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„Wiek Wata”
Wystawa w stulecie
urodzin pisarza

Kiedy zaczynaliśmy futuryzm, to właściwie żadnego
dzieła futurystycznego nie znaliśmy. Starczyło jedno
hasło, jedno małe odkrycie, jedno zdanie składające
się z trzech wyrazów: „słowa na wolności”.

Aleksander Wat „Mój wiek”

4/155/2000
Kresy Wschodnie dawnej
Rzeczypospolitej.
Katalog pocztówek
Opracowały Maria Calikowska,Opracowały Maria Calikowska,Opracowały Maria Calikowska,Opracowały Maria Calikowska,Opracowały Maria Calikowska,
Eugenia Krasińska-Kencka,Eugenia Krasińska-Kencka,Eugenia Krasińska-Kencka,Eugenia Krasińska-Kencka,Eugenia Krasińska-Kencka,
Agata PietrzakAgata PietrzakAgata PietrzakAgata PietrzakAgata Pietrzak
Redaktor naukowy Alicja ŻendaraRedaktor naukowy Alicja ŻendaraRedaktor naukowy Alicja ŻendaraRedaktor naukowy Alicja ŻendaraRedaktor naukowy Alicja Żendara
Obszerny katalog pocztówek ze zbiorów
ikonograficznych Biblioteki Narodowej.
Zawiera blisko 12 tysiêcy opisów kart pocztowych,
wydawanych od koñca XIX wieku do roku 1939.
200 czarno-bia³ych reprodukcji przypomina urodê
i charakter ziem po³o¿onych miêdzy przedrozbiorow¹
a obecn¹ wschodni¹ granic¹ Polski.
Orientacjê w bogatym materiale u³atwiaj¹
trzy szczegó³owe indeksy uwzglêdniaj¹ce dawne
i wspó³czesne nazewnictwo geograficzne.

Przewodnik po zespo³ach rêkopisów
Towarzystwa Historyczno-Literackiego
i Biblioteki Polskiej w Pary¿u
Opracowali Maria WOpracowali Maria WOpracowali Maria WOpracowali Maria WOpracowali Maria Wrede, Marek Prede, Marek Prede, Marek Prede, Marek Prede, Marek P. Prokop. Prokop. Prokop. Prokop. Prokop
i Janusz Pezdai Janusz Pezdai Janusz Pezdai Janusz Pezdai Janusz Pezda
Informator o wa¿nym dla polskiej historii i kultury
emigracyjnym zasobie rêkopi�miennym,
przygotowany dziêki kilkuletniej wspó³pracy Biblioteki
Narodowej z Bibliotek¹ Polsk¹ w Pary¿u.
Dzieje paryskiej placówki (od lat 30. XIX w.) i jej zbiorów
przedstawi³ Marek P. Prokop (Biblioteka Polska).
W zasadniczej czê�ci Przewodnika, opracowanej przez
Mariê Wrede  (Biblioteka Narodowa) i Janusza Pezdê
(Biblioteka Czartoryskich), zawarto podstawowe informacje
o zespo³ach rêkopi�miennych Biblioteki Polskiej,
uporz¹dkowane wed³ug trzech kategorii:
archiwa osób fizycznych, archiwa instytucji
i organizacji oraz materia³y lu�ne.

Kresy Wschodnie
dawnej Rzeczypospol itej

Katalog  pocztówek

Biblioteka Narodowa
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W  n u m e r z e :

Jakie cele pragnie osi¹gaæ BN dziêki relacjom z part-
nerami zagranicznymi? Jak kszta³tuje siê wspó³praca
z ksi¹¿nicami ze Wschodu i Zachodu? Jakie tenden-
cje mo¿na zaobserwowaæ w kontaktach zagranicz-
nych BN? Rozmowa Wojciecha Tyszki z dyrektor
Joann¹ Pasztaleniec-Jarzyñsk¹ na temat wspó³pra-
cy miêdzynarodowej Biblioteki Narodowej.

Konserwatorom z Biblioteki Narodowej powierzono odnowienie dzie³a z 1498 r.
Omnia Opera Pica della Mirandoli. Inkunabu³, w³asno�æ Ksi¹¿nicy
w Dubrowniku, trafi³ do r¹k polskich specjalistów bardzo zniszczony. O tym,
jak przywracano mu dawn¹ �wietno�æ, pisze Maria Wo�niak.

Chcia³em serdecznie podziêkowaæ Dyrekcji Biblioteki Narodowej,
¿e mia³a do mnie tyle zaufania, aby powierzyæ mi do wstêpnej oceny
tak ciekawy tom. Poczu³em siê trochê jak odkrywca, który wie, ¿e
istniej¹ dalekie l¹dy, ale nigdy na nich nie bywa³ � tymi s³owami
prof. Janusz Tazbir rozpocz¹³ swe wyst¹pienie podczas promocji
albumu Nad z³oto dro¿sze. Skarby Biblioteki Narodowej.

Spotkanie z okazji prezentacji albumu Grafika Polska... sta³o siê okazj¹
do przedstawienia historii i dnia dzisiejszego Instytutu Naukowego
i Biblioteki Polskiej w Montrealu. Pisze o tym prof. Hanna M. Pappius,
wiceprezes Instytutu i dyrektor Biblioteki Polskiej w Montrealu.

B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j

B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j

Chcemy zatem – choć w tej formie – kierować słowa wdzięczności i podziękowań
do naszych PRZYJACIÓŁ, których życzliwość i hojność ułatwia zarówno realizację
wielu przedsięwzięć z zakresu działalności podstawowej, jak i istnienie Biblioteki
jako Salonu.

Ambasada Republiki
Federalnej Niemiec
03-932 Warszawa, ul. D¹browiecka 30

Przekaza³a Bibliotece Narodowej trzy-
dziestotrzytomow¹, multimedialn¹ en-
cyklopediê Bertelsmanna, Grosse Ber-
telsmann Lexikothek, a tak¿e  dar pie-
niê¿ny z przeznaczeniem na uzupe³nie-
nie zbioru poloników z terenu Niemiec
oraz na zakup publikacji kulturalnych
i naukowych wydawanych przez nie-
mieckie oficyny.

Ambasada Republiki
Francuskiej
02-515 Warszawa, ul. Pu³awska 17

W ci¹gu ostatnich dziewiêciu lat prze-
kazywa³a �rodki, które pozwoli³y na
wzbogacenie zbiorów Biblioteki Naro-
dowej o ponad 400 woluminów, m.in.
dziewiêciotomowy Dictionnaire de la
langue française, najnowsze czter-
nastotomowe wydanie encyklopedii
E. Bénézita Dictionnaire critique et
documentaire des peintres, sculpteurs,
dessinateurs et graveurs czy Le papier,
bibliofilskie wydawnictwo po�wiêcone
historii papieru.
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B
iblioteka Narodowa z oczywistych wzglê-
dów jest skupiona na sprawach polskich,
co jednak nie znaczy, ¿e jest odciêta od
�wiata. Ju¿ zreszt¹ samo has³o �polonika�

� zawiera w sobie konieczno�æ wspó³pracy z tymi
narodowymi ksi¹¿nicami, którym mo¿emy co� za-
ofiarowaæ w zamian za interesuj¹ce nas informacje
i materia³y biblioteczne.

