fachowca o tak 
bogatym dośwładczenliru, i zw.racano uwagę na fakt, że umożliwiło 
to nie tyLko "dostrzeżenie braikórw, ale i wskazanie sposobów naj
łatwiejszego kh usunięci•a". Już ta notatka sama świadczy o rzeczo
wości i pozytywności postawy lustratora, oo - jak wiadomo -
jest rrównie ·pożądalllą jak 1 rzadką cechą urzędowych kontroli. 

W połorwie r. 1938 dr Łodyński ustąpił ze stanowisika wicedyrek
tora Bihliorte!ki Narodowej, zgłaszając równocześnie z opuse:czen:iem 
sł'Użby państwowej rrezygnację z mandatu członka Rady ZBP. Mo
menrt ten ma dwa interesujące aspekty: postawę dra L·odyńsikiego 
przejawioną wobec Rady i postawę, jalką alktyw bibldotekarski zajął 
wobec ustępującego z Rady Kolegi. Dr L10dyńsiki przekazując swą 
funareję przedstawił Radzie IQIOOzenny wypunk!to'Wiainy program dzia
łalności ZBP, składając w ten sposób dowód wysokiego poczucia 
społecznej OipO'W'iedzi.wności za pawie1rzone sobU.e fUJrllkcje. Realkeja 
zarÓWII10 Rady jaik d Zgmmadzenia Delegatów orraz Redakcji Pr-zeglą
du Bibliotecznego na ustąpienie dra Lodyńslkiego odbiega wyraźnie 
od szabłonowych "wyrazów żalu z powodu ... " i jest na przestrzeni 
kilkunastu lai rzadkim przypadkiem wypowiedzi pożegnalnych nie
stereotypowych, lecz Zlindywidualizowanydh. W oświadczeniu Rady 

·znamienne jest podkreślenie "energii" przejawiaJnej w pracy, Redak
cja Przeglądu obdk "energdcZ111ej pomocy" dilia pisma aikcenltlllje se:e
rokii za:lcr-es odpowiedzdalnoścd., jaką ponosił dr Lodyńsiki w obu okre
sach pracy w Prezydium Rady. 

Foronalny "stan spoczylliru" 'był dla dra Lodyńslkiiego okresem 
dalszej wytężonej aiktywności nau!kowej ·i zawodowej. Nie zmieruł 
się ·talkże 1k.ierun€1k jego Zladinteresowań. Może ty!lko jedno odchylenie 
daje się muważyć: prześledzenie dwudziffitopięcioletnej działalności 

' 7 Protokół z czynności rewizyjnych dokonanych w Bibl. Publ. ogłoszony 
został w Dzienniku Zarządu st. m. Warszawy z dnia 211111936 nr 20. 

' 8 Prz. bibliot. R. 13: 1939 s. 69-85. 
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biblioteki Deuts,che Elicherei w Li·psku przywodzi dra Lodyńskiego 
do wrnaslk!u, że w zasadzie słusmy i w praktyce znany fakt ścisłej 
zale2mości pewnych b~bliotek od wymogów .aktualny.ch władz pań
stwowych może niekii.edy przybierać niepożądane formy zbyt daleko 
idącej ingerencji w weWIJlętrZlJlą organdzację pracy, sprawy pracowni
cze itp. Niepako~om ii1Ja ten temat daje dr LodyńlSki wyraz w arty
kule pt. Biblioteka a państwo (Pierwsze ćwierćwiecze Deutsche 
Bilcherei) 49 • Tematycznie wiąże ~ię ten arty1kuł Jak najściślej z .za
gadnieni,arrni polityki biblioteczmej i z wyraŹlnie obywatelskim nasta
wieniem Arutom, które_ stale zresZJtą propagował jako niezbędne dla 
bibliote~arza, ałe przenikający wszędzie totalizm Rzeszy nasurnął 

mu widocznie wiele niepoikojących refleksji. 
Już wspomniana potprz.ednio recernzja z p["ac historycznych dra 

Lodyńsikiego skupionych około problematyki bibliotekarskich spraw 
Folski osiemnasto- i dziewiętnastowiec:zmej sugerowała Autorowi 
szersze jakieś opmcowanria naukowe z tego zakresu. Jako~ i miał 
dr Lodyński takie zamiary realizując je na raeie fragmentarycznie 
w cytowemych artykułach drukowanych w Przeglądzie a równocześ
nie uzupeŁn!iając i opracowując zgromadzone materiały: odpisy i wy
ciągi z akt pochodzących, główrne z nieistniejącego już dzi&iaj Archi
wum Oświecenia. W tr.alk:cie tych prac jednak nastąpił wybuch 
II wojny światowej. 

Lata okupacji przepracował dr Lodyński kolejno w Bibłiotece 

Kirasińskich (l VIII 1940-31 VIII 1941) i w Bibliotece Zamoysik.ich 
(31 VIII 1941 -l VIII 1944). Opuszczając po ipDIWSitarou Warszawę 

dr Lodyńsilci i jego małżolllka n.ie inne ,,slkarlby" z niej wynieślii jak 
właśnie owe odpisy i wyciągi. Są to też dz"ś jedyne ocalałe materiały 
z przewukiwanych talk skrupulatnie prze~ dra Lodyńskiego ar
chiwów. 

Po upad.lku :powstania nas,tąpił okres ratowania i zabezpieczania 
resZJtek oc.ail.alych 2.1biorów w Wa!I'szawie. Dr Lodyńslci stanął oczy
wiście w tej pr1acy u .boku dyr. J. Grycm, lcierownilka orulej akcji. 

W chwili orgaiiU:zowania się na nowo ~instytucji i placówek róż
nego typu w Warszawie w r. 1945 d[" Lodyńsiki znalazł się ponownie
w B'iiblii.Oitece Narodowej na stanowisku wiocedyrelclo.ra. Zarówno dy
rektor Biblli.ort:eiki Narodowej prof. S. Wierczyńslki ja!k. jego zastępca 
stanęli przed 111!i.ezmiernie trudnymi mdaniami. Zdewastowany, po
bawiorny ewidoe~ncji i całego warsztatu lbibłiotecmego !księgozbiór BN 

~9 Prz. bibliot. R. 13: 1939 s. 69~5. 
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.7Jlllieszany bezladlnie z 111.agromadzonymi tu w ozasi.e okupacji 
i w okresie popowstaJniowego zabezpieczania rz;biorów materialami 
przeróżnej prowenaencji, wymagał 00 ~rychlejszego rp:rzesortow~a 
choćby pobieżnego, aby mógł być w ogóle udostępniany. A tym
czasem nikłe sze~regi ~S~~Jcm;zyoh, doświadczeńszych pra.oownilków bi
bliotecznych 11:.irzeba było uzupelniiać surowymi nowymi siłami, wy
magającymi pośpiesznego s:zjkolenia. Do odbudowania i reorgani
zacji zarazem 'była i struktJura organizacyjna biblioteiki i jej cały 
warsztat biblioteka["siJ:ci. Wszystkie te trzy mgadl!lienia: ocgan.izacja 
księgozbioru, struktura biblioteki, szkolenie -mieściły się doskOII'lale 
w sfene zamterreoowań dra Lodyńskiego li !każdy z tych odcinków 
ma też wiele do zawdzięczania Jego doświadczeniu. 

Ale już w ii'. 1948 pot:rzeby organizacyjne ogólnotkrajowej sieci 
bibliotek odwołały dra Lodyńsikiego do Naczelnej Dyrekcji Bibliotek, 
gdzie objął stanowisika nacze]n[ka Wydziału bibliotek naukowych. 
Po dwóah latach, w :r. 1950 przeszedł do Biblioteki Publicznej, gdzie 
praoował w dziale kartograficznym. W tyrrn czasie nie tylko upo
rządikował i rozbudował ten dział, ale także zocganiwwał bardzo 
interesującą wystawę kartograficzną 50• Poza tym zaś brał udziaił 

w podjętych przez komisję powołaną z inicjatywy NDB pracach nad 
ustaleniem jednolitych zasad opracowywania zbiorów lk.artograficz
nyćh w lbibliotekach. Był też !kierownikiem rnaukowym I ogólno
polskiego kurrsu kartogrn.fiCZII1ego w 1r. 1950 51• Idąc 1po linii tych 
samych zamteresowań prowadził w następnych latach Pracownię 
KartograficZII1ą I1I11Siytutu Geograf.i.i PAN linicjując i realizując 

w znaCZJnej części centramy ikaltalog zbiorów ·kootogr.afiCZII1ych 
w Polsce. 

W działalności piśmienrn.iczej jednak nlie odzwierciedliły się te 
zainteresowania, prócz jednego artyku.łu-recenzji pt. Teoria i prak
tyka. Uwagi z powodu książki O. Borowika i Z. Haczewskiej "Klasy
fikacja geograficzna" (Warsmwa 1954) 52• Ale też tylko jeszcze drugi 
artyllruł tego olkresu napisany ·z okazji "dyslwsji mikrofilmowej" 53 

wyłamuje się spod 111iaChylernia histocycznego. W pewnym sensie bo-

50 Recenzja z wystawy tej pióra B. Harodyskiego w Prz. bibliot. R. 20: 1952 
s. 186-189. 

51 Omówienie tego kursu pióra S. Kotarskiego w Prz. bibliot. R. 20: 1952 
s. 93-98. 

52 Prz. bibliot. R. 23: 1955 s. 97-122. 
53 Prz. bibliot. R. 21: 1953 s. 144-149. 
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wiem można o ta!kim nachyleniu mówić nawet odnośnie okoHcz
nościowyoh artylkulów tego okresu 54• Wyraźnli.e jedtnak na pierwszy 
plan wybijają się teraz prace, będące fragmentarycznym lub bardziej 
całościowym wykorzystaniem UTatowanyoh notat pr1Z€'dwojennych. 
A więc: l. Biblioteki !i polityka biblioteczna 55 , 2. Zagadnienie "Bi
blioteki Narodowej" w Polsce i za granicą w !11umerze Przeglądu 

Bibliotecznego poświęconym dwóchsetnej 'rocz!n!ky otwarcia Biblio
teki Zał:uskkh 56 ; 3. Pierwszy polski projekt Centralnej Dyrekcji 
Bibliotek 57 ; 4. Rola biblotek szkolnych w życiu kulturalnym Kró
lestwa Polskiego 1815-1831 58 • 

Ale 'J:mroną tej grtllpy prac jest ([}ajobszemiej:sza publikacja wy
dana w serii Książka w dawnej kulturze polskiej pt. Materialy do 
dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim 
i Królestwie Polskim (1807-1831) 59 • Jest oto materiał odtworzony 
z odpisów i wyciągów z akt bezpoWII'Otnie straconych. W e wstępie 
Autor zapowiada dalszą część, tj. opracowanie problemów, !których 
dortyczą owe materiały. W ten sposób historia bibliotek u nas do
czeikalaby sli.ę rzetelnego, udokumentowanego naświetl€!11ia w swym 
może 1111ajciekawszym okresie. 

A w.i.ęc jedll'lalk z!Wyciężyła historia? Tak, aJe dzieli to zwycięstwo 
z biibliotelkanstwem. I wcale nie jeSit w łatwe do określ€!11ia, czy na 
tej drodze przewodnikiem i głównym motorem była pasja badawcza 
wyposażona na studiach history~nych w IDJaii'Zęd:zia metodyc.zme, czy 
narzędzia te wylkorzystał temperrunenrt: działacm s:zu:kającego w prze
szłości genezy WISpółczesnych problemów. 

Bo 'Pf'Zez oały t€111 o~res wytężonej pracy koncepcyj111ej i pisar
skiej dr Łodyńsk.i był jednym z najczynniejszych bibliotekarzy. 
O 'POzyskianie go ubiegały się najl~e bibliotelci nasz~ (np. w r. 1921 
propozycja dyrektury wileńslkiej B:ilbliotellci. Uniwersyteckiej, w roku 
1929 propozycja unico looo dyreklttury warsmwskiej Bliiblioteik:i U!11i
wersy;teckiej). Z jego doświ!ldczonej współpracy korzystał i !korzysta 

M Trzy nekrol<Jgi w Prz. bibliot. R. 26: 1948 s. 137~139 (A. Derewojedówna, 
W. Kochanrowski i J. Mahrbwng); Rola E. Kuntzego w bibliotekarstwie pol
~Lm. P.rz. lbi;biiot. R. 25: 1957 s. 97--tH5; Początki bibliotekarstwa Karola 
Estreichera .. Rrz. lbi•bliot. R. 26: 1958 s. •289----.344. 

55 Życie Nauki t. 4: 1947 nr 23/24. 
!16 R. 16: 1948 s. 22-39. 
57 Prz. bibliot. R. 24: 1956 s. 1-23. 
li8 Prz. bibliot. R. 25: 1957 s. 152-173. 
6Q Wrocław 1958 Ossolineum s. XVIII, 326. 

l'rzetllld Blblloteczny 1960 - 4 
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do dzisiaj Związek, obecnie Stowarzyszenie Bibliotelmrzy Polsikich, 
w którym pełlni fU!I1Jlreje członka Komisji Rewtizyjnej d zgodln.ie 
z upraWlilieliliami startrutowymi zaibi.era nieraz głos w wa:żmri.ejLSrZych 
spra!Wiach organizacyjnych i ogóLndb:ilbliotekarskich. 

Powyższe, w slcr-ócie _ujęte, na etapy celowo rozbite f;ragmenty 
kroll'llilld życia i dzri.ałalności dra Lodyńsikii.ego nri.e dają oczywiście 
jakiejś wycze11pującej, w głąb sięgającej, krytyCZil'lej analizy repre
zentownnych przezeń teorii i pra:My}{!i, me tpretendują również do 
tego, aby stanowić pełną charakterystylkę, a tym mniej ocenę zasług 
Jubilata -i też ll'lie o to w tym szkicu chod2liło. 

Ocenę wartościującą naukowy wkład dra Lodyńs!lciego w odltwo
rzeruie jednego z najcielkarwszych okiresów z drziejów bibiliotelkiaTstwa 
w Polsce dają fakty takie jak: mianowarnie dra Lodyńskri.ego w r. 1931 
członkiem konespondenrtem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego 
i przyznanie Mu w r.1957 na~ wtniosek PAN tytułu pro[esora nad
zwyczajnego. Zawodowe i społec:zm.e msługi Jubilata poświadczone 
są ~aczenilćłm.i państwowymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Polo
nia Rei91J:i.1Juta z r. 1932 i orderem SZJtandar Pracy II 1kJ. w 1r. 1957, 
a ze ~Strony ikolegów wmliankowanymi 1uż uchwalami władz ZBP 
oraz nadaniem mu w r. 1957 godności członka honorowego Stowarzy-

. szoo.ia Bilb1iotekarzy Polsikiich. 
Nie ocena przeto lbyła moją intencją, anri. tym mniej rejestracja 

zasrug. Nawiązując do "wspornnienliowej" części wstępu do mnaej
szego szlkii.cu przylpOlTIIinam, że w moim odczuciu sylwetlka Jubilata 
dosikonale cha~raktecymtje 'I'llaj[ep;ze cechy bibliotekarzy IOiklresu "bu
rzy i naporu", owych w 'lllajłepszym tego określenia znaczeniu ,,inte
g1I"alnych" hiblioteilrn.rzy (według wyra.żetnlia m-a· Lysakowslkliego), dla 
których służba bl!bliotecma i jej problecr:natyka nie miały jakiegoś 
ograruc:zającego wpływu na sferę ich :minttereoowań, ale otwierały 
właśillie srzerokie poile dla wyżycia się .pe]Jni ich naturalnych skłon
ności, Zlam:iłowań ozy pasji: naruikowych, Eawodowych .i srpołecrzmych. 
Ta ·pasja właśnie przer21uca !pOIIlOSty między 1eorri.ą i praktylką tak, 
że się one podbudowują wmjeln:cie. Wszystkie walory solidnej meto-. 
dologiCZIIlej zaprawy dają się w tych waruJn!kach z:użytllrować na rzecz 
dzialiall:ności praktycznej, a wyndkająca z ,pr.aact;yki problematylka staje 
się .bodźcem dla rposZIU!k:Jiwań rporów.na;wczych idących w głąb dziejów 
kułtury lulb na roZJległe pola doś!WU.arlczeń ri.Jnnych kmjów. To harmo
nd.zowaJI1li.e pasji naullrowej, zawodowej !i spolecrzmej przeai'Widzlialając 
r<YZJpraSZall1iu sił emocjonalnych, poznawczych, witalnych decyduje 
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w dużej mierze o smteczności wysilik.ów, a zarazem przesyca całą 
postawę człowi€1ka siłą IOOjową, poCZJUCiem odpowiedzialności społecz
nej, ambicją zawodową. 

I stąd dla mnie właśnie ów urok nliezwy1kłej artmosfery tak 
bliisJdego mi OikreLSu aktywności nas~.ego bilbliotekm-s1Jwa, stąd też 

w~dzenie sylwetki !OOSzego JUJbilata jako wzorca II'liejako przekazują
cego dorobkiem swych prac na różnych poloch dobry pmyklad oso
biście inrtelllSywnego i sko111centrowanego a społecznie sikutecZJnego 
przeżywna swej drogi życiowej. 

Oby współczes111a Poil.slka miała jak najwięcej talcich właśnie 

bibNotekarzy. 



RECENZJE I SPRAWOZDANIA 

HEINZ LEMKE: Die Briider Załuski und ihre Beziehungen zu Gelehrten 
in Deutschland und Danzig. Studien zur palnische Frilhaufkliirung. Berlin 
1958 ss. X, 192. Deurtsche Alkadernie der WliLS5€'I1JSOhaften zu Berloiln. Quellen 
u11d Studien zur Geschichte Osteuropas. Bd. 2. 

Dzieje Biblioteki Załuskich oraz działalność obu jej założycieli Andrzeja 
Stanisława i Józefa Andrzeja Załuskich lilie doczekały się dotychczas wy
czerpującej monografii. W ostatnich latach obserwujemy jednak duże 

z::~interesowanie tymi zagadnieniami. Rozpoczęto od prac wstępnych - od 
uporządkowania rękopiśmiennej korespondencji Za~uskJCh znajdującej się 

w Bibliotece Narodowej. B. Kupść i K. Muszyńska :Przygotowują publikację 
korespondencji Józefa Załuslkiego. Zawiera ona cenne materiały dotyczące 

Biblioteki i rzuca światło na ·kontakty Załuskiego z zagranicą. Tom pierw
szy korespondencji, obejmujący lata 1724-36, jest już gotowy do druku. 
Czeka rówiTlież na opUJblikowanie napisana w 1957 r. rozprawa prof. M. Lo
oyńskiego o Bibliote(~e Zalus1kich na tle ówczesnych bibliotek zagranicznych. 
w druku znajduje się ukończony w 1956 r. artykuł niż~j podpisanej o go
spodarce dubletami w Bibliotece Załuskich. Niedawno, z okazji XXV sesji 
Rady IFLA w Warszawie, Stowarzyszenie BiblioteJrnrzy wydało eseJ doc. 
P. Bańkowsikiego o Bibliotece i jej tworca.ch, napisany w pięknej formie 
i przeznaczony dla szerszej publiczności. 

Losy Bi•blioteki zainteresowały również badaczy zagranicZITlych, którzy 
11.1 ogół chętnie podejmują tematy związane z polskim Oświeceniem, że 

wspomnę tylko pracę uczonego belgijskiego CI. Baokvisa o Trembeckim oraz 
frflncuskie monografie A. Joberta o Komisji Edukacji N'łrodowej, P. Cazina 
o Krasieikim i J. Fabre'a o St. Aug. PoniatowSk.irrn. Tym ll""azem historyk IIlie
n.iecld H. Lemke sięgnął do epoki saskiej i poświęcił swą ksiązkę Andrze
jowi i Józefowi Załuskim. prekursorom Oświecenia w Polsce. 

Praca Lemkego odznacza się wielką gruntownością. Oparta została na 
poważnym materiale rękopiśmiennym mchowanym w 2lbiorach 'P<>lskich i nie
mieckich. Autor wyzyskał za-równo korespondencję Załuskich znajdującą się 

w Bibliotece Narodowej jak i Tękopisy ze zbiorów drezdeńskich (Sachsische 
Landes<bibliothek i Sachsisches LaiTldeshauptar·chiv) i lipskich. W ten sposób 
zdobył duży i wzajemnie uzupełniający się materiał źródłowy. Ciekawe są dla 
T.cis zwłaszcza li.sty rpolskich działaczy znalezione w zbiorach niemieckich. 

Praca, która przynosi więcej, niż zapowiada <ty;tuł, składa się z 4 roz
działów. Pierwszy z ·nich daje zarys Slto5unlków .politycznych, społeczno-gospo
darczych i kulturalnych panujących w Polsce w pierwszej polowie XVIII stu-
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lecia. Rozdział drugi, posw1ęcony osobom obu założycieli Biblioteki i biblio
if:eka.rza Janockiego, mwiera również historię Biblioteki Fublicznej. W dwóch 
ostawich mzdziałach, !które stanowią mniej więcej polowę książki, Autor 
zajmuje się Irontaktami Józ..efa i Andrzeja Załuskich z uczonymi przeoywa
jącymi na terenie Niemiec oraz w Gdańsku. 

Przyjrzyjmy się poszczególnym rozdziałom. Pierwszy z nich nosi cha
rakter obszernego wstępu (34 s.), ;przeznaczonego !Przede wszystkim dla czy
telini'lm niemieckiego, mało obeznanego z iproblematyiką przeszłości PolS'ki. 
Autor podk-reśla, że w 1697 'l"., z chwilą wyboru na G!:róla polskiego Fryderyka 
Augusta I z saskiej dynastii Wettynów, zaczynała się •nowa epok-a w historii 
Saksonii i Polski. Dwa kraje tak bardzo różniące się stl1UJkturą politycmą 

i gos.podarczą, mową i religią zostały związane z sobą unią personalną na 
przeciąg !Prawie 70 lat. Ponury obraz ,politycznego i kulturalnego upadlku 
Polski w początkach XVIII· stulecia kończy się opisem pierwszych prób 
reform w dziedziiilie s:z;kolnictwa. Dużo miejsca poświęci.'. Autor działalności 

Stanisława Konarskiego, którego program polityczny, społeczny i oświatowy 
od dawna interesował badaczy zagranicznych 1• 

W rozdziale drugim Autor omawia !kolejno w 4 osobnych punktach 
życie i działalność Andrzeja Załuskiego, Józefa Załuskiego, dzieje Biblioteki 
Publicznej, wreszcie zasługi położone dla niej przez jej prefekta J. D. Ja
nookiego. 

Zacznijmy od Bibliotelki. Dobrze się stało, :że czytt:lnik niemiecki, który 
dotychczas mógł we własnym piśmiennictwie znaleźć tylko niewieLkie i nie 
zawsze miarodajne wzrrnianki o :Bibli<Jltece Załuskich 2, otrzymał przejrzysty 
z.11rys dziejów Biblioteki poczynając od chwili jej otwarcia dla publiczności 
w 1747 ·r., a •kończąc na wywiezieniu do Petersburga w 1795 r. AUitor pod
kreśLa, jak niezwykłym wydarzeniem na tle stosunków europejski·ch polowy 
XV.UI w. było ofiarowanie !Przez Załuskich do użytku public2lllego wielkiego 
i cennego księgozbioru. Może jednak ·zbyt słabo uwydatnione zostały roz
miary Biblioteki. Słusznie stwierdza Autor, że po śmierci J. Załuskiego 

w latach 70-ych XVIII w. oceniano zbiory na 200 do 300 tys. wol. Dalej 
jednak, z okazji wywiezienia całej Biblioteki do Rosji i wcielenia jej do 
Biblioteki cesarskiej w Petemburgu, wspomina rtylko o 2.62 000 wol. Zajrzyj
my do źródeł .rosyjskich, najba·rdziej w tym wypadku miarodajnych. Biblio
wkarz rosyjski M. Antonowski, pod którego kierunikiem rozpakoWYWaiilO 
skrzynie przywiezione z Waorszawy, !pOdaje liczbę 389 961 wol. druków i ręko

pisów oraz 40 618 rycin pochodzących z Biblioteki Załuskich 3• Do powyż
szych danych zbliżają się informacje zawarte w pracy A. Olenina, dyrektora 
biblioteki petersburskiej 4

• 

1 W. l. Rose: Stanislaw Konarski. London 1929; A. Jobert: La Com
mission d'Education Nationale en Pologne. Paris ·1941. Swietny ro:z.dzi.ał 
(, Konarskim, szJkoda, że nie cy.towany przez Lemkego. 

z K. S c h o t t e n l o h e 11' w obszernym dziele ;pt. Biicher bewegten die 
Welt ·(Bd. 1-2. Stuttgart 1951-52) poświęca B1bliotece Załuskich jedynie 
krótki ustęp w związlku z wcieleniem jej zbiorow do Biblioteki cesarskiej 
w Petersburgu. 