Wspó³praca zagraniczna Biblioteki Narodowej to-
czy siê na wielu obszarach, które widzê nastêpuj¹co:
� oficjalne uczestnictwo w miêdzynarodowych

strukturach bibliotecznych
� dwustronne porozumienia o wspó³pracy z innymi

narodowymi bibliotekami
� kontakty miêdzynarodowe w gronach specjalistów

(bibliografowie, konserwatorzy, informatycy i in.)
� bie¿¹ca wymiana informacji i publikacji miêdzy BN

a partnerami
� wspó³praca z polskimi instytucjami kultury dzia³a-

j¹cymi poza krajem
� program wzbogacania nowo�ciami literatury pol-

skiej bibliotek poza krajem
� wspó³praca z przedstawicielami Rzeczypospolitej

Polskiej za granic¹ (ambasady, instytuty polskie)
� wspó³praca z przedstawicielstwami zagraniczny-

mi w Polsce
� wspó³praca � na wybranych polach � z polskimi

i zagranicznymi organizacjami i fundacjami poza-
rz¹dowymi

� przyjmowanie go�ci z zagranicy i nasze s³u¿bowe
wyjazdy do innych krajów

� przyjmowanie zagranicznych wystaw, a tak¿e or-
ganizowanie i prezentowanie naszych wystaw za
granic¹

� organizowanie w BN spotkañ i wystaw ukazuj¹-
cych zwi¹zki kultury polskiej z innymi kulturami,
narodami i pañstwami

� wydawanie publikacji ksi¹¿kowych i czasopi�mien-
nych po�wiêconych m. in. wspó³pracy zagranicz-
nej (katalogi zbiorów i wystaw, �Rocznik Bibliote-
ki Narodowej�)

� publikowanie czasopism kulturalnych: �Nowej Pol-
szy�, a tak¿e �Literatury na �wiecie� i �Dialogu�

� indywidualne zaanga¿owanie poszczególnych osób,
pracowników BN, w ró¿norodne dzia³ania zwi¹za-
ne z szeroko rozumian¹, miêdzynarodow¹ wymia-
n¹ kulturaln¹.

Mam nadziejê, ¿e niniejszy numer �Biuletynu In-
formacyjnego Biblioteki Narodowej� bêdzie dobr¹ pre-
zentacj¹ � na wybranych przyk³adach � naszego kon-
taktu ze �wiatem, a szczególnie z naszymi najbli¿szy-
mi s¹siadami.
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� Pozwoli Pani Dyrektor, ¿e za-
cznê od pytania nieco przewrot-
nego i prowokuj¹cego: po có¿
w ogóle instytucji powo³anej do
gromadzenia, opracowywania
i udostêpniania NARODOWE-
GO, a zatem polskiego dorobku
pi�mienniczego dzia³alno�æ na
forum miêdzynarodowym?

� Pytanie rzeczywi�cie prowoku-
j¹ce. Byæ mo¿e, gdyby powinno�ci
Biblioteki Narodowej ogranicza³y siê
wy³¹cznie do gromadzenia i archi-
wizowania polskich zbiorów, uni-
kanie kontaktów zagranicznych
by³oby usprawiedliwione, choæ brak
aktywno�ci w poszukiwaniu �la-
dów polskiego pi�miennictwa za
granic¹ móg³by ju¿ budziæ obawy,
czy Biblioteka w³a�ciwie wype³nia
swoj¹ misjê archiwizowania pi-
�miennictwa narodowego. Zastana-
wiaj¹c siê nad znaczeniem kontak-
tów miêdzynarodowych dla Biblio-
teki Narodowej, nale¿y pamiêtaæ, ¿e
w okresie obserwowanego obecnie
procesu globalizacji wszystkich ob-
szarów dzia³alno�ci cz³owieka nie
istnieje ju¿ ¿adna instytucja pe³ni¹-
ca w pañstwie funkcje ogólnokra-
jowe, która mog³aby prawid³owo
funkcjonowaæ i rozwijaæ siê bez
wspó³pracy miêdzynarodowej. Au-
tarkizm nie tylko gospodarczy, ale
tak¿e w sferze kultury ma zawsze
negatywne konsekwencje.

Biblioteka Narodowa, centralna
biblioteka pañstwa i narodowa cen-
trala bibliograficzna, reprezentuje
polskie bibliotekarstwo w kraju i za
granic¹. Jest zobowi¹zana �ledziæ
kierunki rozwoju metodyki i prak-
tyki bibliotecznej na �wiecie oraz
inspirowaæ zmiany w samej BN

i w innych polskich bibliotekach.
Mo¿e rodziæ siê pytanie, czy roli
³¹cznika ze �wiatem bibliotekarskim
nie mog³yby pe³niæ wy³¹cznie: lek-
tura pi�miennictwa fachowego, ko-
rzystanie z informacji dostêpnych
w Internecie, przeszukiwanie biblio-
grafii, katalogów i innych �róde³ in-
formacji, a tak¿e korespondencja w
tradycyjnej i elektronicznej posta-
ci. Jednak coraz wiêksza liczba miê-
dzynarodowych konferencji biblio-
tekarskich wyra�nie �wiadczy o
rosn¹cej potrzebie osobistych kon-
taktów, które inspiruj¹ i pozwalaj¹
lepiej rozumieæ zmiany zachodz¹ce
we wspó³czesnym bibliotekarstwie.
Zdobywanie wiedzy, wymiana infor-
macji i aktywny udzia³ w miêdzy-
narodowych programach zarówno
poprzez intelektualne uczestnictwo,
jak i kontakty osobiste s¹ równie
wa¿ne i wzajemnie siê uzupe³niaj¹.

� Jakie cele pragnie osi¹gaæ Bi-
blioteka Narodowa poprzez kon-
takty zagraniczne swoich pracow-
ników, swojej kadry kierowniczej,
wreszcie cz³onków dyrekcji i ja-
kie g³ówne kierunki wspó³pracy
s¹ podejmowane?
� Nie mo¿na zawê¿aæ kontaktów
Biblioteki Narodowej ze �wiatem do
wyjazdów zagranicznych. Wspó³-
praca zagraniczna to udzia³ w miê-
dzynarodowych serwisach biblio-
graficznych i informacyjnych, jak
ISSN, ISBN, RISM, �Index Trans-
lationum�, �Annual Bibliography of
the History of the Printed Books and
Libraries� i wiele innych; to tak¿e
wymiana wydawnictw z ponad 300
partnerami na �wiecie, sporz¹dza-
nie kwerend naukowych dla zagra-
nicznych u¿ytkowników, przekazy-

wanie informacji o BN, polskim
bibliotekarstwie oraz o produkcji
wydawniczej w Polsce do najwa¿-
niejszych �wiatowych �róde³ infor-
macji.