3 Zapiski M. I. Antonowskago. Russkij Archiw 23:188J kniga 2 s. 166-67. 
4 A. O l e n i n: Opyt nowago bibliograficzeskago por]adka dl}a Sanktpie

- tierburskoj Impieratorskoj Bibliotieki. Santkpietierburg 1809 s. 7, 12, 91-93. 
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Lemke omawiając 'księgozbiór Biblioteki Pwblicznej !lie użył żadnej Skali 
porównawczej. Tymczasem wymienione przez niego liczby nabrałyby wymo
wy, gdyby je zestawić z odjpowiednimi danymi staltystycznymi zachodnio
europejskimi. Dość ipOIWiedzieć, że przy .końcu XVIII stulecia najbogatsze 
b;blioteki. królewskie, narodowe czy \IIIliwers}"teckie rzadko IPrzek;raczały 

liCZJbę 200 000 woJ.S. Margi-nesowo tylko !pOtraktował Lemke rolę, jaką Biblio
teka P-ubliczna odegrała w życiu kulturalnym i naukowym Polski, nie cytu
jąc nawet nieik;tórych !POWojennych opracowań poruszagcych ten temat 5• 

Dzieje Biblioteki poprzedził Autor biografiami jej założycieli. W życio

rysie Andrzeja ZaluSikiego wykorzystał ciekawe ai'C'hiwalia drezdeńskie, m. in. 
listy samego Załuskiego. Dorzucają one niejeden szczegó! do charakterystyki 
kanclerza w. koro11nego, człowieka o wybitnej inteligenrji i szerokich hory
zontach, reprezent:.tjącego postępowe tendencje <w dziedzinie społecznej i eko
nomicznej oraz nowatorstwo w sprawach naukowych. Jakże znamienna dla 
tego męża stanu, przyszłego twórcy Biblioteki Publicznej, jest jego wypo
wiedź z 1735 r.· w liście do syndyka gdańskiego Rosen'berga: "s'il m"etait 
permis d'etre daill.s quelque loiiil avec ma 'bibliotheque, je serais plus eloigne 
des affaires et par consequent pl'us indifferent et plus hcureux. Sed nondum 
venit bora". Opie~·ając się na zachowanych w Warszawie liSitach Andrzeja 
do Józefa Załuskiego Autor udowodnił, wbrew niciktórym polskim badac2lOITl, 
którzy za twórcę Biblioteki uważali przede wszystkim Józefa, że zasługa ta 
w Tównej miCTze przYIPadła w udziale obu braciom. Tyll{o wspólnym wysił
kiem tych dwóch ludzi, zua:>eŁnie ~óżnych nie tylko charakterem i umysło

·wością ale i !pOzycją zajmowaną w państwie, można było stworzyć w tak 
~rótkim czasie wieLką Bibliotekę. 

Mniej przekonywująco udało się Autorowi przedstawić postać Józefa 
ZałuSikiego. Być może zaważ~y tu wpływy Fabre'a, 'który w 'książce poświę

conej St. Aug. Poniatowskiemu niesłusznie zlelkceważył działalność ~ulturalną 
.J. Załuskiego 7• Lemke nie docenił najciekawszej fazy życia Załuskiego, 

!Przypadającej na okres jego ląt dojrzałych, kiedy stał on blisko ruchu inte
lektuaLnego ogniskującego się we Francji i utrzymywał stosunki z przedsta
wicielami racjonalizmu zachodnio-europejskiego. Odznaczał się wówczas nie
nasyconą ciekawością i żądzą poznania. Okazywał też dużą niezależność po
glądów śmiało wyłamując się spod więzów Kościoła. Tymczasem Autor 
zwrócił uwagę przede wszystkim na schyłkowy okres życia J. Załuskiego, 

kiedy to pod wpływem jezui,tów ze swego najlbliższego otoczenia bis~up 
kijowski zeszedł do roli zagorzałego przedstawiciela 'l"eakcji katolickiej i usi
łował zacierać wszelkie ślady dawnej liberalnej tprzeSzlości. 

Ostatnią wreszcie część tego rodziału poświęca Autor działalności c;;ek,re
tarza a następnie prefekta Biblioteki, Jana Daniela Janockiego, którego życie 

5 A. E s d a ił e: National libTaTies of the world. Second ed. London 1957 
-s. 53, 100, 209; J. Volf"stius: GTundzii.ge de-r Bibliotheksgeschichte. 5 Aufl. 
Leipzig 1954 s. 51, 53. 61-63. 

11 P. Bańkowski: Józef AndTzej Zaluski i jego dzielo. Prz. bibliot. 
R. 16:1948 s. 1-21; J. Korpała: ZaTys dziejów bibliDOTafii w Polsce. 
Wrocław 1953; th.umaczenie niemieckie 1957. 

7 J. F a b re: Stanislas-Auguste Poniatowski et l'EuTope des lumieTes. 
Faris 1952 s. 93. 

• l l, 
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,ściśle związane zostało z losami instytucji. Dotychczasowe polskie opraco

wania o Janockim uzua>ełnia autor niejednym nowym, ciekawym szczegółem 

zaczerpniętym z rękopiśmiennych źródeł polskich i saskich oraz z XVIU-wiecz

nych czasopism niemieckich. SlUSMie też uwydatnia rolę JanocklE~go, który 

rejest·rując i opisując cymelia B~blioteki Puiblicznej zaznajomił Europę ze 

świetnym dorobkiem literatury polskiej XVI stulecia 8 • 

Druga część ·ksią:lJki, niewąt,pliwie dla nas najciekawsza, poświęcona jes.t 

stosunkom braci Załuskich z ucZOillyrni przebywającymi w Niemczech i Gdań

sku. W rozdz. trzecim Autor omawia ~kontakty J. Załuskiego z J. Ch. Gott

schedem, A. M. Trotzem, J. Perardem i L. Mitzlerem. Z nich wszystkich 

jeden tylko profesor Jobann Christoph Gottsched, pisarz i esteta, jest rodo

•witym Niemcem, za1]lieszlkalym na terenie Niemiec. Okazuje on żywe min

teresowanie i zrozumienie dla· S{Praw polskich. Autor wiąże to z jego pocho

dzeniem. Gottsched urodził się pod K["ólewcem, w ·Królewcu odbywał studia 

uniwersyteckie, znał język polski, żartobliwie wyrażał ~ię o sobie, że jest 

,.en quelque maniere polonais". Zmuszony do opuszczenia Królewca osiedlił 

się w Saksoni~ gdzie zdobył sobie wybitne stanowisko "-N świeci~ literackim 

i naukowym. Należał do przedstawicieli Oświecenia. Pierwszy w Lipsku 
głosił z katedry nową filozofię. Propagował dzieła Leibniza i Wolffa, zyskując 

scbie opinię ateisty i wywołując niechęć klerykalnych kręgów dworskich. 

W tych warunkach, jaik to fl)<Jdkreśla Autor, ba~ mu dogadzały kontakty 

z !katolicką Polską. Cenił też sobie stosunki z J. Załuskim, duchownym 

.katolickim, !którego już !podówczas ścisłe wę:zJły łączyły .t. zakonem jerui·tów. 

Załuski z kolei znajdował w Gottsohedzie wpływowego uczonego, który za
znajamiał zagranicę z piśmiennictwem po'ISikim zarówno dawnym jak i naj

nowszym. Gottsched zamieszczał często wiadomości o Bibliotece Publicznej 

i jej ~biorach w pismach redagowanych przez siebie, zyskując na Zachodzie 

opinię specjalisty od zagadnień IP<>lslkich. 
Lemke niezawodny tam, gdzie chodzi o znajomość źródeł niemiecikich, 

s!a!biej oczywiście orientuje się w ówczesnych drukach polskich. Wspomina

jąc o wrażeniach, jakie na Zachodzie wywołało ofiarowanie Biblioteki Pu

'blicznej jezuitom, omawia dwa dokumenty, opublilkowanf' przez Gottscheda 

w jednym z czasqpism niemieckich 8• Autor nie wie, ze one oba, za,równo 

Inscriptio Bibliothecae Varsaviensis jak i dziękczynny list generała jezuitów 
L. Ricci do, J. Załuskiego, są tylko przedrukiem z broszury wydanej przez 

J. Załuskiego w języku polskim i niemieckim 10• Nie umniejsza to zresztą 

'\i niczym zasługi Autora, 'który mając dostęp do ówczesnych czasopism 

niemieckich potrafił znaleźć w nich dużo interesujących materiałów dla 

~raw polSkich. 

8 Należy zasygnalizować, że B. Kupść qpraoował dla Polskiego Slownika 
Biograficznego życiorys J. D. JWlocldego, oparty na bogatym materiale ręko
IPiśmiennym. Rzuca on nowe światło na jego życie i działalność. 

• Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit. Le1pzig 1761 s. 91Q-.18. 
10 [J. Z a łuski]: Informacja o fundacji biblioteki J. W. Imci księdza 

Józefa Jędrzeja Załuskiego biskupa kijowskiego r. 1761. k. tyt., 5 k. nlb.; 
[J. Z a l u ski]: Nachricht von def' von Sr. Excellenz dem erlauchten Herrn 
Jcseph Andreas Grafen in Zaluskie Zaluski, Bischafen von Kiow, gemachten 
Stiftung der offentlichen Warschauer-Bibliothek. 1761, ss. 19. (Estr. XXXIV 
III. 200). 
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Dwaj następni .korespondenci Załuskiego, którymi zajmuje się Lemke, 
to Abraham 'Michał Trotz z Lipska i .Jacques .Perard ze Szczecina. Obaj 
mJeżą do emigrantów osiadłych na terenie ówczesnych Niemiec. Trotz jest 
·warszawianinem, 'który w 1726 r. wyjechal na studia do Lipska i miano roz
"'·iniętego ;poczucia :polskości i tęsknoty za "miłą ojczyzna" poZ05tal na stale 
w Saksonii. Prowadził lektorat języka polskiego na Uniwersytecie lipskim. 
ale zasłużył się !przede wszystkim jako autor słowni·ka francusko-niemiecko
opolskiego. Pomys~ słownika ip()dsrmął mu .J. Załuski, który nadsyłał potem 
do Lipska potrzebne do pracy ~siąZki i rady w sprawach terminologicznych. 
Trotz znów zakwpywał na wielką skalę !książki dla BiJblioteki Publicznej; przy
gotował też do druku opracowany przez Załuskiego katalog wszystkich rę
kopisów, jakie się w Bibliotece znajdowały w 1748 r. Dzięki ikontaktom 
z Załuskim i .Jabłonows'kim Trotz po~ta.ł najściślej związany z żydem 
nauikowym i literackim kraju. Odg-rywał on rolę łącznika kulturalnego mię
dzy Polską a Sa!ksonią. 

Drugim obok Trotza głównym agentem Załuskiego na terenie Niemiec był 
J<Jcques Perard, Francuz, urodzony w Paryżu. Pochodz:ł on z rodziny ku
;pieckiej, która musiała opuścić Francję z powodów wyznaniowych. Wraz 
z osobą Perarda wprowadza nas autor w środowisko hugenotów osiadłych 
w Niemczech. Prowadzą oni własny organ literacki, wydawany w Holandii, 
litrzymują kontakty z krajami skandynawskimi i słow~ańskimi, występują 

j.< ko szerzyciele idei francuskiego Oświecenia. Per~u·d, ~m duchowny, czło

wiek nieZJmiernie Tuchliwy, -członek wielu zagranicznych towarzystw nauko
wych, oddawał Załuskiemu wielorakie usługi. W1prowadził go do Akademii 
w Berlinie i Petersburgu, do towarzystw naukowych w Jenie i Greifswaldzie, 
r·adsyłał ·nowinki literackie z Niemiec a zwłaszcza z Pary:i'.a., umieszczał w cza
sopismach artykuły itnformacyjne o Bibliotece Bublicznej, ciągnąc ;~. 1ego 
.r.iemale korzyści. 

Ostatnim uczonym, którego Autor charakteryzuje w tym rozdziale, jest 
Lorenz Mitzler. W przeciwieństwie do Trotza i Perarda pochodzi on z Nie
miec. Mając jednak 32 lata opuszcza Saksonię i w 1743 r. 'Przenosi się na 
stałe do Polski. Stosunki jego z J. Załuskim zacieśniają się dopiero po 1747 r., 
toteż tematycznie nie mieszczą się w ramach rozdzi3.1u zatytułowanego: 

J A. Zaluskis Beziehungen zu Gelehrten in Deutschlanl. 
Osoba Mitzlera de Kolof dobrze znana jest czytelnikowi polskiemu przede 

wszystkim z gruntownej pracy M. Klimowicza u. Przypomnę tu tylko, że 

1\~itzler, zwolennik filozofii Wolffa, uczeń Gottscheda, należał do tYJPOWYch 
przedstawicieli Oświecenia niemieckiego. W Polsce rozwijał działalność jako 
redaktor, wydawca i drukarz, opierając się przede wszystkim na miorach 
Biblioteki Publicznej i realizując program .J. Załuskiego. 

W •rozdz. czwartym Ailltor omawia stosunki Andr.zejil Załuskiego z Chri
stianem Wolffem, czołowym reprezentantem niemieckiee.o Oświecenia, oraz 
z uczonymi gdańsikimi. Charakteryzując przychylne stanowisko Załuskiegó 

wobec filozofii recentiorum Autor zatrzymuje się dłużej nad sprawą spro
wadzenia Wolffa do Krakowa. Idąc za sugestią wysuniętą już przez A. Jo-

11 M. Klimowicz: Mitzler de 'Kolo/. Redaktor i wydawca. W: R. Ka
ł e t a, M. K 'li m o w i c z: Prekursorzy Oświecenia. Wll'OClaw ·1953. 
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berta 12, podaje w wątpliwość, czy Załuski rzeczywiście zamierzał powierzyć 

mu w Krakowie WY'klady filozofii i matematyki. Twierdzenie to czę&to wy
powiadane przez badaczy polskich opiera się jedynie na w.wliance Kołłątaja 
pochodzącej z 'PQCzą1lków XIX-go stulecia 13• Załuski niewątpliwie omawiał 

z Wolffem reformę Uniwersytetu Krakowskiego, ale jest mało prawdopodobne, 
aby zamyślał ściągać uczonego protestanta do Polski. Wykazywał zawsze 
niezwykłą ostrożność, a :nawet lękliwość, gdy chodziło o powierzenie inno
wiercom odpowiedzialnych stanowisk. W źródłach niemleckich brak jakich
kolwiek w=ianek: o takich propozycjach. Sam Wolff :-darwał sobie z·res2J1:ą 

sprawę, jak silna była jeszcze !pOdówczas w Polsce opozycja wobec filozofii 
<recentiorum, !która wkrótce potem w łatach 60-tych i 70--tych XVIII stulecia 
miała u nas odnieść zwycięstwo. 

Należą się jesrzJOZJe [p€1Wile wyjaśillien.ia w :zmią~u z omawianym przez 
Autora, ważnym i ciekawym listem Andrzeja Załuskiego do wojewody lubel
skiego, Tomasza Zamoyskiego, w sprawie reformy nauk w Polsce. List ten 
przedrukowany został przez prof. B. Suchodolskiego na ;podstawie niedato
wanej i niepodpisanej kopii .znajdującej się w zbiorach Biblioteki Jagielloń
skiej u. Z tej właśnie publikacji korzystal Lemke. Tymczasem list Załuskiego 
był już ogłoszony w 1850 •r. przez J. Lukaszewicza 15, Móry oparł się praw
dopodobnie na oryginale, dziś już ~niszczonym, przechowywanym w Bibliotece 
Zamoyskich w Warszawie. Załuski list swój pisał z Drezna nieco wcześniej, 
aniżeli przypuszczał Lemke, bo 29 maja 1745 r. 

W drugiej części rozdz. czwartego Autor omawia stosunki A. Załus

kiego :z uczonymi gdańs~zanami, syndykiem gdańskim A. Rosenbergiem 
i G. ~engnichem, znanym historyikiem i ;prawnikiem. Opiera się przede 
wszystkim na listach A. Załuskiego do Rosenberga., za<lhiJ'Wanych w Dreznie. 
Otrzymujemy więc ciekawe dopełnienie .przedwojennej pracy Ł. Kurdyba
chy, który rozpatrując stosunki uczonych gdańskich z Załuskimi wyzyskał 
listy gdańs~zan, znajdujące się w zbiorach B~blioteki Narodowej 16• 

Oba końcowe rozdziały, tak zresztą, jak i cała książka Lemkego, mają 
,na celu :podkreślenie wspóŁpracy kulturalnej polsko-niemieckiej w okresie 
·wczesnego Oświecenia. Autor stara się zwłaszcza wytkaZ<łć, jak rozwijały się 

Ikontakty w dziedzinie kultury i nauki między Polską a Saksonią, związanymi 

Wlią ;personalną. Nie tai, że brak zainte·resowania ze strony dynastii saskiej 
kulturą polską utrudniał odrodzenie żyda umyslOIWego w Polsce. Podkreśla 

jednaik, że stosunki z Sa,ksonią miały doniosłe z:naczenje dla Rzeczpospolitej. 
że filozofia recentorium przenikała do niej właśnie poprzez Saksonię. 

Sam już jednak materiał źródłowy, rebrany w książ~~ Lemkego, pozwala 
na wysnucie dalszych wniosków. Prekursorzy Oświecenia w Polsce zabiegali 
usilnie o utrzymanie łączności kulturalnej z Francją za pośrednictwem blis-

12 A. J o b e ·r t, jw. s. 235, iprzy.pis l. 
13 H. Kol l ą t a j: Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowa

ttia Augusta III. Wrocław 1953 s. 62. 
14 B. S u c h o d o l ski: Nauka polska w okresie Oświecenia. Warszawa 

1P53 s. 170-77, 688. 
15 J. Łukaszewicz: Historia szkól w Koronie i w Wielkim Księstwie 

Litewskim. T. 2. Poz:nań 1850 s. 106--109. · 
16 Ł. Kur dyb a c h a: Stosunki kulturalne polsko-gdańskie w XVIII 

wieku. Gdańsk 1937. 
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kich, sąsiednich Niemiec. Wid2Jieliśmy już, że J. Załusiki nie szukał kontakitów 
-z rodowitymi Niemcami, że właśnie emigrant polski Trotz i hugenota Perard 
byli jego głów<Ily·mi agentami na terenie Niemiec. Gottsched, wielbiciel wzo
;r,)w francuskich w poezji, i Francuz Perard dostarczali mu nowin .z Paryża, 
który stamowił centrum ówczesnej 'koornopolitycznej lkultucy. Wydaje się, że 

silniejsze uwydatnienie oddziaływania Fmncji na .zaczątki myśli oświece

<Iliowej w Polsce !PI'"Z}'IWróci!łoby •rÓWI!lQIW'agę IIllieoo zachwia:ną w pracy 
Lemlkego. Korespondencja Załuskich dostarcza tu wiele c.iekawego i cennego 
materiału. 

Może również nałeżałoby :wyraźniej, aniżeli .zrobił 1o Autor, .zaznaczyć, 

żt> Oświecemie 'polskie, zanim stworzyło oryginalne, rodzime wartości kultu
ralne, dojrzewało rw czasach saskich nie tylko przez bierne wchłanianie 

<'Udzego dorobku. Spotykamy już wówczas wyraźne (próby odrodzenia kultury 
·naTodowej w oparciu o świetne tradycje polskiego Reillesansu. 

Spośród drobnych pomyłek ;popernionycll przez Autora należałoby spro
stowaf datę urodzenia i śmierci Józefa ZałUSkiego. Lemke idąc za K. Bar
toszewiezero podaje, że Załuski urodził !Się 12 Siei1PJlia 1701 r. (s. 45), tym
czasem datą ogólnie przyjętą w 1ej chwili jest 12 sierpnia 1702 17• Umarł 

Załuski 7 a mie 9 stycznia 17'74 r. 
KUkakrotnie cytowany list J. Załuskiego do. J. Boccarda, biskupa Lozan

ny, zaohowany w kopii w Zlbiorach Biblioteki NaTodowej, nooi datę 17 a nie 
15 maja 1751, jaik to podaje Autor (s. 46 i 69). F1l.orenl!;y Potkański, siostrze
niec Załuskich, był pijarem a nie jezuitą (s. 68), Bibliotekę Załuskich wy
w.ie2liono do Pel:ersibu['Jga w ,1795 r. a nie w 1793 (s. 73). 

Korekta na ogół sl!;aranna, toteż pisclwnia nazwisk oraz miejscowości 

!pOlskich nie wiele ,poZIOStawia do życzenia, co mależy do rzadkości w książce 

napisanej przez cud:wziemca, drukowanej za granicą. R..1.zi nail;omiast przy
jęta przez Autora" zasada zniemczania imion Polaików przy jednoczesnym 
;przestrzeganiu oryginalnego brZJ!Tlienia imion Francuzów !. Anglików. Zasada 
ta nie została zresztą przeprowadzona konsekwentnie. Obok "Peter Sliwicki" 
spotY'kamy "Piotr Kochanowski" obok "Johann Iltl Sobieski" "Franciszek 
Bohomolec" itd. 

Wszystkie te drobne zastrze.żemia nie .zmniejszają rw niczym wartości 

jpracy historyka niemieckiego. Przynosi ona wiele cennych informacji, otraf
nych spostrzeżeń i w:niosików, zawiera ciekawe źródłowe przypisy. Książka 

Lemkego ma istotną i trwałą wartość naukową, toteri nie będzie mógł jej 
pominąć nikt z pracujących nad dziejami Biblioteki Załuskich. Stanowi ona 
lpOza tym cenny przyczynek do badań ·nad historią początków Oświecenia 

W 1Pol:soo. 

B-'ka Narodowa !WaTia Manteufflowa 
Zakl. Informacji Naukowej 

• 
11 Za rokiem 1702 !Przemawia if.eż wzmianika samego J. Załuskiego w liście 

do St. Augusta Poniatowslkiego z 8 IV 1769 r., gdzie pisze o sobie "bez 3 lat 
siedemdziesięciolmni". Wojew. Archiwum Państwowe w Krakowie. Zbiór Ko
respondencji Królewskiej t. XV cz. l lit. TUZ s. 529. 
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IRENA TREICHEL: PieTWS'ZY polski r;odTęcznik bibliotekaTSki. Roczni.Jd 
Bibliotec=e R. l: 1957 z. 1-2, s. 167~30 '· 

W ostatni<Jh latach obserwujemy w literaturze wzrost ~interesowania 

postacią Lelelwela. W~raz ~ IW7lll001Wieniem l"llbiorow-ego wydama jego dziel ll.lka
wlo się szereg :monografii poświęconyoh wielostronnej !wórczo&ci tego wiel
kiego histocy!ka 2• Do tych studiów w okresie "renesansu"' Lelewela włączyli 
się również przedstawiciele zawodu bibliotekarskiego 3, z którym był on zwtą
zsny teoretyczną i praktyczną działaLnością. Studia rutd Lelewelem-bibliote
kf•rzem zaJPOcząJtlk.ował arlyikuł prolf. Heleny Więokorwskiej, kltóra podała 

szczegóły biograficzne, obrazujące zainteresowania bibliologiczne Lelewela 
i jego pracę 111a polu bibliotekall"'stwa, wysuwając postulBt szarególowej .ana
lizy .nalllkowej dzieJ a Lelewela pt. BibliogTaficznych ksiqg dwoje •. Artykuł 

Imny Tredchel, rtlrzeci z kolei z jej studiów 111ad Lelewelem, wiąże się tema
tycznie z wyżej wymienioną pracą Heleny Więckowskiej. 

Przedmiotem analizy Autol1ki jest jeden z zasadll1iczych rozdziałów dru
_g~ego tomu dzieła Lelewela, a mianowicie BibliotekaTst•AJo czyli książnictwo. 

Autorka przedstawia zawartość pracy Lelewela w ;porównaniu z obcymi 
;podręcznikami b~bliotekarskimi jego epoki, dziełami M. Schrettingera 
i F. A. Eberta 5• 

Artyrkuł obejmuje następujące .zagadnienia: geneza pierwszego podręcz
nika bibliotekaT'Sikiego, jego .zadania i cel, konstrukcja, zawód bibliotekarza, 
.organizacja opracy, lokal biblioteczny i jego wyposażenie, gromadzenie zbio
rów, katalogi (alfabetyczny, systematyczny, topograficzny i inne}, ustawie
nie i sy.glllaturowanie, konserwacja, .zbiory specjalne, udostęopnianie zbiorów 
·Zakończenie zawiera ogólną ocenę pracy Lelewela. 

Z histocyC7ll'le@> ,purnlldru IWidzleni:a 111ajrciekalwsze :zagadnienie sta:nowi ge
ne.z.a dzieła Lelewela. Przy omawianiu genezy Ksiąg 8 Autorka uwzględnia 
.szer01kie tło historyczne jego twórczości bibliologicznej. Wiąże dzieło Lelewela 
7. ÓWCzeSIIlą oprakiyką i ~teorią ,bQblioteczmą w Polsce, uwzględniając główne 

biblioteki 111aukowe w Polsce w tym okresie. Nawiązuje też do działalności 
Komisji Edurkacji Narodowej, która stworzyła opodsitawy polskiej polityki bi
bliotecznej, włączając ·l)iblioteki IW ogó1ny system oświaty, oraz IZby Edu-

1 Oraz od'bitlm z (p(!"zedmową Heleny WiędlrowSkiej. Wll"'claaW 1957 ss. 78, 
tabl. 3 (300 egz.}. 

2 Szczegółową bibli<lgll"lafię najnowszych wydawnictw z zakresu studiów 
<' Lelewelu zawiell"a pierwszy tom pełnego wydania jego dzieł: Materialu 
.autobiogTaficzne, w oprac. H. Więokowskiej. Wa-rszawa 1957. 

8 Zob. prace: H. W i ęc'kowsika: Joachim Lelewel - sylwetka biblio
tckaTza. Btbliot. R. 19: 1952 nr .l s. 2---<12; H. H l e b-Kos z a ń ska, M. K o
t w i c z ów n a: BibliogTafia utwoTów Joachima Lelewela. Wrocław 1952; 
I. T re i c h e 1: Joachim Lelewel jako bibliogTaf. Biul. Ośrod•ka Bibliograf. 
i Dokum. PAN R. 3: 1955 rz;. 2 s. 145-157. 

• Joachima Lelewela Bibliograficznych ksiąg dwoje, w któTych Tozebrane 
i pomnożone dwa dzieła JeTzego Samuela Bandtke: HistoTia dTukaTń kra
kowskich - tudzież HistoTia Biblioteki Uniw. Jagiell. w KTakowie, a przJJ
dany Katalog inkunabułów polskich. T. 1-2. Wilno 1823-1826. · 

s M. Sch!retti.nge~r: VeTsuch eines vollstiindtgen LehTbuches der 
Bibliothekswissenschaft. Miinchen 1808-1810. Hft 1-3; F. A. E b er t: Dłe 
Bildung des BibliothekaTs. Leipzig 1820. 

• Przyjęty skrót dla oznaczenia BibliOQTa/icznych ksiqQ dwojga . 

• 
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kacyjnej, kontynującej dzieło K.E.N. w nowych warunkach życia politycznego_ 
Dzieło Lelewela - fak ipOda]e Autorka - powstaje w okresie wzmożonego
Z."linteresowa.nia naukowego biblio!1lrafią i ksiąZk.ą w Polsce. Wilno, Krze
mieniec, Warszawa - ośrodlki, !które miały wieliki Wlpływ na kształtowanie 

sie zainteresowań Lelewela, były żywymi ogJniskarni na~.tk lks.ięgomawczych 

dzięki działalności Załuskiego, J. D. Janookiego, Pawła Jankowskiego, S. B: 
Lindego i innych. 

Lelewel był trzecim po Bandtkiem i Jarkowskim wykładowcą bibliografii 
w Polsce. Prace biblioteczne 111a stanowisku mstępcy bibliotekarza 7 w Bi
bliotece Publicmej Uniwersytetu Warszawskiego skierowały według Autorki 
z::.interesowa.nia Lelewela .ku zagadnieniom bibliologicznym. W wyniku tych 
u-interesowań powstały Księgi mwierające jaiko jeden z ll'Ozdziałów Biblio
tekarstwo czyli książnictwo. Podstawą opracowania rtak wszechstronnego dzie
ł>l były wcześniejsze zainteresowania autora ksiąilką, jego ~runtowne wy
kształcenie, długoletni kontakt z bibliotekami - Uniwersytecką w Wilnie, 
Towarzystwa Brzyjaciół NaiUik rw Warszawie, bibliotelką Czackiego w PorY'oku, 
biblioteką Sądu Apelacyjnego w Warszawie i wreszcie dokładna Zlllajomość 

biblioteki, w której praCOIWal w latach 1818-1821. 

Wielką pomocą były Lelewelowi również jego liczne ikontakty osobiste. 
bliskie stosunki z prof. Groddkiem i wicebibliotekarzem KontrY'ffiem w okre
sxe wileńskich studiów uniwersyteckich, współpraca z dyrektorem biblioteki 
S. B. Lindem, stały kontakt naukowy z Bandtkiem w Krakowie, Pawłem 
Jal1kowskim w Krzemieńcu. Zwłaszcza ci ostatni byli życzliwymi doradcami 
w pracach bibliologicznych. Lelewel znal 'I'ównież F. Bentkowskiego, Mate
USI2Ja Ko,tlOIW'Skii.ego - biibliotelmlliZa bilb1iotekó. Sądu A,pelacyj111ego, Lunmsza 
Gołębiows:kiego i Cmokiego, znBJnych pracowników !książki w okresie ,,oży

wienia rzeczy bi.bliotecznych" w Polsce po r. 1750 (według periodyzacji 
I.elewela). 

Przed opracowaniem swego podstawowego dzieła z zaokoresu bibliologii 
Lelewel znał według Autooki głównie podręcznik Schrettingera i Eberta oraz 
bio!1lrafię Ch. Gottloba Heynego, .pióra Heerena 8, z fragmentarycznym opra
<X'Waniem zagadnień bibliologicznych. Z tych dziel obcych głównie !korzystał. 
Z literatury polskiej !pObudką do ,pracy Lelewela były dzieła J. S. Bandt!kiego: 
Historia drukarń krakowskich (1815) oraz Historia BfiJlioteki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie (1821). Przed ostatecznym wykończeniem swego 
óz.ieła pomJał rÓWII1ież ~ękopis P. Jankowskiego Wiadomo~ć o Bibliotece Li-· 
ceum Wolyńskiego. O tych pracaoh wspomi111a Lelewel w Księgach, dając 

jedno-cześnie szeroki pogląd na aiteraturę krajową i olbcą pośrednio lub bez
P<",średnio związaną z tematem. 

Po omówiemu genezy dzlieła Leilewela tprzeohodzi A~ttorlka do szczegóło
wej analizy Bibliotekarstwa czyli książnictwa, uka2Jlije jego konstrukcję 

i udostępnia czytelnikowi w języku współczesnY'ffi poglądv Lelewela dotyczące 
organizacji pracy i przepisów tbibli()ltec7lnych wecllug przedstawli0111ego uprzed-

7 Dy:rektO!rem Biblioteki PwbliC2JI1ej Uniwersyte1Ju Waa:s.zawskiego był wów
czas S. B. Linde. 

8 A. H. L. H e e II" e m: Christian Gottlob Hey'TI€ biographisch dargestellt. 
Gottingen 1813. 
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nio toku rozwazan. Autol'ka wykaruje aktualność 1p0glądów Lelewela niemal 
r.~ .każdym odcinku IPI"acy bibliotec.mej, a mTazem ich wartość historyczną. 

Zagadnienie zawodu lb1bl1otekarza i udootępniani& zbiGrów · mają również 
bórdziej ogólne Z!llaczenie; może niesłusznie omówione są w odległych par
tiach pracy mimo bliskiego ioh zwiąMu. 

Ptra·cę zalllY'ka ogóLna ocena dzieła. Autol1ka podkreśla tu szczególnie 
gruntowność pracy Lelewela, oryginalność jego wyników badań bibliologicz
nych i postępowy ohara·kter jego rpoglądów -na tle ówczesnych waTurnlków. 
"Praca Lelewela - mówi Autonka - odsłania niekiedy pęrspekiywy histo
r::·czme - .obraz odległego jurż cikresu - lecz •zarazem stsłwja żywotną i dziś 
problematY'kę. Dzięki nowoczesności jego poglądów, przerastających nieraz 
oSwoją epokę, pomijając to, co dziś jest już rnieaktuaJnc, z wielu wskazań 
Lelewela możemy jeszcze i w tej chwili czerpać ipełną ·ręką" 8 • 

Pierwsza myśl •k~-ytyczna, która się masuwa IPIZY czytaniu pracy I. Trei
chel, wiąże się z tytułem Pierwszy polski podręcznik bibliotekarski. Suge
ruje on czytelni1wwi, że Autocka analizuje całość Ksiąg albo też jakieś sa
moistne dzieło Lelewela. Od rnzu w pierws,zym zdaniu słowa ~WStępnego 
Autorka omawia .. aktual1100ć wielu poglądów wy.rażo.nych w Bibliotekarstwie 
czyli książnictwie", co może wprowadzić w błąd czytelnika,· gdyż dopiero 
:r:n siódmej stronie pracy niewyraźnie zaznac:lla, że tylko jeden z rozdziałów 
Ksiąg uważa za "Pie·rwszy polsiki .podręcznik •bibliotekarski". Najlepszym 
dl.iwodem potrzeby bliżsQ:Cgo wyjaśnienia tytułu i zakresu pracy jest fakt, że 
050bne odbicie artykułu I. Treichel ukazało się z pirzedmową H. Więckow
sk~ej, któm brak tern uzupełnia. 

Wa.rto może zaznaczyć, że w tytule Bibliograficznych ksiąg dwoje Lelewel 
używa pojęcia bibliogll"afii w Z!l1acreniu bibliologii uważ:~jąc je za jedną dy
scyplinę 16• 

Rozdział Bibliotekarstwo czyli książnictwa zawiera - jak to widać 
z przeglądu treści - najbardziej istotne dla IIJI'aktyki Jbiblioteka:rskiej zagad
nienia organizacji i techni·ki bibliotec:zmej 11 • Treść .tego rowziałil obejmuje 
materiał wykładów uniwersyteckich z zakresu bibliog,rafii (bibliologii) 
w W.arr-s:zawie w 18211!". Leilewel I.icząc się z pobmebalmi Sjp<>l€JC2lilyrrni r02Jl)0-
czął WY'kłady od częsci PQ"aktycznej, i!1aj-bardziej przydatnej dla powstającego 
nowe~ zawodu biblioLeka.rza. Czy rzeczywiście jednak tylko ten ro:lldział 
Ksiąg stanOIWii. .,pieanvszy po1śki podll"ęczmik "bib1iot€1kalrski", jak go naz.yrwa 
I. T·reichel? 

Analiza obcych podręczników bibliotekall"skich wykazuje, że do ich zakresu 
111ależą takie ~gadnienia. jak l. 1książka, jej historia, rozpowsrechnianie, bi
bliog,rafia, bibliofilstwo; 2. biblioteka, jej dzieje, orgaJJ.izacja, zadania; 3. bi
bliotekarz (sprawy jego zawodu); 4. techrnika bibliot€C2Jl1a (gromadzenie, opm
rowanie, •konsell"wacja !książki, użytkowanie) 12• Czy w tym pojęciu podręcz-

8 I. T .re i c h e l: Pierwszy polski podręcznik... s. 229. 
10 S. W i er czy ń s ki: Teoria bibliografii w zarysie. Wa.rszawa 1951. 
11 W języku Lelewela rwrlział ten opisuje: l. ZabellPieczenie bibliotek 

i książeG!:, 2. .Upc:Jirządkowarnie, 3. Utrzymanie zaprowadzonego porządku. 
4. Użyttek z 1biblJotelki. 5. Pomno!Ż€111ie llbioru, środlci ciągłego WllrOOtu, 6. Urzą
-dzenia, ażeby bi1bliote·ca~e działania dopełnione być mogły. 

12 H. Hleb-Koszańsk-a: Analiza obcych podręczników bibliotekar~ 
.3kich. Prz. bibliot. R. 9: 1935. 
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nika bibliotekarskiego nie jest 111im calość dzieła Lelewela, !którego celem 
było wszechstronne, .naukowe ąpraoowa111ie podstaw zawodu •bi•biloteJtarskiegoT 

Po ipl"ZeCZytaniu pracy I. Ttreichel można odlllieść wrażenie, że Lelewela 
ct.chuje praktycyzm. Dlatego też może słuszniejsza byłaby taka konstrukcja 
r.nalizy jego d:2lieła, !która obejmowalalby calość BibliogTa.ficznych ksiąg. W tym 
ujęciu analizę ksią2mictwa czyli bibliotekarstwa powilllno IPOPrzedzić opraco
wanie całości Ksiąg i niektórych problemów tego wielostronnego dzieła, np. 
Książka i jej dzieje w świetle pracy Lelewela., Pierwsza próba syntezy 
dziejów bilbliotekaJI"stJwa w ;piśmiEmllliotwie polskLm, Historia drukarstwa 
w Polsce itd. Rozdział BibliotekaTstwo czyli książnictwa jest zresztą powią
zany treścią z innymi. Wyrwamie go z całości sprawia trudność samej Autor
ce, ·gdyż przy omowieniu niektórych problemów (geneza, zawód bibliotekarza, 
t.dostępniamie ~biorów) sięga rÓWIIlież do treści innyoh 1"'02ldziałów Ksiąg. 

Przy anaiLi::Zlie genezy dzieła może m malo jest [pOidlkreślona ll"'la bilblio
tekarsikiego doświadczenia Lelewela w ,POIWS'Im1iu jego <:Wela. BibliogTaficz
nych ksiąg dwoje ~ało z (PI'alkty1k.i i mialo służyć prakltyre. W Okre
sie swych mjęć w bi1bliotece Lelewel z.etklllął się z błędin:ltmi :I>Ojęciaani o bi
bliotekach i !PI"a<:Y. Spotytkał ~iąż wiele "opaczm~oh ·wyobrażeń, .kltóre po 
e<tJ~ świecie •bi'blioteki naJpastoWlać nie przestają. I te pobudziły do wydam.ia 
wspomnianego dzieła" 13• 

Zywe powiązanie Lelewela z praktyką podkreśla H. Więckowska, wy
jaśniając, że chęć u~lędnienia aiktualnych potrzeb .s,polecznych była praw
dopodobnie przyczyną tego, że Lelewel .rozpoczął wykłady z zakresu biblio
grafii od zagadnień biblioteka'l'Stwa 1 ł. 

Nieścisła jest !też uwaga Autorki, że "do pracy w bibliotekarstwie wcho
dził Lelewel nie przygotowany" 15• Zdanie to zasugerowane prawdopodobnie 
siusznym, lecz tyliko analogicznym poglądem H. Więckowśkiej, że Lelewel 
,.wchodził do tego zawodu ibez p.rzygotowania technicznego, bez bibliotekar
skiej rutyny, wchodził jako !badacz i uczony". Imponująca erudycja tego 
wielkiego histo:rytka, wszechstronność jego zainteresowań, opanowanie metod 
pracy naukowej i poważny dorobek w chwili objęcia pracy bibliotekarskiej 18, 

znajomość jęzY'ków obcych U2 języków) oraz Iblis/ki kontakt z ksiąiJką 

i .biblioteką niemal od dzieciństwa - stanowiły pierwszorzędne !kwalifikacje 
bibliotekarza naukowego ówczesnej e,poki - uczonego i badacza. 

Mimo wielu postępowych, wy:przedzających epokę rpoglądów Lelewela, 
pe\Wle wą1jp1iwości .budzi roanie I. Ttreichel, że autor Ksiąg "wypowiadał 

się za najszerszym i najpelniej.szym upublicznieniem 'bibliotek. W waroo•kach 
znś ówczesnych postulat .powszechnej dostępności bibliotek i książek :maj

dowal swój wyraz w najdalej idącym umożliwieniu kor,zystania z !bibliotek 
UCZOIIlym i studiującym" 17• Mimo słUSZJllOŚCi 'prrzytoczonych ;przez Autorkę 
argumentów należy również wskazać na uwagi Lelewela, które mówią o tym, 

1a Księgi. T. 2 s. 12. 
tł H. Więc!k.owska, jw. s. 12. 
15 I. T re i c h e l: PieTwszy polski podTęcznik... s. 173. 
18 W końcu lłl18 r. Lelewel posiadał już 50 ipi"aC drukowanych (H. H l e b

Kos zań ska, M. Kot w i c z ów na: BibliogTafia utwoT6w Joachima Lele~ 
wela. Wrocław 1952). 

11 I. T re i c h e l: PieTwszy polski pod Tęcznik ... s. 223. 
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jak siłnie ciążyła na nim tradycja epoki. "Pierwszym z bilblioteki użytkiem 
jest ten, że ją bi•bliotelka1rze sami używać mogą, a pierwszym z ich używania 
O'\".'ocem są bibliograficzne postnzeżenia" 18 - pisze Lelewel. Według ówczes
nych pojęć biblioteka lbyła w pierwszym rzędzie waTSztatem pracy biblio
tt.>kar:za. Czytelnika określa Lelewel jako "obcego" 11• Dostępność i upublicz
ndende ibdlbliotek jesll; tu ~e .llimitem (pOjęć jego epo'kJ. Bibliotekę 

"otwartą do czytania wszystkim" pojmuje więc tak jak i Załuski - dostępnl!! 

wszystkim uczonym, a w drodze wyjątku studentom. Na pytanie, komu nal~y 
pożyczać -- od!powiadla: "050bom .nad naJUkami .pracującym, osobom do ll'lau
łrowych instytutów przywiązanym". Pod tym w~lędem Lelewel 111ie wy
przedził więc swej ~ki. O tym, że społec7l!ly ,,ruży:Wk z bilblioteki" 111ie był 
wówczas przedmiotem zainteresowań bibliotekarza, świadczy sarn fa~t. że 

zagadnienie to zajmuje cztery strony na sto stron 'Pracy Bibliotekarstwo czyli 
książnictwo. Znarnie!Illl'le jedll'llalk jest, że Lelewel 'Zajął 5ię tym !Problemem, 
mimo, że 111ie ma go ani u Schrettingera, ani u Eberta, co pod<k!reśla Aurol"lka. 

Nlieśc:i:sle jest <rówtrtierż ltwjerrlizenie, że Lelewel qparł się głównie na 
trzech dziełach: Schrettill'l•gera, Eberta i Heerena. Autor wymienia je wpraw
dzie jako zasadnicze podstawy swego dzieła i nie wspomina o Denisie. Mimo 
to praca Denisa Einleitung in die Biicherkunde zo miała wieLki Wipływ na 
treść Ksiąg. Autor !POWołuje się 111ieraz na pracę <Denisa, od :niego przejmuje 
układ .zagadnień - me!l.ąc cały tlll8JterUał ll'la !brzy glÓWII1e dzialy: gJraflikę (.ręko
pisoznawstwo), drukarstwo i bibliotekarstwo, i rozpatrując trzy rodzaje •ksiąg: 
rękopiśmie!Ilną, drukowaną i bibliotec7l!lą (księga w :zlbiorze bibliotecznym) 21 • 

Od De!Ilisa bierze również podział materiału na część historyczną i tech
niczną. 

Na marginesie waa1io zaznaczyć, że to nie Lelewel ok.~-eśla bibliotekarstwo
jako artistischer Teil 12, ani też nie nazywa księgozbiorów wydzielonych 
Nebenbibliothek za, gdyż używa on wszędzie polskiej terminologii, a tylko 
przy.!Jacza obok (nieraz w nawiasie) terminy obce dla porównania. 

Artykuł I. Treichel specja!Lizującej się w 2ll'la~omości zagadnień bibl·iolo
gicznych Lelewela ma jasną, przejrzystą !konstrukcję, jest zwięzły i świadczy 
o gruntownym przygotowaniu Autorki. P~aca !POwyższa ma wielkie znacze
nie dla poznania dorobku naukowego Lelewela dzięki szczegółowej analizie 
jego poglądów w 2aklresie •bihliotelkarstwa. Brzedstawienje dzieła Lelewela 
w języku współczesnym uprzystępnia i przybliża czytelnikowi niedostatecznie 
zgłębione przez współczesnych pracowników książki jeg~ dzieło. 

Bibliograficznych ksiąg dwoje daje pierwszą i jedyną na przestrzeni stu
lecia następnego polską próbę syntezy historii bibliotek (z cennymi materia
ł~mi o II"ękopisach średniowiecznych i dawnych ·bibliotekach w Polsce) i sta
I'!Owi poważny wkład do rozwoju nauk pomocniczych historii. 

1s Księgi. T. 2, s. 306. 
11 "Na czytanie dla obcych, dla go6ci potrzebna jest sala, czytelnia". 

Tamże s. 306. 
!O M. D e n i s: Einleitung in die Bii.cherkunde. T. 1-2. Wyd. 2. Wien 

1795-96. 
zt S. Wieii"czyński: TeOTia bibliografii w zarysie. W.rocław 1951 s 214. 
ft l. T .re i c h e l: Pierwszy polski podręcznik... s. 179. u Lelewela s. 261. 
za U T:re·ichel s. 214, .u Lelewela s. 275. 
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Dzieło ucwnego, który - jak to później sam określał - objął s.wymi 
s14diamJ: ,.chronologię, genealogię, geoga-afię, !pOlitykę, prawodawstwo, urzędy, 
dzieje w powszechno5ci i osobno Litwy i Rusi i narodów, dzieje kultury 
i piśmiennictwa, bibliotek, druku, ·historyków i geografów, bałwochwalstwo, 

tudowy, her'by, pieczęcie, diplomata, pisano, 'Uibiory, obyczaje i zabytlti staro
żytne" 24, zasługuje na dokładną jego rzmrajomo.ść wśród histocyków i bi,bJJo
teka.rzy oraz dalsze szczegółowe prace analttyoezne. 

Maria Walentynowicz 

ROCZNIKI BIBLIOTECZNE. Organ naukowy bibliotek S7lkół wyższych. 

Wrocław. Państwowe Wydawnictwo Naukowe R. 1957, 1958. 

Roczniki Biblioteczne, organ naukowy bibltotek Sllkól wyższych, redago
vrany przez A. Knota (red. naczelny}, K. Swierkowskiego i Walerego Tabor
skiego przy współpracy Komitetu Redakcyjnego z A. Birkenmajea-em na 
ezele oraz Rady ~redakcyjnej wys:redł już spod .,pras WrocławslkJ.ej Drukarni 
1\.aukowej trzykrotnie. w ,postad podwójnych zeszytów (1-2 1957 i 1-2 oraz 
3-4 1958). Estetycznie wydane wolumtny formartu dużej ósemki, na dobrym 
pa.pierze, .z czytelnym druki€1111, od pierwszego wrażenia 1budzą mufanie 
i zachęcają czytelnika do bliższego mpoznania się z nimi. Zdjęcia, ilustru
jące obficie poszczególne artykuły, nie stoją miestety na !l'ównie wysokim 
r-ozicmie technicznym. zwłaszcza fotogmf.ie opraw WYIP8.dły szaro i 111ie dość 
plastycznie. 

Słowo wstępne informuje, że Roczniki powstraly na wniosek Komisji dla 
Spraw Bib~iotek Rady Głównej SZJkolnictwa Wyższego w zwiąZiku z "roz
budzonym w Iatach ostatnich rochem naukowym w bibliotekach głównych 
szkół wyższych [ ... ]. Roczniki będą [ ... ] zamieszczać w pierwszym rzędzie prace 
naukowe bibliotekaa·zy Resortu SzkoLnictwa Wy.i.Sizego i będą się starać [ ... ] 
pracę tę [ ... 1 inicjować. pogłębiać, poszerzać [ ... ]. Lamy Roczników 'są otwarte 
dla wszystkich bibliotekarzy oraz dla pracowników i!lauki [ ... ]. Na tematykę 
Roczników [ ... ] złożą się szeroko pojętra nauka o książce, bibliografia i bi'blio
tf·koznawstwo. Ob01k histolrii książki" i bibliotek .znajdzie w nich miejsce 
historia czasopiśmiennictwa, dzieje paJPiernictwa i introligatorstwa, zdobnic
two i estetyka książki, zagadnienia b~bliofilstwa, biografiks i .pamiętnikaa-

stwo związane z 'książ,ką i jej pracoWlTlikami, socjologia książki, zagadnienia 
czytelnictwa, teoria i naukowa problematyka !bibliotekoznawstwa, teoria 
bibliografii i IITII!1iejsze opracowania bibliograficzne, sprawy związane z dydak
tyką i szkoleniem naukowym .kadr bi-bliotecznych na ~omie s7Jkoły wyż
szej [ ... ]. Roczniki zramieszoczać będą pTZegląd piśmie1!11!1icbwa, przede wszystJkim 
za~ranicznego, z przytocwn.ych dziedzin, oraz kr0111ia(ę ruchu naukowego 
w biblioteka.ch~'. 