Cele i kierunki wspó³pracy za-
granicznej realizowanej w BN mo¿-
na podzieliæ na kilka kategorii.
Przede wszystkim jest to cz³onko-
stwo Biblioteki Narodowej w naj-
wa¿niejszych dla bibliotek narodo-
wych organizacjach miêdzynarodo-
wych, jak CENL, IFLA, LIBER,
i udzia³ w organizowanych przez
nie konferencjach w celu wymia-
ny informacji i doskonalenia wie-
dzy fachowej. Nastêpnie � uczest-
nictwo w spotkaniach maj¹cych
wp³yw na merytoryczn¹ dzia³al-
no�æ bibliotek, takich jak doroczne
posiedzenia Komisji Normalizacyj-
nej ISO/TC46 czy spotkania orga-
nizowane przez Radê Europy. Da-
lej � reprezentowanie Polski w or-
ganizacjach zarz¹dzaj¹cych miê-
dzynarodowymi serwisami infor-
macyjnymi, takimi jak ISSN oraz
ISBN. I wreszcie, organizowanie
wyjazdów pracowników BN w ra-
mach dwustronnych umów z za-
granicznymi ksi¹¿nicami. Wszyst-
ko to s³u¿y doskonaleniu warszta-
tów bibliotecznych i naukowych,
tworzy systematycznie wielopozio-
mowe wiêzi ³¹cz¹ce polsk¹ Biblio-
tekê Narodow¹ z innymi ksi¹¿ni-
cami narodowymi, zw³aszcza z kra-
jów Europy Centralnej i Wschod-
niej. Rzadziej pracownicy BN wy-
stêpuj¹ w roli ekspertów, konsul-
tantów czy wyk³adowców na fo-
rum miêdzynarodowym, najczê-
�ciej zdarza siê to w dziedzinie kon-
serwacji, automatyzacji i opraco-
wania zbiorów specjalnych.

O wspó³pracy zagranicznej
Biblioteki Narodowej
Z Joann¹ Pasztaleniec-Jarzyñsk¹, zastêpc¹ dyrektora BN
ds. naukowych, rozmawia Wojciech Tyszka
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Obecnie kontakty miêdzynaro-
dowe Biblioteki Narodowej zdomi-
nowa³a wspó³praca z polskimi bi-
bliotekami emigracyjnymi, zw³asz-
cza z tymi, które s¹ zrzeszone w
Sta³ej Konferencji Muzeów, Archi-
wów i Bibliotek Polskich na Zacho-
dzie. Celem tej wspó³pracy jest
wspieranie dzia³alno�ci merytorycz-
nej ksi¹¿nic polonijnych, a tak¿e po-
moc w rejestrowaniu i ochronie pol-
skiego dziedzictwa kulturalnego
rozproszonego po ca³ym �wiecie.
Kontakty te s³u¿¹ te¿ poszukiwa-
niu poloników w zbiorach biblio-
tek zagranicznych i polonijnych.
Ostatnio to najczêstszy cel wyjaz-
dów zagranicznych, chêtnie popie-
rany przez dyrekcjê, w miarê mo¿-
liwo�ci finansowych BN. Realizo-
wane s¹ wyjazdy pracowników �
z zak³adów zbiorów muzycznych,
rêkopisów, starych druków, doku-
mentów d�wiêkowych, kartogra-
ficznych � do Petersburga, Lwo-
wa, Kijowa, Rygi, Wilna, Moskwy,
Berlina, Pragi, a tak¿e Wiednia.

� Uczestnicz¹c w dwóch poprzed-
nich spotkaniach CENL przeko-
na³em siê, ¿e dyskusje tam po-
dejmowane skupiaj¹ siê wokó³
spraw do�æ odleg³ych od naszych,
polskich do�wiadczeñ. My�lê na
przyk³ad o problemach masowe-
go opracowywania i udostêpnia-
nia (tak¿e w Internecie) doku-
mentów elektronicznych czy
sposobach tworzenia protoko³ów
dostêpu do baz danych w jêzyku

innym ni¿ jêzyk u¿ytkownika.
Dla ksi¹¿nicy takiej jak nasza,
która borykaæ siê musi z perma-
nentnym niedofinansowaniem
czy niepe³nym wp³ywem egzem-
plarza obowi¹zkowego w trady-
cyjnej postaci dokumentu dru-
kowanego, s¹ to przecie¿ ci¹gle
jeszcze problemy bli¿szej czy dal-
szej przysz³o�ci. Czy wobec na-
szych zachodnich partnerów za-
granicznych jeste�my skazani na
odgrywanie roli ubogiego krew-
nego, czy te¿ mo¿na tu mówiæ o
jakiej� formie partnerstwa? In-
nymi s³owy: czy BN jedynie ko-
rzysta z wypracowanych w kra-
jach zachodnich rozwi¹zañ, stan-
dardów, procedur i know how, czy
sama tak¿e mo¿e byæ w jaki�
sposób pomocna partnerom z Za-
chodu?
� Istotnie, na dorocznych spotka-
niach dyrektorów europejskich bi-
bliotek narodowych zrzeszonych w
Fundacji CENL dominuj¹ problemy
bibliotekarstwa XXI wieku. Oma-
wiane s¹ przede wszystkim projek-
ty miêdzynarodowe finansowane
przez Uniê Europejsk¹ w ramach
wspierania rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego, a realizowane
przez biblioteki narodowe, np. The
British Library czy biblioteki naro-
dowe krajów skandynawskich. Na
³awce �ubogich krewnych� siedzi-
my obok innych krajów nie tylko
Europy Centralnej i Wschodniej, ale
tak¿e krajów basenu Morza �ród-
ziemnego. Na ostatnim spotkaniu
CENL w San Marino, w którym
mia³am przyjemno�æ uczestniczyæ,
S³owenia wyst¹pi³a z inicjatyw¹
osobnego omawiania spraw doty-
cz¹cych krajów Europy Wschod-
niej. W¹tpiê jednak, czy ta forma
wspó³pracy regionalnej na forum
CENL znajdzie uznanie. Ide¹ spo-
tkañ CENL jest wspieranie budo-
wy nowoczesnego spo³eczeñstwa
informacyjnego poprzez wyrów-
nywanie poziomu us³ug bibliotecz-
nych i bibliograficznych serwisów
informacyjnych we wszystkich
krajach europejskich. Nie jest to
mo¿liwe bez rozwoju wspólnych
standardów bibliotecznych i biblio-
graficznych. Jeszcze dwa, trzy lata

temu te sprawy omawiane na po-
siedzeniach CENL mog³y wyda-
waæ siê abstrakcyjne i odleg³e na-
szemu do�wiadczeniu, ale nie dzi�.
To s¹ ju¿ tak¿e problemy polskie-
go bibliotekarstwa. Nale¿y podkre-
�liæ, ¿e bardzo wa¿n¹ czê�ci¹ ob-
rad CENL jest prezentacja przez
wszystkie biblioteki narodowe naj-
wa¿niejszych spraw dotycz¹cych
poszczególnych krajów. Wymiana
informacji i opinii jest równie cen-
na dla wszystkich uczestników
obrad.

� O wspó³pracy z partnerami
z Zachodu ju¿ mówili�my. A prze-
cie¿ BN ma te¿ rozliczne kontak-
ty z bibliotekami narodowymi
z krajów by³ego ZSRR. Choæby
ostatnio go�ci³a u nas Galina
Olejnik, dyrektor BN Bia³orusi.
Jaki jest zatem kszta³t naszej
wspó³pracy z tymi ksi¹¿nicami
i jakie cele stawia sobie BN
w kontaktach z nimi?
� Po rozpadzie ZSRR i powstaniu
narodowych bibliotek w odrodzo-
nych, niepodleg³ych krajach na
Wschodzie, Biblioteka Narodowa
podtrzyma³a wcze�niejsze wiêzi,
zabiegaj¹c zw³aszcza o rozwój dwu-
stronnych kontaktów z biblioteka-
mi narodowymi swoich s¹siadów.
Wyrazem tej polityki s¹ podpisane
w latach 90. umowy o wspó³pracy
z bibliotekami narodowymi Ukrainy,
Bia³orusi, Rosji, £otwy, Estonii,
a tak¿e Czech. Obecnie uzgadniane
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W
spó³praca zagraniczna B

N
s¹ tre�ci umów z narodowymi bi-
bliotekami S³owacji i Mo³dawii,
a tak¿e aneks do umowy z Rosyj-
sk¹ Bibliotek¹ Narodow¹ w Sankt-
Petersburgu, dotycz¹cy wspólnego
odtworzenia historii ksiêgozbioru Bi-
blioteki Za³uskich.

Warto przypomnieæ, ¿e podsta-
wowym celem, który stawiali�my
na pocz¹tku lat 90. w kontaktach z
bibliotekami narodowymi wschod-
nich s¹siadów by³o stworzenie kli-
matu wzajemnego zaufania, który
pozwoli³by polskim bibliotekarzom
i badaczom na nieograniczony do-
stêp do zasobów bibliotecznych
i umo¿liwi³ mikrofilmowanie polo-
ników dla uzupe³nienia zasobów
polskich bibliotek. Wspó³praca od-
bywa siê obecnie w bardzo dobrym
klimacie, a jedynym ograniczeniem
s¹ problemy finansowe, które po-
woduj¹, ¿e przyjazdy bibliotekarzy
z Ukrainy, Rosji czy Bia³orusi s¹
zbyt rzadkie w stosunku do po-
trzeb. Warto tak¿e dodaæ, ¿e np.
kontakty z Bibliotek¹ Narodow¹
Czech s¹ teraz czêstsze � i to na
ogó³ z inicjatywy partnerów cze-
skich � ni¿ przed 1989 rokiem.
D¹¿ymy przede wszystkim do pod-
trzymania wymiany wydawnictw,
nie tylko w zakresie poloników, ale
tak¿e w celu pozyskiwania najwa¿-
niejszych publikacji odzwierciedla-
j¹cych stan kultury, nauki oraz sy-
tuacji spo³eczno-ekonomicznej tych
krajów. Dalsze cele to wymiana
informacji o zmianach zachodz¹-
cych w systemie bibliotecznym
i na rynku wydawniczym naszych
s¹siadów, uzyskiwanie pomocy
tych bibliotek w wyszukiwaniu
poloników, upowszechnianie wie-
dzy o pi�miennictwie i kulturze da-
nego kraju poprzez organizowanie
wystaw oraz wspólne inicjatywy
wydawnicze i publikacje w czaso-
pismach fachowych.

� Istnieje jeszcze trzecia grupa
instytucji, z którymi BN utrzy-
muje �cis³e kontakty. To biblio-
teki utworzone za granic¹ przez
�rodowiska polskich emigran-
tów, a w szczególno�ci Biblioteki
Polskie w Pary¿u i w Londynie
oraz Muzeum Polskie w Rapper-

swilu. Jak¹ rolê ma do spe³nie-
nia BN w stosunku do tych in-
stytucji?
� Biblioteka Narodowa by³a zawsze
zainteresowana ksi¹¿k¹ polsk¹ na
obczy�nie oraz polonijnymi placów-
kami bibliotecznymi i ich funkcjo-
nowaniem zarówno w �rodowi-
skach Polonii, a tak¿e ich bardziej
uniwersaln¹ misj¹ zachowania pol-
skiego dziedzictwa narodowego.
Pamiêtamy zas³ugi zmar³ego cztery
lata temu prof. Andrzeja K³ossow-
skiego, który jeszcze w latach 70.
zainicjowa³ w BN cykl publikacji po-
�wiêconych ksi¹¿ce polskiej na ob-
czy�nie. Oficjalne kontakty BN
mog³y siê jednak rozwin¹æ, z oczy-
wistych powodów, dopiero w la-
tach 90. �Wschodnim� wariantem
stosunków z instytucjami polonijny-
mi jest prowadzona od dziesiêciu lat
przez doc. Oskara Stanis³awa Czar-
nika � i ostatnio wspierana finan-
sowo przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego � akcja
przekazywania w darze polskich
publikacji bibliotekom na Ukrainie,
Bia³orusi, Litwie, £otwie, w Cze-
chach i Kazachstanie.

Dwa g³ówne cele dzia³alno�ci BN
w tej dziedzinie to, jak ju¿ wspo-
mnia³am, pomoc merytoryczna w
opracowywaniu zbiorów emigra-
cyjnych bibliotek oraz udzielanie
konsultacji i pomocy w takich spra-
wach, jak, na przyk³ad, konserwa-
cja czy nowoczesne standardy
opracowania zbiorów. Najwiêkszy
program pomocy BN przeznaczo-
ny dla instytucji emigracyjnych,
a finansowany od 1992 r. przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, obejmowa³ opraco-
wanie najcenniejszych zbiorów rê-
kopi�miennych i dokumentów ¿y-
cia spo³ecznego Biblioteki Polskiej
w Pary¿u. Niestety, dzia³aniom bi-
bliotecznym i dokumentacyjnym
BN nie towarzysz¹ prace badaw-
cze nad dziejami ksi¹¿ki polskiej na
emigracji ani nad jej wspó³czesny-
mi losami.

� Na zakoñczenie � sprawa bar-
dziej przyziemna, ale od rzeczy-
wisto�ci, jakakolwiek by ona nie
by³a, przecie¿ nie uciekniemy.

Czy trudna od wielu lat sytuacja
finansowa BN nie wp³ywa nega-
tywnie tak¿e na ten aspekt dzia-
³alno�ci naszej ksi¹¿nicy? Jakie
tendencje zaobserwowaæ mo¿na
w kontaktach zagranicznych BN
� czy mimo tej sytuacji ich licz-
ba wzrasta, a wspó³praca wci¹¿
siê rozwija czy te¿ � z koniecz-
no�ci � musz¹ one ulec ograni-
czeniu do tych najpotrzebniej-
szych i najmniej kosztownych?
� Na zakres naszych kontaktów
miêdzynarodowych ma wp³yw nie
tylko kondycja finansowa BN, choæ
z pewno�ci¹ odgrywa decyduj¹c¹
rolê. Nie nale¿y zapominaæ o takich
czynnikach, jak odpowiedni po-
ziom przygotowania merytoryczne-
go pracowników, co jest niezbêd-
nym warunkiem w³¹czenia siê do
miêdzynarodowych programów
bibliotecznych, tak jak i znajomo�æ
jêzyków obcych � zw³aszcza an-
gielskiego. Nie mniej wa¿nym czyn-
nikiem okre�laj¹cym nasz¹ obec-
no�æ w miêdzynarodowych gre-
miach jest pozycja lidera posiada-
j¹cego autorytet w bibliotekarstwie
krajowym. Nie nale¿y tak¿e zapo-
minaæ o konieczno�ci zachowania
w³a�ciwych proporcji pomiêdzy
obowi¹zkiem realizowania zadañ
statutowych w macierzystej insty-
tucji, a udzia³em pracowników BN
w miêdzynarodowych imprezach
i programach.