Ten bardzo obszeTIIly program, zlbliżony do programu wysuniętego 

w 1908 r. przez Przegląd Biblioteczny, budzi .pew.ne zastrzeżenia, o których 

!ł J. L e l e w e l: Material11 autobiograficzne. W oprac. H. Więckowskiej. 
Warszawa 1957 s. 118. 
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niżej. Każdy numer dzieli się na kilka stałych działów, a mianowicie: Roo
pcawy i artykuły, Materiały, Recenzje i przeglądy, Kconilka, Nekrologi, a także 
streszczenia artykułów i materiałów w jęz. f·rancuskim i niemieckim 

Zeszyt 1/2 z 1957 r. zawiera oa.rtyikuły: M. Dzikowskiego Aktualne zagad
menia klasyfikacji map, M. Bur:bianki Oprawy wrocławskich ksiąg miejskich 
w XVI w., I. Voise-Maćkiewicz Barokowe zdobnictwo druków toruńskich, 

Z. Staniszewskiego Pierwsze polskie czasopismo ogłoszeniowe (Warszawskie 
Ekstraordynaryjne Tygodniowe Wiadomości), I. Treichel Pierwszy polski pod
ręcznik bibliotekarski. W zeszycie 1/2 z 1958 11.". znajdują s1ę następujące prace: 
Z. Staniszewskiego Tematyka literacka na lamach Warszawskich Ekstraordy
naryjnych. Tygodniowych Wiadomości (jest to dalszy ciąg poprzedniej roz
prawki tegoż autoora), J. Kuglina Ze wspomnień typografa, J. Szczepańca 

Drukarnia Mitzlerowska Korpusu Kadetów w Warszawie w latach 1778-1783. 
W zeszycie 3/4 z 1959 r. opublikowano wspomnienie H. Baorycza o Włady

sławie P<X:iesze, omówienie danych statystycznych przez. K. świerkowskiego 
i A. Kurlandzką pt. Książka i gazeta w świetle liczb, artykuły S. Zurow
skiego Obliczenie wysokości produkcji XVI-wiecznych papierni polskich oraz 
W. Stummer Biblioteka Sądu Apelacyjnego w Warszawie 1810--'-1865. 

Część artykułowa dotychczasowych numerów jest, jak widać, ciekawa, 
rozprawy odznaczają się gruntownością i bogactwem mr..teriałów. Wysta·rczy 
wskazać na pasjonującą i wnikliwą pracę I. Treichel lub interesującą dzięki 
zastosowanej metodzie rozprawę W. Sturnmer. Oczywiście nasuwają się 

niekiedy przy lektu>rze rozpraw pewne wątpliwości i zastrzeżenia. Np. mono
grafia Z. Staniszewskiego o Warszawskich Ekstraordynaryjnych Tygodnio
wych Wiadomościach, C€111lla !i iJI1!P0111ująca ilością zebranego marteriału, grzeszy 
nie dość SU!rową jego selekcją; w •przypisach do części drugiej zbędne się 
wydrają objaśnienia takich mł:ZJWisk jak np. Aldo Manuzio, Frobenius czy 
Estienne, jeśli zważyć, że praca jest dll"ukowana w ocganie nauikowym biblio
tek s~ół wyższych; umieszczenie zaś w .Dodatku dwóch recenzji literackich 
(fll/2 SJtrooy Oil"llkU) jest chy,ba !też a1i€fPOil"O:ZllUmieniem. 

W dziale Materiały znajdujemy w zeszycie z 1957 r. Korespondencję li
teracko-wydawniczą Emila Szramka z Janem Kuderą podaną p.rzez Jana 
Reitem, w ;z.eszy.cie- 1/2 z 1958 dwa pr.zyczy.Illki bibliog,raficzne: E. Marczew
skiej-Stańdowej Uwagi bibliograficzne do "Zbioru rytmów duchownych" 
Elżbiety Drużbackiej, oraz H. Więckowskiej Jeszcze jedno niedoszłe wydanie · 
"Historii" Naruszewicza, poza tym !brzy spisy !bibliograficzne: H. Sadowskiej 
Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki ·Uni
wersyteckiej we Wrocławiu, W. Chojtnackiego Polskie kancjonały na Sląsku 
w XVII-XX w., poprzedzony interesującym wprowadzeniem w zagadnienie, 
oraiZ K. TatarowiczóWilly, W. ZachO!roWSkiego i J. Kuszajówny bibliografię 

zawartości Rocznika Krakowskiego 1898-1938. Jako szósta pozycja o<X:hodzi 
Akt sprzedaży spuścizny rękopiśmiennej Hugona Kollątaja z r. 1841 wydany 
z objaśnieniami 'Przez Janinę Bergeor-Mayerową. Pczedstawione materiały 

budzą kilka zastrzeżeń: wydaje się, że .korespondencja S7Jramka z Kuderą 

ja·ko drobny przyczynek dotyozący pewnego odcinlka dziejów kultury na 
śląsku powinna by się uikazać ~raczej w czasopiśmie związanym z kulturą 
Sląska. Metoda QPisu bibliogll."afiC1Jilego, ·bardzo sknlpulatnie i konsekwentnie 
przestrzegana p;rzez H. Sadowską, dobra dla inkunabułów, chyba .nie musi 

Przegl~ Blblloteczny 1960 - 5 
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b~·ć stosowana, gdy chodzi o .cWuki XJVU i XVJII w. Schemat opiSu zastoso
wany przez W. Chojnackiego wydaje się dla druków tego okresu stosowniej
szy, ohoć s7Jkoda, że l!l1llltor często qpu~a a.iczlbowan~e str()(l'l, iaJk bardzo po
moone JPI"ZY określaald u defełkltów. 

z dwudziestu trzech zamiesrezonych w dotychczas wydanych zeszytach 
recenzji dziewięć omawia różnego tYlpu informatory w postaci spisów bio
i bibliograficznych, służy więc be~ednio praktyce bibliotekanllkiej. Są to 
w zesz. 1957 Maides L. N. Cours de bibliographie a l'intention des etudiants 
de l'universite et des candidats aux examens de bibliothecaire (Geneve
Lille 1954), Ascarelli F. La tipografia cinąuecentina italiana (Firenze 1953); 
w .zesz. 112 z 1958 Roberts A. D. Introduction to Refercnce Books (London 
1952), Moreira J. Polska bibliografia Parany, Kristeller P. O. Latin Manuscript 
before 1600; w zesz. 3t4 z 1958 Who's Who in Librarianship (Cambridge 1954), 
Kaufman I. M. Russkie biograficeskie i biobibliograficeskie slovari (Moskva 
1955), MaJtitehews W. British Autobiographies (B€1I'keley 1955), Van der BI"Ugg
hen W. Library and ·Documentation Periodicals ,(Haga 1956). Trzy recenzje 
zdają sprawę z podręczników bibliotekarstwa: w zesz. z 1957 Kirchaler J. 
Bibliothekswissenschaft. Buch- und Bibliothekswesen (Heidelberg 1953); 
w zesz. 1-2 1958 Wilson L. R., Tauber M. F. The University Library (New 
Yoi1k 1956), oraz Ashworth W. Handbook of Special Librarians.hip and lnfor
mation Wark (London 1955). Dwie omawiają zagadnienia dotyczące opraco
wania zbiorów: Rules for Descriptive Cataloging in the Library ot Congress 
(Washington 1949) i Brummel L. Les catalogues collectifs (Pal"is 1956). Wy
dć\wnictwa, mogące zainteresować działy rękopisów i starych druków, to 
w zesz. 1957 Santifaller L. Beitriige zur Geschichte der Beriicksichtigung der 
piipstlichen Kanzlei. I Teil: Untersuchungen (Graz-Ki:iln 1953), Art in the 
Watermark. Ed. by W. Herdeg (ZiiTich 1952), w zesz. 112 z 1958 Gutenberg
Jahrbuch 1956 {MadinZ 1956). Cerrma pozycja dla dziejów kultury: F. Fulaw
skiego Biblioteka Polska w Paryżu w latach 1893-1948 (P;u-yż 1948) omówiona 
jest obszernie w zesz. 1957 przez J. Reitera. S. KQffiyska recenrz.uje w zesz. 112. 
z 1958 Historykę S. Kościalkowskiego, wydaną w Londynie w 1954. 

W zagadnienia bibliotek SZikól wyższych .Arrneryki wprowadzają w r. 195& 
recenzja czasopisma College and Research Libraries (Chicago 1939-1957), 
w problematykę bibliotek szkól wyższych francuskich - recenzja czasopisma 
Bulletin des Bibliotheąues de France (Paris 1956). Z życiem ksjążik.i i biblio
tek włoskich mpo7lll.ają nas omówienia Accademie e biblioteche d'Italia 
i Libri e riviste w msz. 3/4 z 1958, a słowaak.ich Citatela i Kniżnicy. 

O polskich b~bliotekach naU!kowych w okiresie od Ui45 r. dowiadujemy 
się z działu Kronika, w którym pomieściły informacje o swym życiu nau
kowym biblioteki: Uniwersyteaka w Lodzi (1945--.56) i JagiellońSka (1945-56) 
w zesz. 1957; Uniwersyt;eaka w Wans.zarwie (1945-56) w ?JeSz. 1/2 z 1958; 
Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej (1945-1957), Uniwers}"tecka we 
Wrocłarwiu (1945-57), Szkoły GłÓWIIlej Pl181Ilowaa11ia i Statystyki (1945--.57) 
w :zJeSIZ. 3/4 z 1958, w którym również 2l0Stały omówione Biblioteki PAN 
w II'. 1957. W t~ dziale znajdujemy opom lty!m 'lromundkat onOIWopowstałym 
Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy mbliotece KUL 
(zesz. 3/4 z 1958) i ®rawoodanie Komisji dla Spraw Bibliotek przy Radzie 
Główtnej SzJko.Lnictwa Wyższego za Jata 1954-57, oraz Komisji Bibliografii 
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i Bilbliotekomawstwa Wrocławskiego Towamystwa Naukowego. W Nek,rolo
~ch ,przedstawiono sylwetki Ludlwioka Kolankowskiego, dya:ektora Biblioteki 
U.niweii"syfuckiej w Toruniu, PaJWła Gduli, 'kierown~ka Oddziału Gromadzenia 
Zbiorów z Biblioteki UMCS, Mariana Des Loges, dy.rekt0ra Biblioteki Głów
r.ej Folitechniki Gdańskiej, Janiny Ktikulskiej, ikied"OWniCZJki Wypożyczalni 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Lodzi (zesz. 112 z 1958); Siumisława Pelińskiego. 
d~·rektora Biblioteki Głównej PolitechnLki Łódzkiej, Wojciecha Marcelego 
Cieleckiego, kustosza Biblioteki JagiellońskieJ, Ka.zimierza Zatheya, kustosza 
Eibldoteki Zalkładu Narodowego im. OSSOilińskich, Marii Pqp01wskiej, biblio
tekavki Biblioteki Uniwersyteckiej w Lodzi (zesz. 3/4 z 1958). 

Jak wygląda zarwa;rtość Roczników w świetle zatpOwiedzi Słowa wstęp
nego? W ciągu rozwojowym, choć krótkim, :muważyć si.; daje wzroort mate
rialu bi.blioteka.rskiego z uszczerbkiem <:Ua księgoznawczego, oraz znaczny 
wzrost ilości recenzji (w zesz. pierwszym - 6, w ostatnim - 11), natomiast 
dział Materiały nie jest w ostatnim zeszycie reprezentowany ani jedną po
zycją. Wobec istnienia Przeglądu Bibliotecznego wydawałoby się słuszne, żeby 
R.oczniki ogmniczyły się raczej do spadku po Exlibrisie i Silva rerum. tzn. 
zajęły się przede wsz)"Stkim materialną postacią 'książki i zagadnieniami 
historycznymi zvviąza.nymi z książką i biblioteką, mmiast częściowo dublo
wać organ Stowarzyszenia Bibliotekarzy. Nie wydaje się korzystne rozpra
szanie materiaŁu sprawozdawczego z dziedziny bibliotekarstwa i fukt, że recen
zje interesujących szerokie kręgi bibliot€'~al'zy prac Kirchnera czy Taubera 
i Wilsona mieszczą się w wydawnictwie z konieczności dość kOSZJtownym 
(cena zeszytu waha się od 56 do 86 zl). Jeśloiby linię podziału oprzeprowadzić 

według typu bibliotek, oznaczałoby to odseparowanie biblioteka-rzy bibliotek 
publicznych od zagadnień bibliotek naukowych, a to też chyba nie byłoby 
dobre. Przegląd Biblioteczny jest pismem ogółu bibliotekarzy i traktuje 
przede wszystkim o bi'bliotekars.twie, tj. o organimcji księgo2'Jbioru, o tech
nice bibliotekars•kiej i o spmwach zawodu bibliote•ka["za. W Rocznikach nato
miast chciałoby się IZilaleźć rw myśl zapowiedzi ze Słowa wstępnego współ
pracę hibliotek<lli"ZY !llaukorwych ze specjalistami. z ill111y&h d.ziedzilll (gTa
ficy, historycy kultury, hiSit<Jcycy s.2'l1lu:ki, Zll1aiwcy historii i ·techniki ["zemiosl 
z"viąza:nych z materialną postacią książki itp.). Biorąc przykładowo: z zeszytu 
112 z 1957 Roczników -można oby przenieść do Przeglądu al'tykuł M. Dzikow
skiego oraz rec€'11zję książek Kirchne.ra i Malclffi, bo illlfonnacje w nich 
zawarte mogą być przydatne beZJpośrednio w pracy bibliotekarza każdej 

większej biblioteki. Plrzy kwalifi.kowaniu prac do druku chyba należałoby 

eliminorwać material wy.rn2nie polonistyczny (-np. korespondencja Szrarnka 
i Kudery, druga część pracy Staniszews·kiego), gdyż obawiać się należy, że 

na łamach Roczników grozi mu "zamrożenie". Morż.:na dyskuto!wać, czy hi
storią czasopism 1pO'WilllJ1i się zajmorwać •bibliotekrarze czy historycy piśmien
nictwa. Brnk natomiast, nawet w zapowiedzi; minteresowania sJ)rawą kon
serwacji, brurdzo aktualiną wobec stanu naszych 2Jbiorów, która powinna żyw(> 
obchodzić bibliotekarzy ,zwłaszcza działów specjoalnych. 

JesZJCZe słów·ko na temart;y techniczne. Tr.udno mi ocenić streszczenia 
w języku niemieckim, ale frnlllcuskie pisane są cię?Jko i ni~radnie, nie 
chce się wierzyć, żeby w gronie b~bliotekai!"Zy naUJk~·ch nie ·znalazł się 

nikt, dct;o i"dbiłby to '!1aprawdę dobrze. Szwa!llkuje również nieco adiustacja 
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tf'kstów polskich: tlrafiają się takie zwroty, jak: "kiryptonimy tytułów nau:.. 
lr.JO'W)"Ch", "ooób, uprawiają-cych dane pozycje", albo " w tym samym czasie 
zamknięty jest okres ostatniej wojny Qlraz :z-asadniczych zmian polityc2lilych 
i kulturalnych świata·•. Niedooć sta.rarr1111a iloolrelma ·(Olgerba"allld - :zesz. 1957 
s. 200, błąd • w :nazwi.s!ku Kolankowskiego - Kolanowski w spisie II"zeczy 
zesz. 112 z 1958) prowadzi czasem do ;poważnych niepoii"ozumień (w. XV za
miast XVI i to w streszczeniu francuskim -- zesz. 1957 s. 178). 

Ocemiając Roczniki jako całość, z ~radOOoią rnależy powiW.ć .fulklt dch po
wslj]a'llia, gdyż Slk.upiają one dotychcms rozpraszające się prace z dzi.edzillly 
księgoznawstwa i pokreW!llych i to l!la peW!llo przyczyni się, w myśl intencji 
Redakcji, do ożywiernia ruchu rnaukowego wśród bibliotekarzy. 

B-ikia Uniw. 
w Warszawie 

Krystyna Niklewiczówna 

M[ARTIN] SCHUCHMANN: Bibliographie der Normen fur das Gebiet 
der Dokumentation. Bibliography of standards on documentation. Bibliogra
phie des normes pour la documentation. La Haye 1958. FID publ. 303. 

Z wielkim opóźnieniem dotarła do nas pożytec2lila bibliografia, wydana 
przez Międzynarodową Federację Dokumentacji (FID). Powitają ją z zado
woleniem przede wszystkim ośrodki zajmujące się normalizacją w zakresie 
bibliotekarstwa, bibliografii i dokumentacji w skali krajowej; może ona 
również oddać usługi innym pracownikom naukowym książki informując, czy 
i w jakich .krajach interesujące ich zagadnienia zostały ujęte w postanowie
niach nonnatywnych. 

Przed wydaniem :niniejszej bibliografii opublik~ano kilika zestawień· 

nonn dokumentacyjnych w skali międzynarodowej, m.in. W. Ki e dr z y ń
s ki ej: Zestawienie norm z zakresu dokumentacji. Normy dotyczące biblio
tekarstwa, bibliog]afii i techniki wydawniczej (Normalizacja 1956 s. 109-114). 
Jest to bibliografia opracowań Międzynarodowej OrganiZ3cji Normalizacyjnej 
(1SO) oraz norm 24 krajów, w sumie 178 a>Qzycji w układzie według klasy
fikacji dziesiętnej (KD) i według alfabetu krajów. Brak jednak było dotych
czas komple-tnej bibliografii norm dokumentacyjnych. Omawiaa:~a publikacja 
rna za zadanie wypełnienie tej lUlki. Zainicjowana {Przez FID i .przez Komitet 
Techniczny 46 ISO, zostata wykonana przez inż. M. Schuchmanna, pracownika 
Niemieckiego Komitetu Normalizacyjnego (Deutscher Normenausschuss). 

Za podstawę swej bibliografii przyjął Autor zbiory tegoż Komitetu, który 
OC. przeszło 20 lat gromadzi rnormy publikowane \I)rzez kraje należące do 
150; wykorzystał również krajowe katalogi norm oraz istniejące zestawie
r..ia norm dokumentacyjnych. Prowizoryczna redakcja została rozesłana 

w 1956 r. do krajowych ośrodków normalizacyjnych z prośbą o ewentualne 
•wprowadzenie poprawek i uzupełnień. Według relacji Autora na wezwanie 
jego odpowiedziały liczne ośrodki, podając obok popraweir również arngielsk.ie 
lub francuskie tłumaczenia tytułów norm. Stwierdzić jednak należy, że ani 
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ani w Instytucie Bibliograficznym 
nie odnaleziono śladów, które 'by świadczyły, że i Folska otrzymała próbny 
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egzemplarz omawianej bibliografii. To niedQPat·rzenie zaciążyło powa:imie na 
poprawności opisu !pOlskich norm. 

Przechodząc do szczegółowego omówienia (pracy Bchuchmanna należy 
podkreślić, że jej z a s i ę g geograficzny jest rozleglejszy niż w opracowa
niach wcześniejszych: zestawienie obejmuje 475 norm 29 krajów oraz 15 za
leceń i projektów zaleceń ISO i przedwojennej ISA. 

Pojmowanie · z akr e s u pojęcia dokumentacji spowodowało !Przełado

wanie bibliografii 21będnymi zagadnieniami. Rozdziały: Technika pracy umy
słowej, Blankiety listowe i koperty, Pisanie na maszyn<'.ch, Reklama i pro
paganda, Przybory do pisania (biurowe i szkolne) wydają się tu nie na 
miejscu. Zaslugą natomiast Autora jest, że .nie pominął w swym opracowa
niu żadnego zagadnienia należącego do zakresu dokumentącji. 

Również kom p l e t 111 oś ć materiału w iposzczególn~·ch rozdziałach nie 
podlega zarzutom; da się ·wytknąć brak roledwie .kilku norm, niP. brytyjskich 
.Amendments do normy Printers' and authors' proof corrections (BS 1219: 
1945-1950}. 

Kompozy c J a pracy jest pros1a: dadzą się w niej wyróżnić dwie 
zasadnicze części. W pierwszej normy są liiPorządkowane według krajów usze
regowanych zgodnie z !pOddziałami analitycznymi miejsca, obowiązującymi 

w KD. Część druga ma układ działowy: składa się z 25 rozdziałów odpo
wiadających poddziałom KD i ułoŻOID.ych według jej wzrastających symboli. 
Między obie części został wsunięty wykaz wydań KD uZ!llanych przez FID: 
koiTIJPletnych, skróconych, poświęconych określonej dziedzinie, a także opra
cowań FID dotyczących KD. Z ,polskich opracowań przytoczony jest przed
wojenny Skrót klasyfikacji dziesiętnej (Warszawa 1938); liczne opracowania 
Centralnego Instytutu DOikumenta.cji Naukowo-Technicznej, jako nie uznane 
przez FID, nie figurują w spisie. 

Spis ll"'Zeczy jest - rzecz jaSIIJ.a -również QPa1111;y na KD. I właśnie dla
tego jest niewystarczający. Przy ·korzystaniu z bibliografii daje się dotkliwie 
odczuć bnuk indeksów abecadłowych: geograficznego i przedmiotowego. 

O p i s y 'b i b l i ogra f i c z n e są w obu częściach bibliografii iden
tyczne. Sk!rócone do ·minimum :zJaJWi€!Mją: literowo-cyfroiwy symbol normy 
UZU!Pełniony rokiem jej ustanowienia w prz.}'1padkach, gdy data ta nie sta
r.owi składnika symbolu, oraz oryginalny tytuł wraz z tłumaczeniem jego 
l'a przynajmniej jeden z trzech języków: angielski, francuski lub iiliemiecki. 
Oryginalne ty;tuły angielskie i francuskie są tłumaczone wyłącznie na nie
miecki, niemieckie nie otrzymują żadnego tłumaczenia, a bułgacr-skie i rosyj
skie w ogóle ·nie iSą przytaczane: ograniczono się do zacytowania ich nie
mieckiego tłumaczenia, co należy uznać za uproszczepie niedopuszcz:alne, 
ac2lk:olwiek w przedmowie omówione. 

W związku z datą figurującą w symbolu każdej normy są do SJprostowa
nia dwie nieścisłości: 

l. nie wszystkie mormy zawierają rw swym symbolu datę, np. holender
skie, szwajcarskie, niektóre belgijskie; uzupełnienie symbolu przez Autora 
bibliografii ,powinno rby być jakoś mmaczone, a !przynajmniej omówione 
w .przedmowie; 
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2. data występująca w .symbQlu nie jest daltą wydania (Erscheinungsjahr) 
normy, lecz datą jej ustanowienia. Tak lllp. zalecenie ISO/R 9:1954 zootało 

opublikowane w 1955 r., a francuska norma NF Z 44--0()0:1955 -w 1956 r. 
Opisy bi·bliograficzne iSą na ogół poiprawne; można by wytknąć błędną 

datę ustanowienia holenderskiej normy N 632; jest nią 1932 a nie 1936 (to 
jest prawdopodobnie data wyd. 2); brak •też uwagi przy francuskiej normie 
NF Z 43-020:1954, że zastępuje 0111a normę NF Z 42-002:1942. Ściągnięcie 
tytułów trzech polskich norm (PN/F 94002-94004} doprowadziło do postaci 
niezrozumialej: Koperta lotnicza, aktowe, pocztowe. 

Najwięcej zastrzeżeń budzi t ł u m a c z e n i e ty t u ł ów. Wprawdzie 
Autor zastrzega się w przedmowie, że tłumaczenie niemieckie ogranicza się 

najczęściej do wyrazów najważniejszych (Stichworter), nie usprawiedliwia to 
jednak bardzo dużej liczby niedocią~ięć. Szczególnie CZP.!-to występują błędy 
w normach polskich, gdzie ma 19 tytułów zaledwie 8 prze<tłumaczono P<r; 
!Prawnie. A oto parę przykładów ze s. 17-18: Opis zasadniczy w ·bibliografii 
bieżącej dziedzin lub zagadnień przetlumac:wno l!la Grundsiitze fur die Bear
beitung bibliographischer Fragen, Wkładka bibliograficzna - to Bibliogra
phische Zusiitze, Rewers okrężny - Umlaufszettel fiir Bibliothckszugiinge. 
Dla znających chociaż trochę terminologię b~bliotekarską niemiecką -
k<'mentarz zbY'teczny. 

Mniej liczme są błędy w innych językach, ale i tu spotykamy abstracts 
tłumaczone przez extraits, duńskie Margensignatur (oZim:czenie wydawnicze) 
przez margina-l signature (powinno być: bibliographica' strilp), rumuńskie 

nota tehmoredactionaHi (metry.ka ksiąiJki} ·przez Inhaltsangaben, fiąa (karta) 
przez Karteikasten, pagi.natie (pagi.nacja) przez Ges-taltung. 