� Czy istniej¹ dane pozwalaj¹ce
okre�liæ w sposób ilo�ciowy roz-
miary kontaktów zagranicznych
BN?
� Podsumowuj¹c wspó³pracê miê-
dzynarodow¹ BN w ostatnich la-
tach, nale¿y odnotowaæ wzrost
liczby kontaktów w po³owie lat 90.,
co wynika³o g³ównie z udzia³u BN
w licznych konferencjach i wyjaz-
dach studyjnych organizowanych
z inicjatywy i na koszt Rady Euro-
py oraz stowarzyszeñ bibliotekar-
skich i rz¹dów pañstw Europy Za-
chodniej i USA. Mniej wiêcej od
trzech lat wspó³praca ustabilizowa-
³a siê na poziomie, który wyra¿a siê
liczb¹ oko³o 80 wyjazdów pracow-
ników BN oraz sum¹ oko³o 200 000
z³otych przeznaczanych rocznie na
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Poszukiwania
i rejestracja poloników
w zbiorach bibliotecz-
nych za granicą
Poszukiwania i rejestracja poloni-
ków w zbiorach obcych najwcze-
�niej zosta³y podjête i wyj¹tkowo
szeroko siê rozwinê³y w zakresie
starych druków, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e to one leg³y u podstaw
naszych kontaktów miêdzynarodo-
wych. Penetracja zbiorów obcych
objê³a 51 bibliotek w 14 krajach.
Jej celem by³o niegdy� i jest nadal:
uzupe³nianie retrospektywnej bi-
bliografii narodowej, rozpoznanie
stopnia obecno�ci za granic¹ i re-
cepcji dzie³ autorów polskich, cha-
rakterystyka dzie³ przedrukowa-
nych, okre�lenie skali zaintereso-
wania sprawami Polski za granic¹.

Wyjazdy rejestracyjne by³y na
ogó³ krótkie, kilku- lub kilkunasto-
dniowe. Wszak¿e przynosi³y plon
� niekiedy bardzo interesuj¹cy czy
wrêcz niezwyk³y. D³u¿ej trwa³a,
a w³a�ciwie w ci¹gu lat by³a kon-

tynuowana, rejestracja poloników
w ksiêgozbiorze dawnego kolegium
pijarskiego w Podoliñcu, do roku
1995 znajduj¹cego siê w Maticy Slo-
venskej w Martinie, a obecnie prze-
chowywanego w kolegium pijarów
w Nových Sadach ko³o Nitry.

Inn¹ du¿¹ akcj¹ rejestracyjn¹ jest
poszukiwanie i opisywanie poloni-
ków w bibliotekach Rzymu. Akcja
zosta³a zorganizowana na podsta-
wie umowy pomiêdzy Bibliotek¹
Narodow¹ a Fondazione Romana
Marchesa J. S. Umiastowski oraz
Pontificio Istituto di Studi Ecclesia-
stici. W wyniku trzynastu wyjaz-
dów, w Zak³adzie Starych Druków
powsta³a baza danych, która  obej-
muje 3 098 dzie³ zarejestrowanych
w 4 248 egzemplarzach pochodz¹-
cych z nastêpuj¹cych rzymskich
bibliotek: Casanatense, Corsiniana,
Alessandrina, Angelica, Valliceliana,
Vaticana, Marianum. Na podstawie
zgromadzonego materia³u przewi-
duje siê opublikowanie pierwszego
zeszytu katalogu Polonica XVI �

Wspó³praca
zagraniczna
Dzia³u Zbiorów
Specjalnych
Kontakty zagraniczne stanowią ważny element działalności Dzia-
łu Zbiorów Specjalnych. Rozwijając się na wielu polach, obejmują:
• poszukiwania i rejestrację poloników w zbiorach
  bibliotecznych za granicą

• współpracę z bibliografiami specjalistycznymi
• uczestnictwo w organizacjach i gremiach specjalistycznych
• udział w konferencjach fachowych
• udostępnianie zbiorów i wymianę doświadczeń zawodowych,
  współpracę naukową i  wystawienniczą

• współpracę i pomoc dla polskich instytucji kultury za granicą.

wspó³pracê miêdzynarodow¹ z
bud¿etu BN. Ostatni rok by³
wyj¹tkowy tak ze wzglêdu na
udzia³ BN w prezentacji biblio-
tek na 52. Miêdzynarodowych
Targach Ksi¹¿ki we Frankfur-
cie, jak i z powodu organizo-
wania wystaw za granic¹ we
Francji, Danii i Litwie. Za gra-
nicê wyjecha³o 88 osób � 23
osoby bra³y udzia³ w konferen-
cjach miêdzynarodowych, 10
uczestniczy³o w wymianie bez-
dewizowej (Praga i Petersburg).
W tym samym czasie go�cili-
�my w BN, w ramach dwu-
stronnej wspó³pracy, 21 biblio-
tekarzy: z Izraela, Bia³orusi,
Ukrainy, Rosji, Czech, £otwy
i Estonii. Jak na mo¿liwo�ci BN
to nie s¹ ma³e liczby.

Obecnie � poza bud¿etem BN
� g³ówn¹ instytucj¹ wspó³finan-
suj¹c¹ wyjazdy zagraniczne pra-
cowników BN  jest Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a zw³aszcza De-
partament Wspó³pracy z Zagra-
nic¹ i Integracji Europejskiej
oraz Biuro Pe³nomocnika Rz¹-
du ds. Polskiego Dziedzictwa
Kulturalnego za Granic¹. Pe-
wien udzia³ w tych kosztach ma
tak¿e KBN przyznaj¹cy granty
naukowe. Mimo tych dzia³añ
z przykro�ci¹ trzeba stwierdziæ,
¿e w najwa¿niejszych miêdzy-
narodowych imprezach, jak
chocia¿by doroczna konferen-
cja IFLA, uczestnicz¹ 2-3 oso-
by z ca³ej Polski, podczas gdy
reprezentantów z Litwy, Esto-
nii czy Ukrainy jest kilkakrotnie
wiêcej. Przyczyny tej dyspro-
porcji le¿¹ w mechanizmach fi-
nansowania kontaktów zagra-
nicznych: w Polsce nie istnieje
mecenat pañstwowy, samorz¹-
dowy czy fundacyjny wspiera-
j¹cy udzia³ instytucji kultural-
nych w miêdzynarodowych
gremiach, a w bud¿ecie Biblio-
teki Narodowej �rodki na kon-
takty zagraniczne konkuruj¹
z zakupem ksi¹¿ek czy kompu-
terów.

� Dziêkujê za rozmowê.
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� XVIII wieku w bibliotekach w³o-
skich, powstaj¹cego pod opiek¹
naukow¹ prof. Pauliny Buchwald-
-Pelcowej. Jednak¿e ju¿ dzi� baza
jest przygotowana do wprowadze-
nia do Internetu.

Bardzo wa¿na dla poszukiwañ
poloników by³a mo¿liwo�æ podjêcia
rejestracji de visu starodrucznych
poloników w zbiorach londyñskich,
dziêki wyjazdowi Marii Bryndy
i Katarzyny �laskiej w 1996 r. do
Londynu na trzymiesiêczne stypen-
dium Fundacji im. Lanckoroñskich.
W trakcie pobytu przeprowadzo-
no rekonesans w 15 londyñskich
bibliotekach oraz zarejestrowano
kilkaset poloników. Dla dalszych
prac w tym zakresie niezwykle
przydatny bêdzie raport przygoto-
wany przez K. �lask¹: Biblioteki
Londynu posiadaj¹ce starodruczne
polonika. Krótka charakterystyka.
Londyn, IX � XI 1996.

W 1992 r., na podstawie umo-
wy o wspó³pracy zawartej z Biblio-
tek¹ Narodow¹ Ukrainy im. W. W.
Wernadskiego, rozpoczêto rejestra-
cjê z autopsji ksiêgozbioru Stani-
s³awa Augusta Poniatowskiego,
znajduj¹cego siê w kijowskiej ksi¹¿-
nicy. Sta³o siê to mo¿liwe po latach
niedostêpno�ci tej kolekcji, a nawet
utajnienia wszelkich o niej infor-
macji. Organizatorem i koordyna-
torem akcji jest Pracownia Doku-
mentacji Ksiêgozbiorów Historycz-
nych, a Hanna £askarzewska
osobi�cie. W katalogowaniu kró-
lewskiej biblioteki wziê³o udzia³ kil-
kana�cie ekip specjalistów z ca³ej
Polski. W�ród nich w wielotygo-
dniowych wyjazdach nie zabrak³o
pracowników Zak³adu Starych Dru-
ków. Obecnie s¹ ju¿ na ukoñczeniu
prace naukowe i edytorskie nad to-
mem pierwszym katalogu stanis³a-
wowskiej biblioteki, który obejmie
jej dzia³ X � Bibliotheca polona.

Przemiany polityczne ostatniego
dziesiêciolecia otworzy³y tak¿e
drzwi Rosyjskiej Biblioteki Narodo-
wej w Sankt Petersburgu, wa¿nej
ze wzglêdu na znajduj¹ce siê tam
rêkopisy i druki z Biblioteki Za³u-
skich. Kilkakrotne wyjazdy na-
szych rêkopi�mienników znacz¹co
wzbogaci³y bazê danych �Rêkopi-

sy Biblioteki Za³uskich�. Podczas
ostatniego, wrze�niowego pobytu
(Maria  Wrede, S³awomir Szyller)
sporz¹dzono 179 nowych opisów
oraz zmodyfikowano i rozszerzo-
no 332 opisy. Przejrzano te¿ dostêp-
ne inwentarze, w tym � dziêki wy-
j¹tkowej uprzejmo�ci gospodarzy �
ten, który zawiera Collectio auto-
graphorum. Dla dalszych prac nie-
odzowne jest pozyskanie mikrofil-
mów owych inwentarzy.

Wspomniany pobyt nad New¹
by³ równie¿ kolejnym dla pracow-
ników Zak³adu Starych Druków
(Maria Brynda, Anna Endzel).
W ci¹gu siedmiu dni, na podstawie
wcze�niej przygotowanej doku-
mentacji, zarejestrowano ok. 260
druków, prawie wy³¹cznie za³uscia-
nów. Jako wyj¹tkowe signum tem-
poris odnotujmy udostêpnienie ko-
legom katalogu s³u¿bowego � rzecz
dawniej w ogóle nie do pomy�le-
nia.

Do powy¿szych dzia³añ zwi¹za-
nych z docieraniem do poloników,
g³ównie starodrucznych, dorzuæmy
jeszcze prowadzone w bibliotekach
niemieckich poszukiwania inkuna-
bu³ów utraconych podczas II woj-
ny �wiatowej. Projekt przygotowa-
ny przez Micha³a Spandowskiego,
na zlecenie Biura Pe³nomocnika
Rz¹du ds. Polskiego Dziedzictwa
Kulturalnego za Granic¹, obejmuje
penetracjê zbiorów przynajmniej
dwunastu bibliotek niemieckich.
W pierwszym etapie realizacji pro-
jektu, jego autor wraz z M. Brynd¹
dwukrotnie rozpoznali sytuacjê
w Staatsbibliothek zu Berlin �
Preussischer Kulturbesitz (w 1998
i 1999 roku). Niestety, wyniki
¿mudnych prac autopsyjnych i ba-
dañ dokumentacji tylko w niewiel-
kim stopniu potwierdzi³y nasze
oczekiwania.

Prace podjête w Zak³adzie Zbio-
rów Muzycznych, na podstawie
autopsji, katalogów i poszukiwañ
w literaturze, pozwoli³y rozpoznaæ
elementy rozproszonych dawnych
kolekcji muzycznych. Wspó³pracê
w zakresie poszukiwania, scala-
nia i interpretacji takich kolekcji
prowadzi siê, miêdzy innymi
z o�rodkami w Bergisch Gladbach,

Chemnitz i Osnabrück. Wstêpna
akcja penetracyjna i rejestracyjna
dokumentów zwi¹zanych z histori¹
polskiej kultury muzycznej objê³a ju¿
Berlin, Moskwê, Wilno, planuje siê
dotarcie do zbiorów kijowskich
i lwowskich. Dotychczasowe bada-
nia ju¿ znacz¹co pomno¿y³y wiedzê
o muzycznych polonikach.

Koñcz¹c przegl¹d dokonañ w
zakresie poszukiwania i rejestracji
poloników w zbiorach obcych, na-
le¿y jeszcze przywo³aæ poczynania
dotycz¹ce zbiorów fonograficz-
nych. W Zak³adzie Zbiorów D�wiê-
kowych i Audiowizualnych zosta³a
ukoñczona i wkrótce powinna do-
czekaæ siê publikacji Dyskopedia
poloników do roku 1918, autorstwa
Katarzyny Janczewskiej-So³omko.
Zgromadzony materia³ dotyczy na-
grañ zachowanych oraz ju¿ nieist-
niej¹cych. Obejmuje powsta³e w la-
tach 1878-1918 krajowe oraz obce
nagrania muzyczne i s³owne pol-
skich wykonawców, kompozyto-
rów, autorów tekstów oraz polskich
firm fonograficznych, jakie s¹ prze-
chowywane w zbiorach Biblioteki
Narodowej, w innych bibliotekach
i instytucjach polskich, a tak¿e w
niektórych zagranicznych. W³a�nie
dla potrzeb tej niezwyk³ej publika-
cji, w której uwzglêdniono ponad
13 500 pozycji, prowadzone by³y
w latach 1990-1998 poszukiwania
w Berlinie, Flaxlanden, Lwowie,
Moskwie, Petersburgu i Rydze.
Wed³ug oceny autorki Dyskopedii,
ok. 30 procent zarejestrowanych
obiektów pochodzi ze zbiorów za-
granicznych.

WspółpracaWspółpracaWspółpracaWspółpracaWspółpraca
z międzynarodowymiz międzynarodowymiz międzynarodowymiz międzynarodowymiz międzynarodowymi
bibliografiamibibliografiamibibliografiamibibliografiamibibliografiami
specjalistycznymispecjalistycznymispecjalistycznymispecjalistycznymispecjalistycznymi
Na tym polu nale¿y przede wszyst-
kim odnotowaæ aktywno�æ Zak³a-
du Zbiorów Muzycznych, który od
lat uczestniczy w powstawaniu
trzech publikacji.
� RISM � Répertoire International

des Sources Musicales (Miêdzy-
narodowy Inwentarz �róde³
Muzycznych). Wspó³praca z cen-
traln¹ redakcj¹ RISM we Fran-
furcie nad Menem (do 1987 r.
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w Kassel) trwa od 1978 r., za�
od 1983 r. koordynowana jest w
skali ogólnopolskiej przez Polskie
Centrum RISM (Jolanta Bycz-
kowska�Sztaba, El¿bieta Woj-
nowska) przy Zak³adzie Zbiorów
Muzycznych BN. Ka¿dego roku
przesy³a siê na dyskietkach do
specjalistycznej bazy danych oko-
³o 300 opisów wprowadzonych
w programie PIKaDo. Dokumen-
ty s¹ dostêpne na CD�ROM oraz
w Internecie pod has³em http://
www.rism.harvard.edu/rism.