Autor używa kilku terminów niemieckich na oznaczenie jednego pojęcia, 
np. references bibliographiques (opis bibliograficzny} t·łumaczy pr.zez Titel
amgaben .i przez Verweisungem (odsyłacze), dJTU.k~ dnwemi!JaTzorwe I!JII"WZ Besbands
vordrucke. Einlegebli:itter fUr Sta•ndortskata.Joge, Bibliothekska.rten und Ka
taloge; karta katalogowa bywa nazywa·na Karteikarte, Bib!iothekskarte, Kata
log-Buchkarte, ale nigdy Katalogkarte. I odwrotnie, tym samym tłumacze

ll'!:em są zaopatrzone normy o tytułach oryginalnych róż:1ych. np. węgierskie 
normy MNOSZ 3424 Konyvtari cimleirlisi szabólyok (Zasady katalogowania · 
bibliotecznego) i MNOSZ 3497 Bibliografiai hivatkozcis (Opis bibliograficzny) 
ot.rzymały identyczne 1:łumacZ€11lie: Titelangaben von Schrifttum. 

Brak też k0111s€1kwencji przy tłumaczeniu ,pie~ej czPści tytułu, wspólnej 
ola norm o pokrewnej treści, którą można by nawet traktować ja·ko nazwę 
serii, np. Druki, Przepisy bibliograficzne. Autor czasami tłumaczy 'l:en ele-
1ment, kiedy indziej - opuszcza. 

Wreszcie spotykają się w tłumaczeniu błędy gramatyczne, np. Repertoire ... 
Universelle (s. 51), Institut Internati0111ale (s. 51), titres oes [periodiques obok 
titres de cperiodiques {s. 68, 69). Duńskie :rzecrowniki są pisane niemal zawsze 
rnalymi Ui1eranri, wł»"€1W !Pl"Z€1P-isom ootograflii tego języka. 

W u k ł a d z i e rzec z owym Autor zastosował kla!iyfi•kację dziesiętną; 
może nie wypadało mu zastosować innej w wydawnictwie FID. Wybór kla
syfikacji zaciążył jednak na przejrzystości i logice układu: wyrwane z calości 
25 symboli KD wraz z ich oznaczeniami słownymi stanowią tytuły 25 działów 
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<0 kolej111ości zupełnie dowolll1ej i niczym 111ie US(prawiedl!iwionej. Celowszy 

byłby tu układ przedmiotowy, zastosowany z powodzeniem w jednym 

z wcześniejszych zestawień. 
Symbole KD nie zawsze odpowiadają treści rozdziałirnr. Np. Opis Óiblio

graficzny otrzymał symbol 001.811 (Technika pracy umysłowej): 025.32 (Ogólne 

przepisy katalogowania). Ze względu na ipr~is Kn glo1;7ący, że - w celu 
uniknięcia podwójnych zapisów i rozproszenia materiału - zagadnienia 

opisu bibliog:rafic21tlego ri klas)"fikacji !POwinmy być lllraktowa.ne łą02lllie z od

powiednimi zagadnieniami bibliotekarskimi, wystarczy tu· symbol 025.32. 

Skróty tytułów czasopism są opatrZOII1e symbolem 05 (Czasopisma): 001.811. 

Z uwagi na to, że skróty te są stosowane w opisach bib!iograficznych i .ka

U.logowy.ch, trafniejszy wydaje się symbol 025.321, ewentaaLnie wraz z 05. 

RÓWlilie trudno z.god.Uć się !Z przydziałem posZJCzególnych n<Jil"lll1. Do !rOZ

działu "Technilka pracy umysłowej" zoStały zaliC7J001e za.równo .normy o !kom

pozycji wydawniczej druków zwartych i artylkułów z czasoJPism, ja.k. i takie, 

.które zawierają ogóLne postanowienia dotyczące wszelkich norm. Pierwszą 

gt upę nalezałoby umieścić w rozdziale 655.53 "Szczególy dotyczące wyda
wania książek i czasopism... Budowa książki" (łącznie z normami o kompo

zy,cji wydaW!Iliczej czasopism znajdujących się w rozdziale 050.41); drugą 

zaś - opatrzyć tytułem 389.6 ... Normalizacja·', którego to rozdziału w ogóle 

Yv" bibliografii brak. • 

Inny !przykład wadliwego :Przydziału wskazuje analiza zespołu norm do

t"/czących S!pisów rzeczy. Poświęcone są im dwa rozdziały: Inhaltsangaben 

i Inhaltsverzeichnisse. W pierwszym zawarte są normy o spisach ważniej

szych _artykułów (sommaires) i o adnotacjach treściowych, w drugim -

<0 spi.saćh ~rzeczy i o indeksach. Te dwa rozdziały należałoby .rozbić na trzy: 

Spisy rzeczy (zarówno wyczerpujące jak i wyliczające tyl.k.o wa~niejsze po

zycje). Adnotacje treściowe i l·ndeksy. 

A oto parę innych przykładów błędnego zaklasyfikowania pojedynczycn 

norm: rumuńska Nota tehnoredactionalii została przydzielona do 001.811 

(s. 57), a Ziare (Gazety. Formaty i ukształtowanie) do Formatów papieru 
(s. 79), niemieckie Verzeichnisse von pefiodischen Veroffentlichungen. Richt

linien - do Spisów rzeczy (s. 71). 

Zastrzeżenie Autora, że zrezygnowal z dokładnej klasyfikacji, nie uspra

wiedliwia .popełnionych błędów. Natomiast u~awiedliw1a go częściowo fakt, 

że CZ)'IIlność klasyiikowa111ia jest w dużej mierze czynnO'§dą subiektywną. co 

odzwierciedla się TIIp. w fakcie, że symlbole KD, w które są zaopatrzone ana

logiczne normy dokumentacyjne poszczególnych krajów, często różnią się 

powaŻlnie między sobą. 

N~ zakończenie parę słów o kompozycji wyd.1wniczej i ty

IP o g r a f i c z n ej bibliografii. Przy !korzyStaniu z niej odczuwa się brak 

:numeracji norm oraz bmk żywej pagi111y. Przykre wrażenie wywołują dość 

często używane cZJCioniki bez znarków dia:k.rytycznych w alfabetach mniej roz

powszechnionych języków, jeszcze prZ)'Ik:rzejsze - licme błędy druka~kie. 

W n i o s ki nasuwają się same: wobec niewątpliwego pożytku omawia

nej bibliografii ;pożądane ·byłoby jej drugie wydanie, opracowane jednak 

·w ścisłym porozumieniu ze wszystkimi krajowymi ośrodikami normali-
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z;;cyjnymi, uzupełnione najnowszymi publikacjami, qpatrzone poprawnymi 
tłumaczeniami tytułów norm, zrewidowaną klasyfikacją, indeksami i żywą 

p~giną. Niezbędna jest również ·pie<:zolowitsza •korekta. 

B-ka Narodowa 
Inst. Bibliograflewy 

Janina Pelcowa 

Z ZAGADNIEŃ BIBLIOGoRAFH SŁOWACKIEJ* 

Bibliografiekij Sbornik jest niejako pierwszym raportem o wynikach 
pracy w dziedzinie bibliografii bratniego i sąsiedniego naTodu słowaddego, 
o którym n;.E!Wiele się dotąd u •nas słyszało. 

Dopiero w ootatnim czasie w prasie ogólnej i w naszych czasopismach 
f<'chowych (Przegląd Biblioteczny, Roczniki. Biblioteczne) c01raz częściej poja
wiają się wzmianki o Słowakach i Słowacji, które podlk.reślają niezwykłą 

żywotność i pracowitOIŚć tego narodu w dziedzinie tworzenia kultury. Szcze
gólnie cenna jest praca Celiny· Ziawod:zińskiej Z historii prasy w Słowacji 1 

• 

.Sbornik - jako wydawnictwo ciągłe - ma obejmować rozprawy z l"ÓŻ

nych dziedzion nauki o ksiąilce, łącZOIJ1e tematycznie w poszczególne tomy. 
Redaktorem pierwszego tomu jest jeden z czołowych bibliografów słowac
kich dr Michał Potemra, autQil" dzieła Bibliografia slovenskych novin a caso

pisov do roku 1918, .kotóre ukazało się niedawno jalko zapoczątkowanie sło

wadtiej. bibliog.rafii narodowej. 

Rejestrowaniem dokumentów przeszłości kulturalonej narodu i prac współ
czesnych zajmuje się żywo słowacka bibliografia osiągając doskonałe wyniki. 
O intensywmości pracy bibliografów w latach powojennych świadczy cho
ciażby liczba pracowni bibliograficzmych i ośrodoków infonnacyj:no-biblio
graficzmych. 

Celem Sbornika jest wprowadzenie bibliografii słowackiej na arenę mię
dzynarodową, o czym świadczy m.in. spis treści w języku rosyjskim i nie
mieckim. 

W ciągu lat pracy zebrała się obfita problematyka i bogaty materiał do 
opracowania, w pierwszym więc Sborniku bibliografowie słowaccy starają 

się przedstawić wszystkie nurtujące ich problemy i w~tpliwości, traktując 

jt. niekiedy jako materiał dyskusyjny. Krzyżują się czasem zagadnienia 
mniej i bardziej waime zaciemniając nieco przejrzystoś<:· układu. 

Tom podzielony jest na: l. roZJprawy, 2. recenzje, dokumenty, sprawozda
nia. Część pierwsza obejmuje 7 prac, z któryeh sześć porusza zagadnienia 
bibliografii specjalnych, a poprzedza je przegląd retrospektywny całości 
prac powojen.nyeh. 

J. S t e f a n i k: Slovenskó. nó.rodnó. bibliografia a jej t'iihl'ady v roku 1957 
[Słowacka •bibliografia narodowa i jej perspektywy w 1957 r.]. 

* Bibliograficky Sbornik 1957. Marti.n 1958 Matica Sloven-slka 8° s. 191. 
1 Roczniki bibliot. 1958 z. 1-2. 
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Artykuł pierwszy - to Wlprowadzenie w tematyikę ZJbioru, opracowane 
przez jednego z najbardziej zasłuilonych słowackich biblioga-afów, delegata na 
konferencję bibliogra.ficrzmą w Warszawie (19-20 IX 1957). Autor daje syste
matyczny przegląd pracy słowackich bibliografów i stamu bibliografii w okre
sie •powojennym. 

Sprzyjające warunki po 1945 roku doprowadziły do pows-tania licznych 
ośrodków pracy, a ich ilość WZJI"IOSła w 1957 T. aż do 46 placówek ibiibliogra
fic2Jl1ych, !}{tó.re mplanowały 158 tematów do opracowania. Autor podaje zesta
wienie tematy•cme prac btbHograti•c211lych w SlO!Waldi oraz dokładne dalile 
o organizacji służby bibliografi-cznej, UZIUJpeŁniane nastepnie wykazem pra
cowni 111-a str. 160-188. 

Praca nad bieżącą i retrospeiktywną bibliografią narodową jest przed
stawiona bardzo dokładnie. Zaczyna się ona TOZWijać planowo od 1954 r .• 
kiedy to Matica Slovenska w Martill'lie podjęła fun!kcje słowackiej biblioteki 
narodowej i jako" taka zajęła się "koordynowamiem pmc bibliografiC2Jl1ych 
w Slowacji. Na konferencji w Koszycach 9 1.56, upamiętniOlilej ,tre.giczną 
śmiercią bibliografów słowackich w katastrofie samolotowej, wytycZJOilo plan 
pracy na o'kres najbliższy. 

Planowa i wytęilona praca d<>prQwadziła do uznania bibliograficznej sa
modzielności Słowaków na ·terenie międzyma'l."Odowym, a mianowicie na kon
ferencji w Warszawie {1957). Datę tę uważają słowaccy bibliografowie za 
przełomową w dziejach ich działaliilości. 

Równocześnie z rozwojem pracy nad zestawianiem bibliografii pos'llWają 
się badania w dziedzinie teorii i kszltałcenia bibliografów. Ośrodkiem tych 
prac ma się stać katedra bibliotekarstwa i dziennikaJl"'Stwa wydziału filozo
flcznego uniwersytetu w Bratysławie. 

Załączone zestawienie odbiorców czasopism bibliograficznych wykazuje, 
jak niedoceniane jest znaczenie bibliografii i jak mało są wykorzystywane 
maJterlały bibliograficme. Jako jeden ze środków ZJaJradczych ·WSikarmje Autor 
systematyCZJile zapoznawanie studentów szkół wyższych z techniką poszuki
wań bibliograficznych. Zajmuje się również postulatami co do pieczolowitej 
szaty typograficznej i urniejętiilej dystrybucji dzieł bibliograficznych. 

Stefanik stwierdza, że w granicach Republiki •rozwija się ożywione współ
działanie słowaoko-ezeskie. Przejawia się ono zarówno we współpracy i'llSty
tt;cji .naczelnych jak i poszczególnych }lDacoWIIli, które wydają :llbiorowo 
bieżącą bibliografię czechosłowacką oraz wspólne czasopisma. 

Oddzieliilą dziedziną pracy jest pornoc okazyw81Ila czytelnikom bibliotek 
publicznych polegająca na przygotowywaiiliu bibliografii zalecających i kata
k-gu drzieł podstawOfwy.ch, który wykonuje obecnie 9 pracowni bibliograficz
nych w bibliotekach naukowych w.spólnie z oddziałem literatury dla mło
dzieży Naulkowego IIJ'lstytutu PedagogicZJnego w Bratysławie. Katalog ma 
v1yjść drukiem i obejmować około 3000 tytułów. 

ObszeTnie omówione jest zagadnienie klasyfikacji materiałów biblio
tt:cznych. Oceniając lm"yrtycznie system Biblioteki Leni;:Ja oraz klasyfikację 
dziesiętną .z .poamiiWką Tropowsikiego Autor JPOStuluje. aby system k!asyfika
c}jny był uniwersalny IW sensie możliwości zastosolwan;_a go do wszystkich 
wytworów kultury opublikowanyCh drukiem oraz, a.by na <YZ111aczenie for
malne przyjąć cyfry 'POdobnie jak w klasyfikacji dziesiętnej. 
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Praca ta kończy się projeMero planu przyszlej działalności bi·bliogra
flcznej w dziedzinie teorii i !PI'a.M}'1ki. 

·Pierwsza z ,prac szczegółowych na temat bibliogrnlii specjalnych wyszła 
spod ;pióra redalkitora całości zbioru dra M. Potemii."Y pt. Niektore otó.zky 
odbornej bibliografie [Nielmóre zagadnienia bibliografii specjalnej]. Przed
stawiono w niej rozwój historyczny i zad:ania bibliogTafii specjalnej, a na 
tym tle problemy ks2ltałcenia bibliogTafów; waJI"to podkrr"eślić, że Autor jest 
jednym z wykładowców .na studium bibliotekarskim Uniwersytetu w Bra
tysławie. 

Dr Potemra przypisuje wielką rolę w ustaleniu zasad bibliografii .na 
terenie słowa-cktim dziełu ;radzieckiego biblio~afu menisje:wa, 'kitÓ'l"e oUkaaało 
sit' w przekładzie il'la język słowacki w 1956 r. pt. Vseobecna bibliografia. 
Potemra uzu;pelin.ia jednak :mg'adrnienia ;p~rzez Diendsoewa porrrinJęte, przedsta
wiając je rna tle historycznego rozwoju bibliografii specjalnej. Są to problemy 
-dotyczące zasięgu bibliografii specjalnej, jej stosunku do bibliografii ogólnej 
i precy 111aukowej, określenie :zasięgu pracy bibliografów i kształcenia pra
cow.niików, którzy zamiermją pracować w ;różnych dziedzinach bibliografii. 
Auto;r uważa, że bibliog,raf powirnien znać il'lie tylko teorię bibliografii. lecz 
również lite'!"atu'l"ę tej gałęzi wiedzy, w której zamierza p.racować. Konieczna 
jEst też znajomość języków obcych i organizacji .pracy naukowej. Wykłady 
z dzńedzirny bibliografii lilależaloby uzUJ})ełnić wy1kł.adalmi z ;różnych dziedzin 
wiedzy dla poszczególnych grup słuchaczy tak, aby bibliog,rafowie posiadali 
nie tyłko przygotowanie .teoretyczne i ideologiczne, lecz rówrnież mwodoiWe 
7.e specjalcrJ.ością &zczegółową 

Druga praca dra P o t e m r y .pt. Hudobna bibliografia vseobecne a jej 
ulohy v CSR [Ogólnie o bibliografii muzycZtTiej i jej zadaniach w Czechosło
wacji] mjmoUje się zagadiniel!lliami b~bliog;raf1i muzycZtTiej z rteoceltycZtTio-hi®to
rycznego .pun'ktu widzenia. Rozprawa ukazJuje rod·zaje literatuzy muzycwej 
i bibliografii z .tego zakresu w roZJWoju histo;rycznym. Auto;r zaczyna od 
omówietTiia odrębności opisu bibliog,rafi=ego pozycji muzycznych. dostO&O
wa/Ilego do S7JCZególti1ego charalkrterru tej dizi.edziiily lk!UlJ1rury. NastęjpTlie prze
prowadza podział systematyczrny całego materiału na bibliografię materiałów 
nutowych i bibliografię łliśmietTI.nictwa muzylkologicznego. Szczegół()IWO zaj
muje się ró'WIIlież .rorzmojem histocyczrnym definicji bibliografii muzycznej. 
Szczególnie instrukt}"WWl1y jest .przegląd na.j'Wialimiejszych bibliogtrafii europej
skich i dzieł z zalk:resu teorii bilbliogll'afii muzyfkaliów. RozdiZiał ostatni -
problemy bibliografii muzycznej w Czechosłowacji - przedstawia obecne 
prace nad bibliog·rafią muzykaliów. :za.rÓWIIlo retrospeiktywną jak i bieżącą. 
Autor jest 2ldaalia, że należy .rejestrować wszystkie materiały i mierać je 
w formie kartoteki, przeznaczając do ;publikacji tylko ich wybór. 

Dr L D votll l! w p;racy pt. Stav prace v oblasti jazykovednej biblioorafie 
tStan pracy w dziedzinie birbliografii języ1kmmawsbwa] omalWia krytyc2lllie 
zaró'WIIlo prace bilbliogra.ficzne z dzied·zillly języ'koznawstwa, ·kltóre dotychcms 
ukazały się jaik i zamierzenia na po'l"zyszlość. Autor stawia postulat jak naj
większej kompletności, żądając, aby bibliografia ·objęła zarr-ÓW'llo dzieła do
tyczące języij{a słowaelkiego wydane w Słowacji, jak też ~rawy języfiw
znawców słowackich wydane za granicą i dzieła autoró\\< obcych dotyczące 
języka słowackiego. 
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M. M a s a r y ok w pracy .pt. Osvetova bibliografin v zahraniCi a na 
.Slovensku [Bi'bliogrnfia pracy oświatowej za granicą i ~ Słowacji] na tle 
.[łzieł europejskich i działalalości UNESCO przedstawia stan i problemy 
bibliografii w Słowacji, stwie~dzając. że największą przeszkodą w roowoju 
bć<dań jest bra'k wypracowania teorii .pracy oświa1owej. 

Dr J. V. O r m i s w roz;prawce pt. Literarnohistoricke hl'adiska v per
sonalnej bibliografii [Literacko-historyczny punkt widzenia w bibliogrr-afii 
osobowej] zajmuje się zagadnieniem, w jakich f)ranicadh bi'bliogrrafia osobowa 
ma służyć pomocą badaczowi a w szczegóLności historykowi liteTatury. Jeśli 
chodzi o kompletność bibliografii; Autor uważa, że bibliografia osobowa po
willlna być wyborową. należy tylko zaznaczyć, pod jakim kątem widzenia 
dokonuje się wyboru i OikrrEślić grrmice czasowe. 

Praca dr L. S o t ak a: Prispevok k divadelnej bibliografii [Przyczynek 
-do bibliografii teat,ralalej] je.st dla nas szczególnie ciekawa ze względu na 
polonica, Móre są tam przytoczone. Autora zajmuje specjalnie stn!MuTa bi
bliografii 1ea1JraLnej i :podział materiału biblio~afi.czne~o. OmalWia on nie
~tóre bibliografie europej-skie pod tym kątem widzenia. Dużo uwagi poświęca 
międzyn-arodowej bibli~raiii teatralnej francuskiej Revue d'Histoire du 
7'heatre, która jest wzoorem dla bieżącej słowackiej bibliof)rafii teatralnej. 
oraz bibliog.rafii .polskiej autorsiwa M. K. Maciejewskil?'j i A. Polalkawskiej 
pt. Cza.mpisma teatralne dziesięciolecia 1944-1953 (Wrocław 1956). Pracę tę 
uważa Autor za dużą pomoc dla słowackich bibliogmfów. kto.rzy opracowują 
obecnie retro.sp€ikJt}'IWllą biblio,@"afię teatralną artykułów z czasopiSIITl. Autor 
w obszernym orrnówieniu bibliografii polskich czasopism teatralnych ocooia ją 
na ogół b. wysoko. Do jej niedostatków zalicza fakt. że bibliografia nic 
uwzględnia dziemników i czasopism literacko-społecznych. Drugi zarzut to 
numerowanie haseł, a nie poszc-zególnych pozycji, co jest niedootateczne, albo
wiem nie infomnuje o ilości zapisów bibliograficznych. 

Drugie opoiomieurn przy1Joczone przez L. Sotaka to 'POlska Bibliografia 
Zawartości Czasopism omówiona również prrzede wszystkim pod w;zględem 
struktury. Auto~ zajmuje się działami: Nauka o literaturze, Teatr, Opera. 
Opere1lka, Taniec. Porównując bieżące bibliografie słowackie i czes'kie 
uwzględniające materiały teatralne z bibliografią polską. przyznaje jej wyż
szość i stawia · za wzór. Ubocl"lllie wspomina rówmież i_ o innych polskich 
bibliografiach. jafi<: bibliografia oope<ry, dramatu. tytułów czasopism tea
tralnych. 

Ar-ty.kuł too podobnie jaik poprzednie informuje rownież o 'Pracach 
w dziedozinie teorii bibliografii ze szczegóLnym uwzględnieniem bibliografii 
teat.ralnej, oraz zajmuje się zagadnieniem dokumootacji życia teatrallilego 
Wymienia insty.tucje, które bądź już zajmują się gromadzel!liem materiałów 
dotyczących teatru, bądź też IruJgły:by się tym zajmować. Zadaniem ich byłoby 
zarejesilrowanie wszystkich dokurrnenrt;ów dotyczących teatoru z zaznaczeniem, 
gdzie daną pozy.cję można znaleźć W ten S}Xl5Ób pawstałby cenotralny kaJtalog 
teafu'ologii, który wi~ien 71!lajdować się przy instytucie teRtral~ym i być stale 
UZ1.1Jpełniany. 

Problematyoka Sbornika jest talk obfi·ta, ie niniejsze sprawozdanie może 
odotyczyć tylko niektórych poruszonyoh tam zagadniel'1. Podk.reślić należy 
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v:ysoki poziom metodyC2Jl'ly i uderzającą erudycję autorów, :którzy przestu
diowali bardzo obszerną literaturę przedmiotu. Znaczenie pracy leży również 
w tym, że jest ona drugim po lronferencji warszawskiej kroiidem bi'bliog~rafii 

słowackiej na forum między:narodowym. WieLka s?Jkoda, że nie zawiera 
streszczeń rw językach obcych. 

P.-ka Ak. Górniczo.-HUJtniczej 
w K.rakowie 

Helena Jarecka 
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APEL STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY ·poLSKICH 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Połskich, reprezentujące wielo
tysięczmą rzeszę bitbliotetkarzy .kiraju, który najdotkliwiej odczul 
okTUaieństwo i barbarzyństwo hitleryzmu, jest głęboko zaniepoko
jone ekscesami faszystów, którzy na terenie Niemieokiej Republiiki 
Federalne'j bezikarnie podnoS!Zą znów głowę. 

Bibliotekarze polscy apelują do bibliotekarzy całego śrwia!a 

udręczonego przez wojnę, by solidamie potępili ten ruch wrogi hu
manizrrnOIWi, który jeśli nie będzie zwalczony w zarodku, może przy
nieść nieobliczalną w skutkach katastrofę ludzkości. Bibliotekarze 
polscy s:z.czególnie gorąco apelują do swych lmlegów niemieckich, 
by odcięli LSiię zdecydowanie od sił ·faszystow\Słdch, by przeciwstawili 
się im z całym zrozumieniem faktu, że bibliotekarze są stróżami dóbt· 
kulturaJmych ludzimści i że są także wychowa~ami społeczeństwa. 

Warszawa, dnia 16 stycznia 1960 r. 

ODZNACZENIA I NAGRODY W BIBLIOTECE SLĄSKIEJ • 

W latach 1957 i 1958 otrzymali odznaczenia i nagrody następujący pracow
nicy Biblioteki Sląskiej w Katowicach: 

W roku 1957: 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski: dyr. doc. dr JACEK KORA

SZEWSKI, Złoty Krzyż Zasługi oraz nagrodę pieniężną za długoletnią pracę: 
st. bibl. FELIKS DLUBEK, Srebrny Krzyż Zasługi: kust. mgr. GRZEGORZ 
GROEBL, st. bibl. REGINA ROGUSZCZAK. 

W roku 1958: 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: kust. dr JANINA BERGER 

MAYEROWA, nagrody pieniężne: za długoletnią pracę wicedyr. doc. dr JOZEF 
MA YER, z okazji 80 rocznicy urodzin st. bibl. FELIKS DL UBEK. 

• Redakcja Przeglądu Bibliotecznego uprzejmie prosi Dyrekcje bibliotek 
.eJ nadsyłanie nazwisk osób odznaczonych. 
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SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI SBP 

w okresie od 20 maja 1959 r. do 14 stycznia 1960 r. złożone na plenarnylllt 
posiedzeniu Zarządu Głównego dnia 16 I 1960 r. przez Sekretarza Generalnego

kol. Marię Dembowską 

W okresie sprawozdawczym wysuwają się na plan pierwszy w pracach 
Stowarzyszenia dwie sprawy: Wakacyjne Seminarium Bibliotekarskie w Jaro
cinie i Sesja Rady Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy 
w Warszawie. 

W a k a c y j n e S e m i n a r i u m B i b l i o t e k a r s k i e odbyło się
w Państ\yowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie w czasie od 17 
do 27 sierpnia 1959 r. Tematem Seminarium było zagadnienie współpracy 
bibliotek, przedstawione w 6 referatach i 4 koreferatach, które stanowiły 
podstawę dyskusji. 

Wynikiem Seminarium było uchwalenie wniosków i postulatów, które 
zostały powielone i rozesłane do wszystkich Okręgów SBP, do wielu bibliotek 
oraz do zainteresowanych resortów, instytucji i organizacji z prośbą o współ
udział w realizacji wniosków. 

Uchwały Seminarium w Jarocinie zostały poparte przez konferencję bi
bliotekarzy zorganizowaną przez Sekcję Bibliotekarską ZNP w Szklarskiej 
Porębie w IPaźd:zJi.ern:Lku 1959 II"., były ·rÓW!Ilież rozpatcyrwallle !Przez Bre.zydium 
Sekcji Bibliotek i Czytelnictwa, która ma podjąć starania o realizację nie-
których postulatów. , 

Sprawozdanie z Seminarium zostało opublikowane w Bibliotekarzu nr 
10/1959 oraz w Przeglądzie Bibliotecznym nr 3'1959. Wnioski Seminarium są 
umieszczone w Bibliotekarzu nr 11/12-1959. Materiały Seminarium, tj. refe
raty, koreferaty, dysktfsja i wnioski będą wydane drukiem w roku bieżącym. 

Seminarium Wakacyjne zostało ocenione przez jego uczestników pozy
tywnie. Spotkanie się bibliotekarzy z różnych środowisk i z różnych bibliotek 
dało okazję nie tylko do wymiany poglądów na tematy będące przedmiotem 
konferencji, ale przyczyniło się do nawiązania i zacieśnienia kontaktów osobis
tych, do umocnienia poczucia solidarności zawodowej i lepszego zrozumienia 
potrzeby wspólnego działania. Trzeba stwierdzić, że uczestnicy Seminarium. 
stanowili zespół doskonale dobrany, wyróżniający się na ogół wysokim pozio
mem wiedzy zawodowej i aktywnym stosunkiem do spraw ogólnobibliotecz-
nych. Jest to zasługa Zarządów Okręgów oraz dyrekcji bibliotek, które kieru
jąc się kryteriami wysuniętymi przez organizatorów zgłosiły kandydatów od
powiadających wymaganym warunkom. 

Na pomyślny przebieg Seminarium wpłynęły w dużym stopniu doskonal~ 
warunki pracy i wypoczynku, jakie potrafiło zapewnić uczestnikom kierow
nictwo i personel Ośrodka w Jarocinie, za co należy się serdeczne podzięko
wanie kol. dyrektorowi Wasilewskiemu oraz wszystkim pracownikom Ośrodka. 
Podziękowanie należy się również Departamentowi Pracy Kulturalno-Oświa
towej i Bibliotek za umożliwienie zorganizowania Seminarium przez udzielenie 
miejsca w Jarocinie oraz przyznanie specjalnej dotacji. Departament zadekla
rował również zakup 500 egzemplarzy Materiałów Seminarium dla bibliotek 
swojego resortu. 
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Seminarium Wakacyjne wykazało pożyteczność systematycznego organizo
wania podobnych imprez, toteż Prezydium Z.G. zwróciło się do Ministerstwa 
Kultury i Sztuki z prośbą o zarezerwowanie dla Stowarzyszenia również 
w bieżącym roku miejsca w Jarocinie. W związku z tym przewidziano w pla
nie Ośrodka dwutygodniowe Seminarium SBP w drugiej połowie sierpnia 
1960 r. (od 17 do 31 VIII.). Zgodnie z uchwałą Prezydium Z. G. z dnia 24 X. 
1959 ~r. IPOi\\~łrma zosilala Komisja dla przygotowania projeik;tu programu tego
rocznego Seminarium. Komisja w składzie: kol. Kossuth, kol. Olejniczak, kol. 
Uniejewska i Sekretarz Generalny opracowała projekt, który zostanie przed
stawiony Kolegom w odpowiednim punkcie dzisiejszego zebrania. Ponadto -
realizując jeden z wniosków Seminarium - zamierzamy zorganizować w roku 
bieżącym krajową konferencję w sprawie centralnych katalogów, o czym 
będziemy mówili w dalszym ciągu obrad. 

XXV S .e s ja Rady M i ę d z y n ar o d o w ej F e d er a c j i S t o
w a r z y s z e ń B i b l i o t e k a r z y odbyła się w Warszawie w czasie 
od 14 do 17 września 1959:r. Wzięło w tilliej udział 79 delegatów ~aniC71llych 
z 24 krajów oraz 31 przedstawicieli Polski, w tym - poza bibliotekarzami -
2 osoby z Zakładu Historii i Teorii Teatru Państwowego Instytutu Sztuki, • 
który był organizatorem spotkania członków Międzynarodowej Sekcji Bibliotek 
Teatralnych, wchodzącej w skład Federacji. Było to jedno z najliczniejszych 
zebrań Rady IFLA po wojnie, co stanowi jeszcze jeden dowód zainteresowania 
się cudzoziemców 111aszym kraJjem w ostatnich latach. 

Obrady Sesji odbywały się w salach Uniwersytetu Warszawskiego roz
mieszczonych w 3 gmachach przy Krakowskim Przedmieściu, uroczyste otwar
cie Sesji. miało miejsce w sali lustrzanej Pałacu Staszica. Na tym pierwszym 
inauguracyjnym posiedzeniu byli obecni przedstawiciele Rządu w osobach 
Ministra Kultury i Sztuki Tadeusza Galińskiego, wiceministra tego resortu 
Z. Garsteckiego, i wiceministra Szkolnictwa Wyższego E. Krassowskiej, prze
wodniczący Folskiego Komitetu do Spraw Unesco St. Wierbłowski oraz 
liczni goście zaproszeni przez Zarząd Główny, w tym przede wszystkim biblio
telmirze z ll"óżmych ośrodków w8lrSIZ8/WSkich i tpOOa'W'8lrSZ8.WSk.i.ch. Gości po
witał w imieniu Rządu minister Galiński, a w imieniu SBP - kol. Horodyski. 

Na pierwszej sesji plenarnej dokonano wyboru jeszcze jednego wice
przewodniczącego Federacji (było ich dotychczas 8) jako reprezentanta krajów 
słowiańskich. Na wniosek delegacji jugosłowiańskiej wybrano jednomyślnie 
na to stanowisko przedstawiciela Polski w osobie kol. prof. Heleny Więckow
skiej. Na tej również sesji przyjęto do Federacji 4 kraje obozu socjalistycz
nego: ZSRR, Bułgarię, Czechosłowację i NRD (Węgry i Rumunia :-.ą jid 
członkami od kilku lat). 

W ramach Sesji odbyły się posiedzenta 12 Sekcji i Komisji, w których 
brali żywy udział przedstawiciele Polski. Podkreślić szczególnie należy nasz 
wkład do prac Komisji Katalogów Centralnych i Wypożyczania Między
bibliotecznego, Komisji Zawodu Bibliotekarskiego i Międzynarodowej Sekcji 
Bibliotek Teatralnych. Wkład ten wyraził się w opracowaniu przez kol. doc. 
J. Czerniatowicz (Bibl. Narodowa) referatu o centralnych katalogach w kra
jach słowiańskich, przez kol. prof. H. Więckowską - referatu o kształceniu 
bibliotekarzy w krajach Europy Wschodniej, oraz w przygotowaniu przez. 
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pr~wiaieli PaństwOIWe,go lmstyltl.llbu Sztt.llkli. prog~mmu prac Sekcj.i Bibliotek 
Teatralnych i 2 referatów o dokumentacji teatru polskiego. Prócz tego Sto
warzyszenie nasze wystąpiło z inicjatywą utworzenia w ramach IFLA komisji 
budownictwa bibliotecznego. Dyskusja nad tym wnioskiem, rozpoczęta na 
sesji warszawskiej, ma być kontynuowana w roku bieżącym. 

W związku z Sesją Rady IFLA bibliotekarstwo polskie ma do zanotowania 
-jeszx:ze jedetn sulkces. Mialilowi.cie rw rwytnik.u kol111lmlrsu między111acodowego im. 
Sevensma (jednego z założycieli i długoletniego sekretarza generalnego IFLA) 
jedną z 2 równorzędnych nagród za pracę na temat bibliotecznej służby 
informacyjnej otrzymała kol. Wanda Folaszewska z Biblioteki im. E. Ra
czyńskiego w Poznaniu. 

Program zjazdu obejmował, jak co roku, również imprezy o charakterze 
towarzysko-rr-ozrrywkorwym. Na tę część złożyły się IPf'zyjęcia wydall1e (przez 
Ministra Kultury i Sztuki, przez Przewodniczącego Stołecznej Rady Narodowej 
i przez Zarząd Główny SBP, przedstawienie sztuki J. Potockiego Parady 
w teatrze w Łazienkach oraz koncert szopenowski w żelazowej Woli w wy
konaniu B. Hesse-Bukowskiej. Goście otrzymali w darze szereg wydawnictw, 
w tym specjalnie wydaną i dedykowaną uczestnikom XXV Sesji IFLA pracę 
p_ Bańkowskiego pt. Biblioteka Załuskich i jej twórcy. 

Po zakończeniu Sesji 40-osobowa grupa uczestników wzięła udział w wy
ciec~e do Krakowa; zwiedwno m.i:asto .i jego .zalbyrtJ!ci oraz Bibliotekę Jagiel
lońską, która przyjęła gości podwieczorkiem w obecności prorektora Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, prof. Bochnaka. 

W związku z konferencją Rady IFLA Referat Informacji nawiązał kon
takty z prasą, radiem i telewizją. W wyniku tej akcji ukazały się artykuły 
w Trybunie Ludu i Stolicy, notatka w Biuletynie Polskiego Komitetu Unesco 
oraz komunikaty w prasie codziennej i w dzienniku radiowym, zarówno przed 
Sesją jaJk w omsie jej lll'Wania. W dizienndlku ltelewizyjnym TiadiaJno rwizytę 
t:czestników Sesji w Bibliotece Narodowej na Pla.cu Krasińskich. 

Prasa była reprezentowana dość licznie na pierwszym posiedzeniu ple
narnym. Przeprowadzono wywiady z Przewodniczącym SBP, z prof. Birken
majerem (który jest, jak wiadomo, honorowym wiceprzewodniczącym IFLA) 
i z prof. Więckowską. Po sesji ukazał się w Stolicy artykuł kol. Hleb-Koszań
skiej, przewodniczącej Referatu Spraw Międzynarodowych. 

Organizacją Sesji i pobytu gości zajmowało się Biuro Organizacyjne pod 
kierunkiem kol. Ewy Pawlikowskiej. Prezydium Z.G. w uznaniu wielkiego 
Wkładu pracy kol. Pawlikowskiej wyraziło jej na piśmie serdeczne podzięko
wanie; listy z podziękowaniami otrzymali również koleżanki i koledzy z biblio
tek warszawskich, którzy współpracowalj przy organizacji Sesji i opiekowali
się gośćmi jako tłumacze i przewodnicy. 

Zcrganizowanie Sesji Rady IFLA w Warszawie dało okazję do nawiązania 
bliższych kontaktów osobistych między bibliotekarzami polskimi a kolegami 
zagranicznymi, umożliwiło również szerszemu gronu naszych kolegów zapozna
nie się z problematyką prac Federacji, a bibliotekarzom z innych krajów 
pozwoliło poznać pracę naszych bibliotek. Konsekwencją tego spotkania po
winno być zacieśnienie stosunków naszego Stowarzyszenia z Federacją i szer-
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szy niż dotychczas udział bibliotekarzy polskich we współpracy międzynaro
dowej. 

Spra'W'01Xllalnde z XXV Sesjli. Rady IFLA zo.sta.•o ogłoszone w Przeglądzie 

Bibliotecznym i Bibliotekarzu. 
W kilka dni po zakończeniu Sesji IFLA rozpoczęła się w Warszawie 

k o n f e r e n c j a M i ę d z y n a r o d o w e j F e d e r a c j i D o k u m e n t a
e j i (FID), zorganizowana przez Centralny Instytut Dokumentacji Naukowo
Technicznej jako członka narodowego tej organizacji. Stowarzyszenie Biblio
tekarzy Polskich było reprezentowane na tej konferencji przez szereg osób, 
w tym przede wszystkim przez członków Sekcji Bibliotek Fachowych. 

Mówiąc o kontaktach międzynarodowych należy zanotować wyj a z d Y 
z a gr a n i c z n e" 10 osób na wnioski zgłoszone przez Stowarzyszenie. W mię
dzy.ooTOdowym !kursie bibliO!t€ikMSkim w B:irmLnghaim (31 VIII -12 IX 1959) 
wzięli .ud:zli.ał: 1kol. M. Mołodcówna (Biiblioteka U/IlliJwers}'ltecka w TOII"II.lniu), rkol. 
J. Osuchowski (Biblioteka Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach), kol. 
I. Suchorzewska (WiMBP w Gdańsku), kol. E. Suchodolska (Biblioteka Na
rodowa, zamiast zgłoszonej pierwotnie kol. A. Misiowej z WiMBP w Rzeszo
wie, która zrezygnowała z wyjazdu z powodu choroby) i kol. H. Zasadowa 
(Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie); na stypendia Ministerstwa Kultury 
i Sztuki wyjechali: kol. Wanda Andrusiak (WiMPB - Gdańsk) - do Francji, 
kol. Wł. MaJewski CWiMBP - Białystok) - do ZSRR, kol. H. ·Materia 
{Biblioteka Sląska) - do Anglii, kol. K. Lewicka (Biblioteka Łódzkiego 

Domu Kultury) i kol. W. żukowska (Biblioteka Publiczna, Warszawa) -
do NRD. 

Prezydium prosi Zarządy Okręgów o dopilnowanie, aby koledzy korzysta
jący ze stypendiów przyznanych na wniosek Stowarzyszenia złożyli Za
rządowi Głównemu pisemne sprawozdania z pobytu za granicą. Przypominamy 
również, że podania o stypendia na wyjazd za granicę powinny być przesyłane 
do Zarządu Głównego, a nie bezpośrednio do Ministerstwa. 

Wyjazd d'o Jugosławii kol. Przewodniczącego, zaproszonego na zjazd biblio
tekialrzy j-ugoslowirańSlctch w maju 1959 r., nie doozedł do silrutku z powodu 
nieotr'.zyma111ia .na 'C7la5 pas2lJ)OI'Inl. 

Z innych prac prowadzonych przez Prezydium w omawianym okresie 
wymienić IOOleży \P(ldjęcie stalrań o realkltywowanie Składnicy 
dr u k ó w i p o m o c y b i b l i o t e c z n y c h. Prezydium zleciło przy
gotowanie projektu organizacyjnego ob. Lęskiemu, zorientowanemu w tego 
rodzaju sprawach, który zobowiązał się przedstawić projekt do dnia 15 lutego 
1960 r. Z ramienia Prezydium zajmują się sprawą Składnicy kol. Kossuth. 
zastępca Sekretarza Generalnego, oraz kol. Zakrzewska - jako kierownik 
Referatu Organizacji i Racjonalizacji Pracy Bibliotecznej. 

S e kc j a B i b l i o t e k P o w s z e c h n y c h współpracowała z Departa
mentem Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek Ministerstwa Kultury 
i Sztuki oraz z Sekcją Biblioteczną Związku Zawodowego Pracowników 
Kultury przy przygotowaniu regulaminu współzawodnictwa publicznych i spo
łecznych bibliotek powszechnych w roku 195911960 (regulamin ten - jak wia
domo - został ogłoszony drukiem) i brała udział w pracach nad projektem 
pragmatl'ki dla pracowników kulturalte--oświatowych, która - zgodnie z de-

Przegl~ Biblioteczny 1960 - 6 
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cyzją Związku Zawodowego Pracowników Kultury oraz Sekcji Bibliotek 
i CzyttelJniotwa - ma objąć 'l'ÓWIIllież bibliote!Gwzy bibliotek (pOWSZE!!Chinych -
do czasu opracowania oddzielnej pragmatyki bibliotekarskiej. Ponadto kol. 
Dembowska jako Sekretarz Generalny brała udział w opracowaniu zainicjo
wanego przez Związek Zawodowy Pracowników Kultury projektu aktu praw
nego, który ma uznać za naukowe niektóre prace wykonywane w publicznych 
bi't)liotelkiaoh powszedhn)"'h. W dys!wsjd nad projemtern progimanU 2-lellniego 
studium bibliotekarskiego zorgamzowanej przez Zarząd Szkół Artystycznych 
Ministerstwa Kultury i Sztuki brała udział z ramienia SBP kol. Sekretarz 
Generalny. W komisji konkursu czytelniczego ogłoszonego przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną w Warszawie reprezentowała SBP kol. Błażewic:co:, prze-
wodnicząca Sekcji Bibliotek Powszechnych. \ 

z okazji lO-l e c i a Poradnika Bibliotekarza Zarząd Główny zorganizował 
w dniu 28 XI 1959 r. spotkanie przy czarnej kawie redaktorów, autorów, 
współpracowników i czytelników Poradnika. Na zorganizowanie tego spotkania 
(pokrycie kosZtów podróży uczestników zamiejscoWYch, kosztów przyjęcia oraz 
biletów teatralnych) Stowarzyszenie otrzymało specjalną dotację Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, które ponadto przyznało 3 członkom redakcji Poradnika. 
(kol. Łukaszewskiej, Bańkowskiej i Bartoszewskiemu) oraz 2 pracownikom 
adimi.~tra.cji wydaJWniotw {ob. Dąbl"OWSlciej d Ryszewsk.iej) In~agrod'Y piemęme. 
Dawniejsi redaktorzy czasopisma oraz członkowie kolegium redakcyjnego 
otrzymali pisemne podziękowania Ministra Kultury i Sztuki. 

W związku z istniejącymi obecnie w radach narodoWYch tendencjami do 
decentralizacji nadzoru nad bibliotekami dzielnicowymi w wielkich miastach 
zorganizowano z inicjatywy Sekcji Bibliotek Powszechnych konferencję dyrek
torów 5 bibliotek miejskich Warszawy, Lodzi, Krakowa, Poznania i Wrocławia. 
W wyuUJku konferencjj zlecono kol. Błażew.icz i kol. Rekowej przygotowanie 
projektu memoriału broniącego jednolitości polityki bibliotecznej w wielkich 
miastach w celu przesłania go do Ministra Kultury i Sztuki oraz Rady Pań
stwa. Projekt został już opracowany i złożony Przewodniczącemu SBP. 

Z inicjatyWY kol. Blażewicz została zorganizowana w tej sprawie narada 
Sekcji Bibliotecznej Związku Zawodowego Pracowników Kultury oraz konfe
rencja przewodniczącego Związku z dyrekcją Biblioteki Publicznej m. st War
szawy. W wyniku tej !konferencji Zw. Zaw. Brac. Kiulrtlury (pOS'tanowił :inter
weniować u przewodniczącego Rady Narodowej wspólnje z pr.zedSitalwicie!la.mi 
StowaJrzyszenia. 

S e k c j a B i b l i o t e k S z k o l n y c h i P e d a g o g i c z n y c h sku
piła swoją uwagę głównie na wykorzystaniu wakacyjnych kursów dla biblio
tekarzy szkolnych w celu: a) pozyskania nowych członków SBP, b) przepro
wadzenia propagandy i kolportażu WYdawnictw SBP, cf przeprowadzenia 
WYkładów o zadaniach i działalności SBP. 

Sekcja Bibliotek Fachowych zakończyła zlecone przez Kra
jową Naradę Bibliotekarzy Bibliotek FachOWYCh i Dokumentalistów prace nad 
projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie organizacji i prowadzenia 
działalności informacyjnej dla potrzeb techniki. 

Projekt uchwały, biorąc pod uwagę istotne potrzeby gospodarki narodowej 
w zakresie informacji naukowo-te~icznej, uwzględnia realne możliwości 
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i perspektywy rozwojowe bibliotek fachowych i ośrodków dokumentacyjnych 
jako równorzędnych i współdziałających elementów działalności informacyj
nej Prezydium Zarządu Głównego SBP złożyło Wicepremierowi Jaroszewi
czOW!i, paillronowi K:r.ajowej Nrarndy, meLdlllillelk o .zalkończeniu prac nad !projek
tem uchwały. 

Ukończono prace nad Księgą Pamiątkową poświęconą Krajowej Naradzie 
Bibliotekarzy Bibliotek Fachowych i Dokumentalistów. 

W ramach pogłębienia współpracy bibliotek technicznych Folski i Czecho
słowacji odbyło się w dnd'll 21 IWl"ZeŚnia 1959 II". ~ie obecnego w War
szawie kol. Jarosława Kliki, przewodniczącego Sekcji bibliotek technicznych 
Czechosłowacji, z członkami polskiej Sekcji Bibliotek Fachowych. Na spotka
niu omówiono i przedyskutowano najważniejsze sprawy interesujące obie 
strony. Sekcja Bibliotek Fachowych SBP otrzymała od czeskich kolegów dal
sze cenne materiały obrazujące prace bibliotek fachowych w Czechosłowacji. 

Sekcja Bibliotek Fachowych SBP wzięła udział w pracach Komitetu 
Organizacyjnego "Dnia Ksią~ki Technicmej". Z i111icjatywy Komitetu uka7..ał się 
specjalny numer Przeglądu Technicznego poświęcony problematyce .,Dni". 
Wymieniony numer 39 z dnia 30 IX 59 zawiera m. in. artykuł kol. T. Bru
szewskiego pt. Biblioteki fachowe upowszechniają książkę i czasopismo tech
niczne. Ponadto Komitet rozesłał do terenowych komitetów powielony referat 
kol. E. Assburego pt. Co to są biblioteki fachowe i jak z nich korzystać. 

K o m i s j a S t a ty s ty c z n a odbyła dwa zebrania poświęcone zagadnie
.niom statysty1ki CzaSQPism. Na pooied:ze!niu w drrllu 18 VI 59 przy udziale 
15 osób ~o projelk!ty U111esco dotyczące :stalty.styki czasopism. U.mano, 
że ogólllle msady stasowane w statystyce IP€II"iod)'lków w Polsce są na ogół 
słuS1lll1e, a mOlbille ll"ó2mrlce, ik.tóre Za.chodzą między tymi zasadami a propozy
cjami ·Uill€SCO ~nie są !istotme. Ożywioną dyskusję wywolal projelkit klasyfikacji 
czasopism wg !treści. 

Na posiedzeniu w drrtiu 24 VU IPl1ZY udizJ.ale 8 osób dysku1mvano nad 
sprawą kilasyjiik;acji czasopism wg treści 1111a podstawie IP.I"ZYkladowego zalicze
nia przez Pracownię Statystyki Wydawnictw Instytutu Bibliograficznego 
czasopism wychodzących w r. 1958 do 15 grup treściowych. Wnioskiem dysku
sji jest konieczność zwiększenia liczby grup oraz podjęcia próby nowego za
szeregowania czasopism, zwłaszcza społeczno-politycznych. 