� RILM � Répertoire International
de la Litterature Musicale (Miê-
dzynarodowa Bibliografia Litera-
tury o Muzyce). Do Centrum
mieszcz¹cego siê przy uniwersy-
tecie nowojorskim przesy³ane s¹
streszczenia w jêzyku angielskim
artyku³ów z wybranych polskich
czasopism muzycznych. Zak³ad
Zbiorów Muzycznych (Jolanta
Byczkowska � Sztaba, Mariola
Na³êcz) opracowuje artyku³y
z �Ruchu Muzycznego� i �Mu-
zyki�. Wysy³ane materia³y publi-
kowane s¹ w katalogach RILM
oraz na CD�ROM. Obecnie prze-
kazywanie informacji odbywa siê
w oparciu o arkusz RILM umiesz-
czony w Internecie.

� RIPM � Répertioire Internatio-
nal de la Presse Musicale (Miê-
dzynarodowa Bibliografia Cza-
sopism Muzycznych). Jest to
nowe przedsiêwziêcie dotycz¹ce
czasopism dziewiêtnastowiecz-
nych. Polska uczestniczy w tej
bibliografii od 1995 r. Pierwszy
polski tom RIPM opublikowano
w 1997 r. W pracach uczestni-
czy W³odzimierz Pig³a z Zak³adu
Zbiorów Muzycznych.

Zak³ad Zbiorów Muzycznych bie-
rze te¿ udzia³ w pracach EROMM
� European Register of Microform
Masters (Europejski Rejestr Nega-
tywów), dla którego opracowano
zmikrofilmowane zbiory dziewiêt-
nastowiecznych druków muzycz-
nych Biblioteki Narodowej (Mariola
Na³êcz, Ewa Bieliñska�Galas).
Pierwsza partia 1 364 opisów zo-
sta³a ju¿ przes³ana do bazy danych
w Getyndze w specjalnym forma-

cie Uni�Marc i jest dostêpna w In-
ternecie pod has³em http://
www.gbv.de/eromm w wersji an-
gielskiej, francuskiej i niemieckiej.

Dzia³ Zbiorów Specjalnych
wspó³pracuje z inn¹ jeszcze biblio-
grafi¹ miêdzynarodow¹, jak¹ jest
�Annual Bibliography of the Histo-
ry of the Printed Book and Libra-
ries� (Bibliografia Historii Ksi¹¿ki
Drukowanej i Bibliotek) wydawa-
na pocz¹tkowo w Antwerpii pod
auspicjami Komitetu Rzadkich Ksi¹-
¿ek i Rêkopisów IFLA, obecnie za�
przez Dzia³ Zbiorów Specjalnych
Biblioteki Królewskiej w Hadze.
Ka¿dego roku, poczynaj¹c od tomu
pierwszego zawieraj¹cego materia-
³y za rok 1970, wysy³a siê oko³o
100 opisów polskich publikacji do-
tycz¹cych zakresu tej bibliografii
(Maciej D¹browski, Maria Zycho-
wiczowa). W³a�nie ostatnio ukaza³
siê XXVIII tom obejmuj¹cy mate-
ria³y za 1997 r.

Uczestnictwo w mię-Uczestnictwo w mię-Uczestnictwo w mię-Uczestnictwo w mię-Uczestnictwo w mię-
dzynarodowych orga-dzynarodowych orga-dzynarodowych orga-dzynarodowych orga-dzynarodowych orga-
nizacjach i gremiachnizacjach i gremiachnizacjach i gremiachnizacjach i gremiachnizacjach i gremiach
specjalistycznychspecjalistycznychspecjalistycznychspecjalistycznychspecjalistycznych
Cz³onkami miêdzynarodowych or-
ganizacji zawodowych s¹ dwa Za-
k³ady Dzia³u Zbioru Specjalnych:
Zak³ad Zbiorów Muzycznych oraz
Zak³ad Zbiorów D�wiêkowych
i Audiowizualnych. Ten pierwszy
od 1959 roku wspó³pracuje z Miê-
dzynarodowym Stowarzyszeniem
Muzycznych Bibliotek, Archiwów
i O�rodków Dokumentacji (Inter-
national Association of Music Li-
braries, Archives and Documenta-
tion Centres � IAML). Ponadto pra-
cownicy tego Zak³adu aktywnie
uczestnicz¹ w pracach dwóch ze-
spo³ów Komisji RISM (Jolanta
Byczkowska�Sztaba i El¿bieta
Wojnowska) oraz Grupy Roboczej
Czasopism Muzycznych, której
cz³onkiem rzeczywistym jest W³o-
dzimierz Pig³a.

Poza dzia³aniami merytoryczny-
mi podejmowane s¹ te¿ inicjatywy
natury organizacyjnej, m.in. w
sierpniu bie¿¹cego roku na Konfe-
rencji w Edynburgu w imieniu Pol-
skiej Grupy Narodowej IAML zg³o-

szony zosta³ (J. Byczkowska�Szta-
ba) i zaaprobowany projekt odby-
cia konferencji w 2005 r. w War-
szawie. Poniewa¿ taka lokalizacja
imprezy musi si³¹ rzeczy zaanga-
¿owaæ organizacyjnie Zak³ad Zbio-
rów Muzycznych, przedstawiciele
Zarz¹du Sekcji Bibliotek Muzycz-
nych SBP uzyskali wcze�niej ust-
n¹ akceptacjê i poparcie dla swego
zamierzenia ze strony Dyrekcji BN.

Znacznie krótszy, bo trwaj¹cy
dopiero od 1998 r., jest sta¿ Zak³a-
du Zbiorów D�wiêkowych i Audio-
wizualnych w Miêdzynarodowym
Stowarzyszeniu Archiwów D�wiê-
kowych i Audiowizualnych (Inter-
national Association of Sound and
Audiovisual Archives � IASA).
Choæ zaznaczmy tu, ¿e starania
o przyst¹pienie do tej organizacji
podjêto du¿o wcze�niej. Powsta³e
w 1969 r. Stowarzyszenie s³u¿y miê-
dzynarodowej wspó³pracy i wymia-
nie do�wiadczeñ w zakresie groma-
dzenia, opisywania, udostêpniania,
konserwacji i ochrony, a tak¿e roz-
powszechnieniu informacji o doku-
mentach audiowizualnych. Uczest-
nictwo w IASA umo¿liwia pozna-
nie najnowszych tendencji w postê-
powaniu z nimi na wszystkich wy-
¿ej wymienionych p³aszczyznach.
U³atwia dostêp do literatury facho-
wej. U�wiadamia te¿ nasze niedo-
mogi i potrzeby oraz ich skutki fi-
nansowe i organizacyjne. Dotych-
czasowy udzia³ w dwóch zaledwie
konferencjach: w Pary¿u � 1998
(Maria Wróblewska) i w Wiedniu
� 1999 (Pawe³ Bagnowski), ju¿ po-
zwoli³ na orientacjê w rozleg³o�ci
i z³o¿ono�ci problemów dotycz¹-
cych dokumentów audiowizual-
nych.