Poza tym w dniu 12 IX odbyło się spotkanie 3 członków Komisji w związku 
z XXV Sesją Rady IFLA dlla IPTzed.ysikruJ!;owa rnalteriałów Unesco nade
słanych na posiedzenie Komisji Statystycznej IFLA. W wyniku spotkania zo
stało _sprecyzowane stanowisko naszej Komisji w stosunku do postulatów 
Unesco, odnoszących się do publikacji nieksiążkowych, wypożyczeń między
bibliotecznych i katalogów centralnych. 

* 
Stowarzyszenie reprezentowane było na Zjeździe sprawozdawczo-wybor

czym Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w dniu 10 XI 59 przez Sekretarza General
nego, na konferencji w sprawie organizacji bibliotek miejskich, zorganizowanej 
przez Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej Bibliotek w dniach 
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8-10 XII w Katowicach, przez Przewodniczącą Sekcji Bibliotek Powszech
nych. 

W komisji kwalifikacyjnej dla bibliotekarzy, powolanej przez CRZZ 
w zw,iązilru z .nową tabelą uposażeń {Pir'acoWiników bibliotek 7JWią:zlirowych, bie
rze udz.iał z a:-aanienia stowarzyszeni•a kol. Ewa .PaiwHkows'ka. 

K o n t ak ty z Okręg a m i. W okresie sprawozdawczym kol. Borodyski 
odwiedził Okręg Lublin, kol. Dembowska - Okręgi Lublin i Wrocław, kol. 
H. Zasadowa brała udział jako obserwator z ramienia Zarządu Głównego 

w zjeździe okręgowym w Białymstoku. Instruktor terenowy, kol. Wojciechow
ska, wizytowała Okręgi: Gdańsk, Lodz - miasto i województwo, Rzeszów. 
Opole, ·wrocław i Szczecin. 

Od l grudnia 1959 r. w 21W.iązJkiu z ogóliną akcją oszczędnościową :zo5tał 
skasowany etat instruktora terenowego. Prezydium Zarządu Głównego po
dziękowało kol. Janinie Wojciechowskiej specjalnym listem za kilkuletnią 

pracę. 

Uchwałą Prezydium z dnia 24 X 1959 r. postanowiono utwol'7yć przy Za~ 
•rządzie Głó'\Wlym R e f e !l' a t d o S IP <r a w O <k •r ę g ów i powie!l'ZOITIO jego 
kierownictwo kol. Ewie Pawlikowskiej. 

OpraiCOWooy p<rzez ten Refe<rat scllemat sprawozdrunia półrocznego 0k1'ę
gów został rozesłany do wszystkich Okręgów. 

Na zakończenie mamy do zakomunikowania Kolegom radosną wiadomość 
o r e a k ty w o w a n i u po dłuższej przerwie działalności w r o c ł a w
ski e~ o Ok a:- ę g u Stowarzyszenia. Dzięk.i Sllalramliom Korri.itetu Organiza
cyjnego, któremu przewodniczył kol. Jan Ożóg (Biblioteka Uniwersytecka) 
i do którego należeli przedstawiciele wszystkich typów bibliotek istniejących 
na terenie WrocłaJWia, zwołany IZOOtał .dnia :.t ~udnia 1959 !l'. Zjazd Oikll'ęgowy, 
na którym wybrano nowy Zarząd Okręgu. Zarząd Główny reprezentowany był 
na Zjeździe prz~z Sekretarza Generalnego. 

Witając serdecznie Kolegów wrocławskich w naszym gronie, życzymy im 
l'Ozw.i·nięc.ia jak najżywszej dlzialallnośai i jaJk lllajpomyślindejszych wyników 
pracy. 

* 
Dążąc do umocnienia roli i znaczenia naszego Stowarzyszenia jako czyn

nika kształtującego świadomość zawodową i postawę społeczną bibliotekarzy 
i Wjpłyrwa~ącego ltą d:rogą 111a T"OZJWój i doSkonalenie IPI'a<cy bibliotek, Prezydium 
Zarządu Głównego widzi p o t r z e b ę o ż y w i e n i a d z i a ł a l n o ś c i 
o g n i w t e re n o w y c h naszej organizacji i zainteresowania pracami Sto
warzyszenia jak najszerszych kół bibliotekarzy. 

W tym celu Prezydium Zarządu Głównego proponuje zorganizowanie 
w roku bieżącym szeregu akcji o zasięgu ogólnokrajowym. Są to wspomniane 
już: 

l) Seminarium Wakacyjne w Jarocinie oraz 

2) konferencja w sprawie centralnych katalogów, 

3) podjęcie przez Okręgi szerokiej akcji propagującej wypożyczanie mię
dzybiblioteczne, 
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4) konkurs na wspomnienia z pracy bibliotek lub bibliotekarzy w okresie 

15-lecia. 
Realizacja tych zamierzeń zależy od aktywnego udziału wszystkich jedno

stek terenowych Stowarzyszenia, Prezydium Z. G. zwraca się więc do Za
rządów Okręgów z gorącym apelem o jak najdalej idącą współpracę i pomoc. 

Bliższe omówienie projektowanych akcji oraz udział w nich Okręgów 
przewidziBIIle jest w dalszych pun~ -porządku obrad dzisiejszego zebratilia. 

PROTOKOL Z POSIEDZENIA PLENARNEGO ZARZĄDU GLOWNEGO SBP 
odbytego dn. 1611960 r. w Warszawie 

Przewodniczący zebrania kol. B. H o r o d y s k i rozpoczął posiedzenie od 
uczczenia pamięci zmarłych w r. 1959 członków Stowarzyszenia: Aleksandry 
Zaczkowskiej - kier. Biblioteki Publicznej w Pszczynie, Heleny Bironowej -
emerytowanej bibliotekarki, członka naszej organizacji od r. 1918, Andrzeja 
Grodka - b. przewodniczącego SBP, rektora SGPiS, zasłużonego bibliotekarza 
i wybitnego uczonego, Wiktora Hahna - nestora bibliografów polskich, Ste
fanii Kempkowskiej - bibliotekarki biblioteki Prezydium Rady Ministrów. 

Porządek obrad został przyjęty jak następuje: 
l. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dn. 20 V 1959 r. 
2. SprawoodamJe Prezydłum Zał'ządu Gl. z dz;iała1ności. re okres od 

20 V 1959 r. 
3. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezydium. 
4. Sprawozdania z działalności Okręgów SBP za okres od 20 V 1959 r. 
5. Program Wakacyjnego Seminarium Biblioteka'l"Skiego w J&"'OCiinie 

w II połowie sierpnia 1960 r. 
6. Sprawa zorganizowania w r. 1960 konferencji na temat centralnych 

katalogów i sprawa wypożyczania międzybibliotecznego. 
7. Sprawa konkursu na wspomnienia z 15-lecia pracy bibliotek lub biblio-

tekarży. 
8. Ustalenie terminu i miejsca Zjazdu Delegatów. 
9. Sprawy bieżące. 
10. Wolne wnioski. 
Protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia z dn. 20 maja 1959, 

rozesłany uprzednio wszystkim członkom Z.G . .:..__ został przyjęty bez czytania. 
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za okn's od 20 V 1959 r. do 

14 I 1960 r. złożyła kol. D e m b o w ska 1• 

Kol. Re m er jako skarbnik Z.G. omówił bilans za r. 1958 i preliminarz 
na r. 1960. Preliminarz ten opiewa na sumę zł 4_250 629, w czym zł 3 534 994 
stanowi preliminarz wydawnictw SBP. Po stronie dochodów przewiduje się 
subwencję Ministerstwa Kultury i Sztuki w kwocie zł 480 835, a więc pod
wyższoną o 200 000 zł. 

Kol. Skarbnik przedstawił Zarządowi Gł. wnioski o zatwierdzenie bilansu 
i rachunku wyników za r. 1958, przyjęcie preliminarza na r. 1960, zatwierdze
nie wydatków nieprzewidzianych w preliminarzu w r. 1959 a związanych 
z sesją IFLA i Krajową Naradą Bibliotekarzy Bibliotek Fachowych w sumie 
zł 23 000, oraz uzupełnienie preliminarza na r. 1960 sumą zł 20 000 na do
datkowe uposażenie pracownika księgowości. 

Kol. D ą b r o w s k i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej stwier
dził, iż Komisja przeprowadziła kontrolę ksiąg Stowarzyszenia, przyjęta bilans 
i . .raclrunelk wyników :m T. 1958 ocaz stwierdziła {Prawidłowość gailPO<larid 
fmansowej Stowarzyszenia i celowość wydatków. 

1 Drukowane wyżej s. 78--85 (przyp. Red.). 
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Kol. H o rody s k li (prZed oddaaliero glos u lkoll.. TarzJbiroMTi ja!ko lkierOWIIli
kowi Referatu Wydawniczego poinformował zebranych, że kol. Tazbir z po
wodu braku czasu zrzeka się kierownictwa Referatu. Prezydium Zarządu 
Głównego powołuje do tej funkcji kol. Bartoszewskiego. KoL T a z b i r omówił 
wykonanie planu wydawniczego SBP w okresie sprawozdawczym. Wydam~ 
w tym czasie 6 tytułów w nakładzie globalnym 43 750 egzemplarzy, o łączneJ 
objętości 58 arkuszy druku. W druku znajduje się 6 pozycji. W planie na 
r. 1960 - 11 rpOIZY'Cjd. Narkłady są ustalane baJrdw 0511lrożnie, mimo to nie 
rozchodzą się w całości, szczególnie uderza małe zainteresowanie Informatorem 
Bibliotekarza na r. 1959. Remanent wynosi aż 4139 egzemplarzy. Kolportaż 
organizacyjny SBP rozwija się pomyślnie, choć początkowo nasuwal wiele 
kłopotów rozrachunkowych. Zarządy Okręgów powinny zainteresować się 
sprawozdaniami kolporterów a także ustaleniem r~zdzielników czasopism wy
syłanych członkom SBP bezpłatnie. 

Przed rozpoczęciem dyskusji nad sprawozdaniem Prezydium Przewodni
czący poprosił dyr. K o z i o l a, by jako sekretarz Sekcji bibliotek i czytel
nictwa Rady Kultury i Sztuki zapoznał zebranych z pracami Sekcji 2• 

Dyskusję rozpoczął kol. B a r t o s z e w s k i, nowy kierownik Referatu 
Wydawniczego, który naświetlił ostrożną politykę nakładów wydawnictw SBP 
i zasygnalizował niepokojący spadek prenumeraty czasopism. Jest to objaw 
związany ze wstrzymaniem przez Ministerstwo Oświaty centralnej prenume
racy, ale wslkazuje ;na obojętmość zawodorwą bibliotelkM"zy. Poradnik Biblioteka
TZa miał rw 1r. 1959 12 114 abonentów, na r.1960 -rtyłko 6056. Bibliotekarz od
powiednio: 3663 i 2683, Przegląd Biblioteczny - 788 i 518. Wszelkie propozycje 
Okręgów do planu wydawniczego na rok następny powinny być zgłaszane 
do maja, gdyż projekty planu składane są władzom w ciągu czerwca. 

Dyskusja skoncentrowała się na sprawach wydawniczych. Kol. G u t r y 
(Płock) proponuje opracowanie perspektywicznego planu i żywszą reklamę 
wydawnictw. Kol. K o rp a ł a (Kraków) podkreślił potrzebę bibliotekarskich 
wydawnictw związanych z Millenium. Kol. Z ar a ń ski (Szczecin) wysuwa 
myśl obniżenia ceny Informatora na r. 1959 do zł 10 i rozprowadzenia go 
wśród bibliotek terenowych. Kol. T e l e g a (Szczecin) reprezentuje pogląd, 
że powinno się zawiesić wydawanie Poradnika Bibliotekarza a popierać regio
nalne czasopisma bibliotek wojewódzkich. Kol. B i e l a w s k a (Bochnia) pole
mizuje z tą wypowiedzią i podkreśla potrzebę centralnego organu instruktażu 
i pomocy w pracy z czytelnikiem. Proponuje, by dotychczasowym prenumera
torom czasopism wysłać rachunki pro forma. To im przypomni konieczność 
rw2lllowienda .pren'Ul11eraty. Kol. BielawSkia lrZUJCia w dalszej dy\Sikusj1 myśl prze
ks.2rtałcrrnia Poradnika w pismo, które zaillllteresowałoby także czytelnioków 
b i bliotetk. Kol. F i e d o r o w i c z (Koszalin) u bolerwa nad braik:iem czyrnrnika, 
lktfuy by bibliotekom szkolnym zalecił prenumerowal!lie czasopism. Radzi 
ZWl!'ócić się w tej SIPI"awie do i.ns{peld;orów Sl7lkolmych i do S2kół J.icealnych. 

Kol. B a l i c k a zgłasza wniosek o konieczności szybkiego wydania Księgi 
pamiątkowej Narady Bibliotekarzy Bibliotek Fachowych, aby nie straciła 
aktualności. 

Kol. M a j o r e k (Koszalin) informuje, że Okręg koszaliński zamierza 
zorganizować w dniach 26-28 maja seminarium bibliotekarzy Ziem Północ
nych w Koszalinie dla omówienia zagadnień dotyczących Pomorza; pomoc 
w organizacji tej !konferencji obiecała Rada Naczelna Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Zachodlnich. 

P r z e w o d n i_ c z ą c y podsumowując dyskusję zawiadomił, że sprawa 
planu perspektywicznego wydawnictw bibliotekarskich była postawiona na 
konferencji katedr bibliotekoznawstwa we Wrocławiu przez prof. Knota. Do 
tego ogólnego planu wchodziłyby również wydawnictwa SBP. Kol. Majorek 
jest proszony o nadesłanie materiałów o Sesji koszalińskiej, do której SBP się 
włączy. Zarząd Główny nie nawiązał bezpośredniej współpracy z Towarzys
twem Rozwoju Ziem Zachodnich, uważając te to zadanie zainteresowanych 

2 Streszczenie tej ~edzi drulkujemy ma s. 90-91 (przyp. Red.). 
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Okiręgów. Wydiaal!ie Księgi pamiątkowej Krajowej Narady Bibliotek Facho-
wych qpóm.ia się z bralku ~ału papieru. . 

Następnie Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski kol. Skarbmka. 
Zatwierdzenie bilansu za r. 1959 i projekt preliminarza budżetowego na 

r. 1960 przyjęto jednomyślnie, zatwierdzenie wydatków niepreliminowanych 
na r. 1959 przyjęto z jednym głosem wstrzymującym się. 

Na wniosek kol. P o d gór e c z n e g o (Bydgoszcz) Zarząd Gł. skreślił 
z porządku dziennego punkt dotyczący sprawozdań Okręgów, a to ze względu 
na brak czasu. Sprawozdania te przygotowane na piśmie zostały złożone do 
Prezydium. . 

Z !koilei ikol. D e m b o Wl ska .zreferowalła projelklt programu przyszłego 
seminarium w Jarocinie ustalony przez komisję w składzie: kol. Dembowska, 
Uniejewska, Olejniczak, Kossuth. 

Tematyka główna: l. Problemy organizacyjne bibliotek, 2. Zagadnienie 
sieci bibliotek. 

Okręgi zgłoszą kandydatów w liczbie 2-5 osób na podstawie zeszło
rocznych kryteriów, które okazały się słuszne, oprócz tego Zarząd Główny 
zwróci się bezpośrednio o zgłoszenie kandydatów do poszczególnych bibliotek. 
O przygotowanie referatów Prezydium chce prosić kol. Baumgarta, Augusty
niaka, Kossutha, Olejniczaka, Wisłocką. Okręgi natomiast będą proszone 
o dobór kandydatów z różnych sieci. Koszty będą pokryte przez instytucje 
delegujące. SBP dopłaci- różnicę z subwencji przeznaczonej na cele statutowe. 

Po bardzo ożywionej dyskusji co do tematyki seminarium i jego charak
teru, na wniosek kol. B i e l a w s k i ej przyjęto propozycje Prezydium przy 
jednym glosie !I)l"ZOOiwnym. 

Kol. D e m b o w s k a referuje sprawę konferencji na temat katalogów 
centralnych. Zwołanie jej było jednym z postulatów seminarium w Jarocinie 
w r. 1959. Prezydium powołało komitet organizacyjny w składzie kol. kol.: 
Czerniatowicz, Uniejewska, Swiderski, Czerni, Baumgart. Termin konferencji 
przewiduje się na koniec 1960 r. Program obejmować będzie referaty na 
temat: l. Stanu prac nad katalogiem ogólnym centralnym, 2. Katalogi specjalne 
centralne i 3. Katalogi centralne regionalne. 

Tezy referatów opracowane przez Komisję zostaną przesłane do Okręgów, 
które zorganizują konferencje terenowe, poprzedzające konferencję ogólno
krajową. Zarządy Okręgów proszone są o zgłoszenie nazwisk kolegów (po l 
z każdego Okręgu) interesujących się zagadnieniem katalogów centralnych, 
którzJ przygotują konferencje terenowe. 

Sprawę propagandy wypożyczania międzJrbibliotecznego powinny wziąć 
na siebie Okręgi SBP. 

Kol. H o r o d y s ki referuje sprawę konkursu 15-lecia. Departament Pracy 
Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek wysunął projekt zorganizowania konkursu 
na wspomnienia z pracy bibliotek i bibliotekarzy w okresie 15-lecia. Prezydium 
projektuje ogłoszenie 2 konkursów: jeden - zamknięty dla niewielkiej liczby 
rwytypowamych ooób {12-15) z honorowaniem 'WSzyStk.ich !Pf'ac. drugi otwal'ty 
dostępny dla wszystkich bibliotekarzy. Konkurs. zamknięty przewiduje prace 
do 2 arkuszy autorskich, konkurs otwarty - do 1 arkusza. W zamkniętym 
przewiduje się jedną nagrodę pieniężną. W otwartym 3 nagrody pieniężne 
oraz szereg nagród innego rodzaju. Ogłoszony konkurs powinien wydobyć 
wiele materiałów dokumentacyjnych, które idą w zapomnienie. 

Po ożywionej dyskusji na temat chronologicznego zasięgu konkursu, przy
jęto propozycję Prezydium, zlecając mu porozumienie się z Departamentem 
co do budżetu konkursów. W ich tytule powinien się znaleźć okres 15-lecia 
PRL, ale warunki konkursowe winny dopuścić także wspomnienia z okresu 
wcześniejszego. 

Kol. Harodyski przypomniał, że w związku ze zbliżającym się końcem 
kadencji obecnego Zarządu należy ustalić termin i miejsce krajowego Zjazdu 
Delegadów. Zalrząd Gl. przyjął, ri:e Zji87Jd odbędzie się rw daliach 9 d 10 lkwdet
nia, wybór miejsca Zjazdu uzależni~ się od zbadania sprawy przez Kolegów 
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z zainteresowanych Okręgów, którzy winni zawiadomić Prezydium o decyzji 
w ciągu najbliższego tygodnia. 

Sprawy bieżące referowała kol. S e k re t a r z G e n e r a l n y. 
l. Prezydium Zarządu Gł. zwróciło się do Ministerstwa Szkolnictwa 

Wyższego z prośbą o wyjaśnienie, kiedy zostaną ogłoszone rozporządzenia wy
konawcze do ustawy o szkołach wyższych w odniesieniu do bibliotekarzy. 
Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa rozporządzeń tych należy się spodziewać 
w I kwartale br. W związku z tą informacją kol. B a u m g a r t wysunął 
wniosek, aby zwrócić się do Ministra Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przy
spieszenie wydania rozporządzenia wykonawczego. Kol. D r a c z k o wyjaśniła. 
że choć 51Prarwa jest bairdzo 'Pilna, ·l"'OZJPPI1Ządzenie nie może się ukazać, dopóki 
nie wyjdą inne roozporządzenia !pOIPrzedzające je. Musi otu być zachowana 
pewna logiczna kolejność. 

Wniosek kol. Baumgarta przyjęto jednogłośnie (uchwała nr 2). 
2. Wobec upływu kadencji Rady Kultury i Sztuki Gabinet Ministra 

zwrócił się do Stowarzyszenia o zgłoszenie kandydatów do nowej Rady. Pre
zydium proponuje, by oprócz dotychczasowych członków (kol. Horodyski, 
Augustyniak, Korpała i W. Dąbrowska) zgłosić nazwiska kol. Bocheńskiego 
i Swiderskiego, którzy będą reprezentować z ramienia SBP inne resorty niż 
resort kultury i sztuki. Kandydatury te Zarząd Gł. zatwierdził jednogłośnie. 

3. Nn poprzednim posiedzeniu plenarnym Zarządu Gł. uchwalono wniosek, 
by złożyć podziękowania radom narodowym wyróżniającym się pozytywnym 
stosunkiem do spraw bibliotek i SBP. Materiały w tej sprawie nadesłały 
jedytJlie 4 Okręgi. IIIlJle Okręgi, ,Jmóre lilie załatwiły jesocze ote~ .sprawy, pro
s:wll1e są o onaodesła·nde materiałów w ciągu 1ygodnia, po czym Zrurząd Główny 
złoży !pOdziękowanie Tadom wojewód:llk:im j miejskim, zaś Zall"ządy Okll"ęgOIWe 
radom 111.iższych sropn.i. 

4. Prezydium zwraca uwagę przedstawicielom Okręgów, że wysokość skła
dek członkowskich zgodnie ze statutem została ustalona przez Zarząd Główny 
i że poszczególne Okręgi nie mają prawa obniżania składek we własnym za
kresie, jak to miało miejsce w jednym Okręgu. 

Kol. G a w a r e c k a (Lublio) nawiązując do obecnych wypadków na te
renie Niemiec Zachodnich wysunęła wniosek, by Zarząd Główny wystosował 
do IFLA apel potępiający ekscesy faszystów, które mogą doprowadzić do 
nowej wojny światowej. 

Wniosek przyjęto przez aklamację (uchwała nr l) 3_ 

Kol. B a u m g a r t poruszył sprawę mianowania osób niefachowych na 
stanowiska kierownicze w bibliotekach podległych resortowi Kultury i Sztuki 
i zaproponował wysłanie do Ministra Kultury i Sztuki pisma wyrażającego 
opinię SBP w tej sprawie. Wniosek ten (uchwała nr 3) przyjęto jednogłośnie. 

Kol. Baumgart poruszył następnie sprawę aukcji organizowanych przez 
antykwariaty Domu Książki. Z praktyki wiadomo, że w czasie aukcji dochodzi 
do niewłaściwej rywalizacji między bibliotekami, których przedstawiciele 
podbijają ceny na książki powodując się fałszywą ambicją, a nie biorą pod 
uwagę tego, że te wygórowane ce111y axmcywane są przecież z jednej !kasy 
państwowej. 

W czasie dyskusji nad tą sprawą kol. K o z i o l zwrócił uwagę, że należy 
zainteresować tym zagadnieniem resort kultury, któremu podlegają również 
antykwariaty. Ministerstwo powinno wydać zarządzenie, aby duże biblioteki 
otrzymywały katalogi przed aukcją w celu zakupu książek po cenie wywo
ławczej. 

P r z e w o d n i c z ą c Y zaproponował, by przyjąć wniosek kol. Kozioła, 
a zredagowanie pisma powierzyć Prezydium. Pierwszeństwo zakupu poloników 
do r. 1800 powinno być zagwarantowane dla Biblioteki Jagiellońskiej, zaś polo
nika XIX i XX wieku -' Bibliotece Narodowej. Propozycję tę przyjęto. 
(Uchwała nr 5). 

8 Drukujemy ją powyżej s. 77 (przY!p. Red.). 
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Kol. Horodyski poinformował, że gratisowy rozdział czasopism między 
członków SBP wzbudził zastrzeżenia kontroli Min. Kultury i Sztuki, które 
zleciło ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez Zarząd Główny. 

W wyniku glosowania został uchwalony jednogłośnie wniosek (uchwala 
nr 4) popierający dotychczasową akcję. 

Skarbnik. kol. Re m er, nawiązując do zaleceń pokontrolnych poinformo
wał, że Zarząd Gl. będzie musiał prowadzić ewidencję centralną działalności 
finansowej Okręgów. Składki powinny wpływać na początku każdego kwar
tału za kwartał ubiegły, a rozliczenia z dotacji muszą być dokładnie opraco
wane, ewidencja jak również i dokumentacja składek musi być przejrzysta, 
aby mogła być podstawą do wysyłania egzemplarzy gratisowych. 

W zakresie kolportażu kol. Skarbnik przypomina, że należność za roz
prowadzone wydawnictwa musi być przekazywana przez kolporterów w całości 
do kasy Zarządu Głównego, który wypłaca kolporterom należną prowizję. 

Przedstawiony przez Skarbnika wniosek Okręgu Kieleckiego, aby SBP 
udzieliło subwencji na budowę gmachu biblioteki wojewódzkiej w Kielcach -
został odrzucony. Ze względu na małe możliwości i częsty brak funduszów 
na cele statutowe plenum stanęło na stanowisku, że SBP nie może udzielać 
dotacji na budowę gmachów bibliotecznych. 

Na tym obrady zakończono. 

Uchwały 

l. Protest przeciw ekscesom faszysl:..owsk:im w Niemczech Zachodlnich ~. 
2~ Zarząd Główny SBP prosi ob. Ministra Szkolnictwa Wyższego o przy

śpieszenie wydania rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o szkołach wyż
szych, dotyczących spraw bibliotecznych. Zwłoka w wydaniu rozporządzeń 
wykonawczych wpływa ujemnie na rozwój kadr bibliotekarskich oraz hamuje 
rozwój bibliotek. 

3. W związku z powtarzającym się w ostatnich czasach mianowaniem 
na stanowiska kierownicze w bibliotekach osób niefachowych - Zarząd 
Główny SBP prosi ob. Ministra Kultury i Sztuki, któremu dekret o biblio
tekach powierzył opiekę merytoryczną nad wszystkimi bibliotekami w kraju, 
o zwrócenie uwagi na konieczność mianowania na stanowiska kierownicze 
w bibliotekach osób z pełnymi kwalifikacjami bibliotekarskimi. Zarząd 
Główny SBP wyraża opinię, że jedynie fachowe kierownictwo oparte na 
specjalizacji bibliotekarskiej daje rękojmię racjonalnego rozwoju bibliotek. 

4. Zarząd Główny SBP stwierdza celowość bezpłatnego dostarczania 
członkom Stowarzyszenia czasopism fachowych wydawanych przez Stowarzy
szenie (Bibliotekarz lub Poradnik Bibliotekarza), co wpływa dodatnio na oży
rwi€111ie a:kitywmości czlonków. W zwią.ziklu z tym Wlinien Referait Wydawniozy 
IW dalszym ciągu .m.opartlryrwać ·członków Stowarzyszenia w 1b~e egzempla
!l"ze czasqpism. 

5. Zarząd Główny SBP zleca Prezydium zredagowanie i wysłanie do 
Ministra Kultury i Sztuki wniosku o przyznanie Bibliotece Narodowej i Biblio
tece Jagiellońskiej prawa zakupu poloników według cen wywoławczych, po
danych w katalogach aukcji antykwarycznych. 

4 Drukowany powyżej s. 77 (1przyp. Red.). 
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SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSOI SEKCJI BIBLIOTEK 
I CZYTELNICTWA 

RADY KULTURY I SZTUKI W ROKU 1959 

Pierwsze plenarne, organizacyjne posiedzenie Sekcji odbyło się w dniu 
21 kwietnia 1959 r. Dokonano na nim wyboru prezydium, przedyskutowano 
zakres działania Sekcji, wysunięto najbardziej palące problemy i naszkicowano 
organizację prac Sekcji. 

Prezydium Sekcji zostało przyjęte przez Ministra Kultury i Sztuki dla 
uzyskania aprobaty zamierzeń organizacyjnych i programowych. 

Drugie plenarne posiedzenie Sekcji odbyło się w dniu 20 czerwca 1959 r. 
Przyjęto na nim regulamin Sekcji, powolano przewodniczących zespołów 
problemowych i omówiono zadania poszczególnych zespołów. Nadto prze
dyskutowano wstępnie tezy do projektu nowelizacji ustawy bibliotecznej. 

W dniu 27 paźd~iem~ka 111a 1P<J5iedzemiliu romzerZOIIlego prezydium z udzia
łem przewodniczących zespołów przedyskutowano szczegółowe plany pracy. 
przygotowane przez zespoły, które przystąpiły też do realizacji swych zadań. 

Wszyscy członkowie Sekcji są obowiązani do uczestnictwa przynajmniej 
w jednym z zespołów, do których obok członków Sekcji zaproszono specjali
stów spoza Sekcji. Pewne zespoły mają charakter doraźny (np. zespół do 
spraw nowelizacji ustawy), inne - charakter stały. Z zaprojektowanych 
11 zespołów problemowych rozpoczęło już prace 8 zespołów. Nie został do
tychczas powołany zespół do spraw współpracy bibliotek. wydawców i księ
garstwa, nie rozpoczęły prac: zespół do spraw budownictwa bibliotecznego 
oraz zespól do spraw k0111serwacji księgo2lbiorów. 

l. Zespól do spraw p r a c y oś w i a t o w ej i k u l t u r a l n e j biblio
tek (przewodniczący doc. dr Józef Korpala) przygotowuje program założeń 
i metod pracy bibliotek w tym zakresie, współpracy bibliotek z organizacjami 
społecznymi, udziału w obchodach tysiąclecia. Po dyskusji na rozszerzonym 
prezydium do programu tego postanowiono włączyć także zagadnienia oświa
towego oddziaływania wszelkich bibliotek, nie zawężając uwagi tylko do 
bibliotek powszechnych. 

2. Zespół do spraw czy t e l n i c t w a d z i e c i i m l o d z i e ż y (prze
. wodnicząca Ewa Rawicz) opracowuje wnioski dotyczące współpracy bibliotek 
powszechnych (dziecięcych i dla dorosłych) oraz bibliotek szkolnych, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na czytelnictwo młodzieży poszkolnej. 

3. Zespół do spraw u s t a wy b i b l i o t e c z n e j (przewodniczący mgr 
Czesław Kozioł) przedyskutował tezy do ustawy w oparciu o uwagi pisemne 
nadesłane przez 30 członków Sekcji. Opracowany też został wstępny projekt 
ustawy, który jeszcze w styczniu 1960 r. wejdzie pod obrady zespołu i Sekcji, 
a w ciągu lutego zostanie przekazany Gabinetowi Ministra. 

4. Zespól do spraw p r a g m a ty k i b i b l i o t e k a r z y (przewodniczący 

dytr. Jómf .Poclgórec:zmy) qp<racował Willi09kd dotyczące doraźnego włączenia bi
bliotekarzy bibliotek powszechnych do projektu pragmatyki dla pracowników 
kulturalno-oświatowych. Przystąpiono do zbierania wstępnych materiałów do 
projektu pragmatyki zawodu· bibliotekarza. 
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5. Zespół do spraw b i b l i o t e k f a c h o wy c h (przewodniczący mgr 
Edward Assbury) przygotowuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy 
Polskich dyskusję nad projektem norm obsady personalnej w fachowych 
bibliotekach zakładowych. 

6. Zespół do spraw k s z t a ł c e n i a b i b li o t e k a r z Y (przewodni
cząca mgr Maria Dembowska) po opracowaniu długofalowego planu działania 
opracował projekty ankiety w sprawie kwalifikacji pracowników służby biblio
tecznej i potrzeb bibliotek w tym zakresie. Ankieta zostanie rozesłana do 
wielkich bibliotek uniwersalnych, bibliotek specjalnych i bibliotek powszech
nych. 

7. Zespół do spraw p o l i tyk i g r o m a d z e n i a z b i o r ó w (prze
wodniczący mgr Henryk Sawoniak) rozpoczął prace nad wytycznymi polityki 
gromadzenia zbiorów: specjalizacji bibliotek, gospodarki dubletami, importu 
bibliotecznego. Wskutek dłuższego pobytu przewodniczącego za granicą prace 
znajdują się w stadium wstępnym. 

8. Zespół do spraw prze p i sów k a t a l o g o wy c h (przewodni
cząca mgr Władysława Borkowska) odbył kilka zebrań poświęconych przygo
towaniu skróconych przepisów katalogowania i ustaleniu ich stosunku do 
projektowanych pełnych przepisów. Plan pracy zespołu przewiduje zorganizo
wanie opracowania instrukcji katalogowania wydawnictw periodycznych, do
prowadzenia do zakończenia prac nad projektem pełnych przepisów katalogo
wania, współdziałanie w zakresie międzynarodowej koordynacji przepisów, 
prowadzonej przez Międzynarodową Federację Związków Bibliotekarzy. 

Jak z przedstawionego materiału wynika, działalność Sekcji idzie w kie
runku spełnienia postulatu ujednolicenia polityki bibliotecznej państwa, a za
planowane prace wymagają dokładnego przygotowania i studiów. Sekcja roz
poczęła swą działalność w końcu czerwca, w przeddzień okresu urlopowego, 
.a zatem prace jej niewiele wykroczyły poza stan wstępnych ustaleń, opracowań 
Jub gromadzenia materiałów. 

Po wyjściu z okresu wstępnego Sekcja oprze swą działalność na prze
kazywaniu konkretnych zadań poszczególnym bibliotekom, instytucjom i orga
nizacjom. Szeroki zakres tych zadań wynika z faktycznych potrzeb bibliote
karstwa. 

SPRA WY WYPOZYCZANIA MIĘDZYBIBLIOTECZNEGO 

Na polecenie Komisji Rady Głównej dla Spraw Bibliotek, odbyła się 
w dniu 2 VI 1958 r. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie konferencja, 
której celem było omówienie spraw wypożyczania międzybibliotecznego. 
Uczestniczyli w niej referenci wypożyczania bibliotek szkół wyższych, PAN 
oraz niektórych bibliotek podległych Ministerstwu Kultury. Obradom prze
wodniczyła mgr Halina Roguiska z Biblioteki Narodowej. Podstawą do żywej 
i bardzo interesującej dyskusji był referat In$ Cellny Zawodzińskiej z Biblio
teki Jagiellońskiej, omawiający dotychczas obowiązujące przepisy i zarządzenia 
wypożyczania międzybibliotecznego oraz projekt ich nowelizacji. Komisja 
wnioskowa w składzie: W. Bogdanowiczowa - B.U. Wrocław, L. Pelczar-
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ski - B. WSR Olsztyn, M. Trzcińska - B.U. Warszawa, C. Zawodzińska -
Biblioteka Jagiellońska przedstawiła następujące wnioski: stwierdza się ko-
nieczność nowelizacji Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 XII 1953 r. 
w sprawie wypożyczania międzybibliotecznego. W związku z tym konieczne 
jest powołanie komisji, która opracowałaby projekt nowelizacji w oparciu 
o materiały konferencji odbytej w Krakowie 2 VI 1958 r. Nowy regulamin 
winien obowiązywać biblioteki wszystkich sieci oraz instytuty naukowo-ba
dawcze, które korzystają ze 2Jbiorów bibliotecZJn}"oh. Należy też możliwje

szyLko załatwić odgórnie sprawę regulowania kosztów związanych z wypoży
czaniem międzybibliotecznym - międzynarodowym. Dla ochrony cenniejszych 
obiektów bibliotecznych konieczne jest przyspieszenie zrealizowania planowa
nej sieci stacji mikrofilmowych. 

Przewodnicząca Komisji dla Spraw Bibliotek prof. dr H. Więckawska 

w kwietniu 1959 r. powołała Podkomisję wypożyczeń międzybibliotecznych 

w składzie: ,przewodlnicząoa mgr C. ZawodZJińska -B.J. Krnlk.ów, członkOIWie 

podkomisji: dyr. M. Czaplicka-B. WSE Katowice, mgrr H. RoguJsika - B.N. 
Warszawa, mgr M. Trzcińska - B.U. Warszawa. Podkomisja odbyła kilka 
posiedzeń i w listopadzie 1959 r. przekazała przewodniczącej Komisji R.G. 
dla SproJW Bibliotelk oSitatecZJI'ly projekt •nowej instrukcji w sprawie W}"poży
czamia międzybiblioteCZJ!lego w kraju i WY'POŻY'Cw.Ilia dla celów wysta.wow}"ch. 
W dalszym ciągu swych prac Podkomisja zajmuje się sprawą wypożyczania 

międzybibliotecznego międzynarodowego. Nowy projekt instrukcji wprowadza 
do sieci wypożyczania biblioteki podlegające nie tylko Ministerstwu Kultury 
i Sztuki i Ministerstwu Szkolnictwa, ale podległe i innym ministerstwom, 
a także instytucje prowadzące pracę naukową. Dla usprawnienia obiegu za
mówień i odciążenia bibliotek dotychczas najwięcej wypożyczających swój 
materiał (B-ka Jagiellońska, Uniwersytecka w Warszawie i Narodowa) projekt 
instruikcji zaleca .racjonaane kierowamie ;rewersów, przy poosługiwamiu się

w wyborze drogi rewersu wykazami bibliotek według specjalizacji i wykazami . 
nabytków, jakie biblioteki ogłaszają. Instrukcja zaleca też uproszczenie do 
minimum korespondencji (np. rewers wysłany jest równocześnie zamówie
niem itp.). W projekcie jest omówiony dokładnie materiał biblioteczny, jaki 
można zamawiać i wypożyczać. Podkomisja projektuje opracowanie informa
tora-poradnika, który byłby uzupełnieniem instrukcji. BY'loby rzeczą bardzo· 
korzystną dla współpracy na odcinku wypożyczania międzybibliotecznego, aby 
co jakiś czas mogły się odbywać konferencje referentów wypożyczania, takie 
jak wspomniana wyżej konferencja krakowska. 

Kxaków Celina Zawodzińska:-
B-ka Jagiellońska 
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Redaguje Sekcja Bibliogra!ficzna Stowarzyszenia Bilbliotekarzy 
Polskich 

SIPll' a wy s z 'kol en i o w e. Dla uczestniików korespondencyjnego kursu 
bibliog,miiicznego wrgarrllizorwrunego p-11Zez Państwowy Ośrodelk Kształcenia 

K<Jir€'SPO!Ili(iencyjm.ego Bibliotekarzy ukatzad.y się :następ-ujące kolejne sk,rypty: 
Gorzelska Leokadia: Druk bibliografii. Warszawa 1959 
Lenartowicz Maria: Opis !Jibliograficzny. Warszawa 1959 
Sawon1alk H€1!1cyk: Ustalenie planu bibliografii i dobór materiału. Warsza
wa 1959 
Słodkowsikra Elżbdel\:a. Wilgat Jalllina: Bibliografia osobowa; Zajewslka Anna: 
Bibliografia regionalna. Warszarwa 1959 
Stasiewska Zofia: Indeksy, do bibliografii. Warszawa 1959 

Na skutek licmych zapytań ki~anych do Instytutu BiblioE)raficznego 
o możliwościach uzyskania wydawanych skryptów, informujemy, że nie są 

one dostępne w handlu księgarskim. 

Z d"Ziałalności I n s ty t u t u B i b li o g ·r a f ·i c z n e g o. Nawiązując do 
ogl05zonej inf011macji o o/I)rncowywa.nym Poradniku metodyki bibliograficznej 

-dla autOtrów ·bibHogrnfii S{P€cjaJ..nych, który jest .pracą zbiorową IB, podajemy, 
że ukaże się on w kwietniu br. 

W Zakładzie Bibliografii Zalecaj~ej IB opracowuje się poradniki biblio
graficzne. które popularyzują piśmiennictwo na aktualne tematy. Ostatnio 
ukazały się: . 

. Juliusz Słowacki (1809-1849). Warszawa 1959 
Od Puszkina do Erenburga. Opracował Stefan Melkowski. Warszawa 195'1 
Bibliografia ta zawiera m. in. zestawienie i omówienie twórczości Mikołaja 
Gogola i Antoniego Czechowa. 
Wrzesień 1939. Opracował Marek Getter. Warszawa 1959 
Fryderyk Chopin (1810-18-lJ). Warszawa 1960 
Sygnalizujemy, że ukazała się norma: 
Kompozycja wydawnicza tytulatury książki. PN-58/N01162 
W opracowaniu są: 
Streszczenie autorskie. 

Metryka mikrofilmu. 

Nowe wy d a w n i c t w a z zakresu Nauki o Książce. W toku przygoto
wania jest Encyklopedia Wiedzy o Książce. lclóra UJkaże się naJkładem Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. 

Prace b i b l i o g ·r a f i c z n e zarejestrowane ostatnio w kartotece Insty
-tutu Bibliografimnego. 
Bibliografie dziedzin i zagadnień: 
Bibliografia z zakresu handlu wewnętrznego. Op1·ac. zespól Ośrodka Doku
mentacji Bibliograficznej przy Inst. Handlu Wewnętrznego pod red Ireny 
Urbańczyk. B-fia obejmuje piśmiennictwo polskie od 1944 do r.b. Zebrano 

.ok. 8.000 poz. 
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Blilblliog~ralfda :pisaniena)iotwa polskiego dotyczącego Powsia-nia Wam.m.wSkiego_ 
Oprac. G<Jit.fJryd Pyb (Poc7Jtla Koziegłowy IPOfW. Mys:2Jków - Ldceum Ogó1no
iksztalcące) 

Wykaz literatury husyckiej. Oprac. P. Spunar 
Zarys rozwoju polskiego piśmiennictwa łąkarskiego oraz bibliografia polskich 
prac łąkarskich za lata 1945-1956. Oprac. Marta Fabianowicz (B-ka Inst. 
Melioracji i Użytków Zielonych) 
Bibliografia piśmiennictwa polskiego i obcego z zakresu parapsychologii 
(mel;ajpsychi·ka), 1radiastezji (11"ó2xliJkarstwo), dlrulty2l!nu d IS!Picytyzmu. Oprac. 
Ludwik Tyborowski (Laski koło Warszawy - Brzozowa 60) 

S7Jkolniobwo pi.jaJrS!kde rw Polsce. Bi,bliogJrafia Pijąrów w Polsce od 1642 do 
czasów oosiejszych. (Obejmuje wydaw. 7JWa'l'lte d a1I11:. z czas.). Oprac. ks. Augu
.styln Stępnialk Kraków Ks. Pij~ ul. Kli.ny l. 
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MARIAN LODYŃSKI: L'organisation des biblioltheques 
scolaires dans le Duche de Varsovie et au Royaume 
de Pologne en 1807--~1831. 

On divise les bibliotheques scolaires de ce temps en quatres groupes: l. bi
bliotheques des ecoles elementaires (paroissiales), 2. bibliotheques des ćcoles 
sous-departementa:les, 3. lbibliotheques des ecoles departementales, 4. bibliothe
ques des ecoles palatinales des 1815. Toutes ces bibliotheques dependaient du 
recteur de l'ecole qui nommait un des professeurs charge de la surveillance 
directe de la bibliotheque. L'etat dans lequel se trouvaient Ies locaux biblio
thecaires et leur etablissement se presenta differemment. Les collections des 
bibliotheques scolaires au moment de reception par la Chambre d'Education 
etaient modestes. Beaucoup d'ecoles ne possedaient pas de bibliotheque. 
Grace a l'activitk energique de la Chambre d'Education et surtout aux 
inspecteurs: Kopczyński, Wolicki, Linde, Kossakowski, Staszic !'etat des biblio
theques s'est ameliore malgre les difficultes (bibliotheques depouillees, re
duction des depenses, les contacts commerciaux interrompus a cause des 
guerres). En 1820 on a publi-e le registre des livres qui devaient se trouver 
dans les bibliotheques des ecoles palatinales. Ce registre contenait 252 titres 
obligatoires. Le traitement des livres avait un caractere individuel mais la 
forme de l'inventaire etait definie par un reglement special. Les livres 
etaient mis a la portke des lecteurs suivants: instituteurs, eleves des classes 
superieures et moyennes, ainsi qu'a certaines personnes designees. Un regle
ment special concernait chaque groupe mentionne ci-dessus. Les bibliothe
caires les plus remarquables de ce temps sont: Kajetan Morykoni (Lublin) 
et Frederic Tripplin (Kalisz). A cette epoque les bibliotheques scolaires 
jouaient souvent un grand· role culturel et scientifique. 

KRYSTYNA REMEROWA: Les fragments d'une chronique 
d e l a v i e d'u n b i b l i o t h e c a ilr e s c i e n t if i q u e "i n t e g r a l". 
(Au 50-e anniversaire du travan bibliothecake du prof. Marian Lodyński). 

En 1908 M. Marian Lodyński a fini ses etudes historiques a l'Universite 
de Cracovie et en meme temps ił a commence son travail dans la bibliothe
que de cette Universite. La premiere guerre mondiale finie il alla s'etablir 
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a Varsovie ou il fut nomme directeur de la Bibliotheque Centrale Militaire 
qui etait en etat d'organisation. L'activite et !'energie de M. Lodyński ont 
eleve cette bibliotheque a un tres haut niveau et ses travaux sur la biblio
theconomie militaire ont contribue a developper la science de ce domaine. En 
meme temps M. Lodyński etait membre tres actif du Conseil de la Societe 
des Bibliothecaires Polonais. En 1932 il fut mis a la retraite, mais trois ans 
apres il entre en fonction de vice-directeur de la Bibliotheque Nationale et 
y reste jusqu'au 1938. II y revient apres la deuxieme guerre mondiale. En 
1948 il fut nomme directeur du Departement des Bibliotheques Scientifiques 
de la Direction des Bibliotheques. Des 1950 il se eonsacra a la cartographie, 
d'abord comme directeur de la section cartographique de la Bibliotheque 
Publique a Varsovie, puis a l'Institut Geographique de l'Academie des Scien
ces de Pologne. Malgre son travail social et d'organisation durant ces annees 
tres inteńse il n'interrompit pas ses recherches scientifiques. Outre la science 
bibliothecaire militaire il s'interessait au probierne de la Bibliotheque Natio
nale et de l'histoire des bibliotheques en Pologne a la fin du XVIII-e siecle 
et au commencement du XIX-e siecle. Son attention etait attiree par les 
courants progressH·s de cette epoque. En considera1ion de ses merites 1\1. Lo
dyński fut nomme en 1957 par l'Academie des Sciences de Pologne professeur 
sans chaire. M. Lodyński est le representant remarquable et typique du 
bibliothecaire de la operiode entre les deux demieres guerres. C'est le sava.nt 
dont la passion scicntifique et sociale coexistent en parfaite harmonie. 



TREść - TAELE DES MATIERES 

Artykuły- A-rticles: 

MARIAN LODYŃSKI: Organizacja bibliotek szkolnych Księs.twa War
szawskiego i Królestwa Folskiego w latach 1807-1831 - L'oi·ga
nisation des bibliotheques scolaires dans Ie Ducthe de Varsovic 
et au Royaume de P:J<loi?Jile en 1807-1831 

KRYSTYNA REMEROWA: F1ragmenty kroniki życia "integralnego" bi
bliotekarza naukowego (W 50-tą rocznicę rozpoczęcia pracy biblio
tekarskiej przez prof. dra Mariana Lodyńskiego) - Les fragments 
d'une chronique de !!ta vie d'rm bibliothecaire scientifique "integral" 
(Au 50-e anl!liversaire du travail bibliothecaire du prof. Marian 
Lodyński) 32 

Recenzje i sprawozdania- Comptes- rendus: 
HEINZ Lernke: Die Bruder Załuski und ihre Beziehungen zu Ge
lehrten in Deutschland und Danzig. Studien zur ,poJ,nische Friihauf
klarung. Berlin 1958 (Maria Manteufflowa). - IRENA TREICHEL: 
Pierwszy ,polski pod.ręczni"k ·biblioteikarski. Roczniki bibliot. R. 1:1957 
(Maria Walentynowicz). - ROCZNIKI BIBLIOTECZNE. Organ 
naukowy bibliotek szJ{Ół wyższych. Wrocław R. 1957, 1958 (Kry .. 
styna Niklewiczówna).- MARTIN SCHUCHMANN: Bibliographie 
der Normen fiir das Gebiet der Dokumentation. Bibliography of 
standards on documenta~tion. Bibliogrophie des normes pour ła 
documentation. La Haye 1958 (Janina Pelcowa). - Z ZAGADNIEŃ 
BIBLIOGRAFII SŁOWACKIEJ (Helena Jarecka) 

Z ..i:ycia- Actualites: 

Apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pulskich 

Odznaczenia i nagrody w Bibliotece Sląskiej 

Sprawozdanie z działalności SI3P w ukresie od 20 maja 1959 dr, 
14 stycznia 1960 

Protokół z posiedzema plenarnego Zarządu GI. SBP odbytego 
dn. 16 I 1960 w Warszawie 

Sprawozdanie z dziablności Sekcji bibliotek i cqtelnictwa Rady 
Kultury i S~tuki w r. 1959 

Sprawy wypożyczania międzybiblioteczmego (Celina Zawodzińska) 

Wiadomości bibliograficzne Nouvelles biblio-
graphiques 

Resumes 

52 

77 

77 

71l 

ll5 

90 

91 

93 

95 



Cena zl 12.-

Nakład 1300. Zam. 469. Obj. ark. druk. 5+2. Pap. druk. sat. kl. V, 60 g, 
70 X 100. Oddano do składu 2.XII.59. Druk ukończono w lutym 1960 r.- C-8·1 

Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa, ul. Sniadeckich 8. 