W�ród kontaktów z organizacja-
mi miêdzynarodowymi trzeba wy-
mieniæ tak¿e uczestnictwo � w la-
tach 1996-1998 � przedstawicieli
Dzia³u Zbiorów Specjalnych w pra-
cach Krajowego Komitetu Progra-
mu UNESCO Pamiêæ �wiata. Rola
Programu polega na powszechnym
u�wiadamianiu znaczenia zbiorów
archiwalnych i bibliotecznych.
Aczkolwiek w za³o¿eniu ma on
stwarzaæ mo¿liwo�æ uzyskania
pomocy materialnej na ochronê
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obiektów wpisanych do Rejestru
�wiatowego, to w rzeczywisto�ci
pomoc taka jest do�æ problema-
tyczna. Wpisanie do Rejestru ma
przede wszystkim znaczenie pre-
sti¿owe, pozwala uzyskaæ prawo
do pos³ugiwania siê logo Memory
of the World.

Biblioteka Narodowa koordyno-
wa³a dzia³ania zwi¹zane z typowa-
niem propozycji do Rejestru �wia-
towego spo�ród obiektów, g³ównie
zbiorów specjalnych, zg³oszonych
przez polskie biblioteki naukowe.
Natomiast doborem archiwaliów
oraz stron¹ organizacyjn¹ prac Ko-
mitetu Krajowego zajê³a siê Naczel-
na Dyrekcja Archiwów Pañstwo-
wych. Ze zbiorów Biblioteki Naro-
dowej wstêpnie zarekomendowano:
Sakramentarz tyniecki, Kodeks su-
praski oraz, jako wspóln¹ propozy-
cjê z Towarzystwem im. Frydery-
ka Chopina, rêkopisy utworów Fry-
deryka Chopina. Formalne zg³osze-
nia, uzupe³nione dokumentacj¹ iko-
nograficzn¹, merytorycznie opraco-
wali: M. Wrede, A. Kaszlej, W. Pi-
g³a. W toku dalszej wymiany opinii
oraz po uwzglêdnieniu sugestii
przedstawiciela Polskiego Komitetu
ds. UNESCO, w�ród ostatecznie
przyjêtych siedmiu polskich propo-
zycji osta³y siê rêkopisy F. Chopi-
na. Mimo rozmaitych w¹tpliwo�ci
wobec tego zg³oszenia ze strony
Miêdzynarodowego Komitetu Do-
radczego, uda³o siê dziêki zdecydo-
wanemu stanowisku przedstawi-
ciela Polski doprowadziæ do po-
zytywnej decyzji. Na posiedzeniu
w Wiedniu, w dniu 11 czerwca
1999 roku Miêdzynarodowy Komi-
tet Doradczy zaaprobowa³ wpisanie
rêkopisów Fryderyka Chopina do
Rejestru �wiatowego. Ze zbiorów
polskich znalaz³y siê w nim równie¿:
autograf De revolutionibus libri sex
Miko³aja Kopernika oraz Archiwum
Ringelbluma.

Niewiele pó�niej, w celach pro-
mocyjnych, a tak¿e dla uczczenia
trwaj¹cego w³a�nie Miêdzynarodo-
wego Roku Chopinowskiego, Pol-
ski Komitet ds. UNESCO wyda³
okoliczno�ciow¹ kartê pocztow¹,
na której zreprodukowano, obok li-
stu Fryderyka Chopina do Wojcie-

cha Grzyma³y datowanego w Pa-
ry¿u 3 lipca 1842 r. (zbiory TIFC),
autograf Poloneza � Fantazja As �
dur op. 61 ze zbiorów Biblioteki
Narodowej.

Poza wy¿ej wymienionymi, war-
to przypomnieæ niektóre indywidu-
alne kontakty zawodowe pracow-
ników Dzia³u Zbiorów Specjalnych
z o�rodkami naukowymi i gremia-
mi specjalistycznymi.

S³awomir Szyller, rêkopi�mien-
nik i mediewista, nim znalaz³ siê
w Bibliotece Narodowej, ju¿ od kil-
ku lat wspó³pracowa³ z Institut
Supérieur de Philosophie Uniwer-
sytetu Katolickiego w Louvain-la-
-Neuve, uczestnicz¹c w programie
badañ nad czternastowieczn¹ filo-
zofi¹ nominalistyczn¹. Nadto jest
te¿ koordynatorem w Polsce  Miê-
dzynarodowego Towarzystwa do
Badañ na Filozofi¹ �redniowiecz-
n¹ (Société Internationale pour
l�Etude de la Philosophie Médiévale
� SIEPEM). Z kolei, w ramach Miê-
dzynarodowej Federacji Instytu-
tów Studiów Mediewistycznych
(Fédération Internationale des In-
stituts d�Etudes Médiévales � FI-
DEM) kieruje pracami nad baz¹ in-
cypitów rêkopisów �redniowiecz-
nych z zakresu filozofii i teologii.
Odpowiada równie¿ za przygoto-
wanie kolejnych wydañ Répertoire
International des Médiévistes �
�wiatowej ksiêgi adresowej medie-
wistów z ró¿nych dyscyplin, której
dwa ostatnie wydania przygotowa³
w roku 1995 i 1999. Od 1994 roku
by³ nieoficjalnym przedstawicielem
FIDEM na Polskê, za� po �mierci
prof. Aleksandra Gieysztora w lu-
tym 1999 r., pe³ni tê funkcjê oficjal-
nie. S. Szyller uczestniczy w kon-
ferencjach, sympozjach i kongre-
sach wspomnianych gremiów,
otrzyma³ te¿ kilkakrotnie ich stypen-
dia naukowe.

Ca³kiem odmienny charakter ma
dzia³alno�æ Hanny £askarzewskiej.
W zwi¹zku z wieloletni¹, ró¿norod-
n¹ wspó³prac¹ z Biurem Pe³nomoc-
nika Rz¹du ds. Polskiego Dziedzic-
twa Kulturalnego za Granic¹, zosta³a
powo³ana w 1998 r. w sk³ad grupy
roboczej ds. bibliotek miêdzyrz¹-
dowej komisji polsko-ukraiñskiej

ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury
utraconych i bezprawnie prze-
mieszczonych podczas II wojny
�wiatowej. Z kolei jej aktywno�æ
organizatorska w pracach nad re-
jestracj¹ ksiêgozbioru Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego zaowo-
cowa³a szerokimi kontaktami ze
�rodowiskiem bibliotekarzy ukraiñ-
skich. Wyrazem ich uznania by³o
powo³anie Hanny £askarzawskiej
w 1997 r. w sk³ad Rady Redakcyj-
nej czasopisma �Bibliotecznij Wi-
snik�, wydawanego w Kijowie
przez Bibliotekê Narodow¹ Ukra-
iny im. W. W. Wernadskiego.

Uczestnictwo w mię-
dzynarodowych konfe-
rencjach fachowych
Rozwijaniu miêdzynarodowych
kontaktów zawodowych i wymia-
nie do�wiadczeñ s³u¿y te¿ aktyw-
na obecno�æ pracowników Dzia³u
Zbiorów Specjalnych na rozmai-
tych konferencjach, kongresach,
seminariach i sympozjach. W latach
1992-2000 w 46 takich spotka-
niach uczestniczy³y 53 osoby, wy-
gaszaj¹c 34 referaty lub zabieraj¹c
g³os w dyskusjach. W tym miej-
scu warto zauwa¿yæ, ¿e poczyna-
j¹c w³a�nie od 1992 r. wspó³praca
i kontakty miêdzynarodowe, a
zw³aszcza udzia³ w konferencjach,
wpisa³y siê trwale w nasz¹ dzia³al-
no�æ.

Interesuj¹ca nas tematyka kon-
ferencyjna dotyczy³a ogólnych za-
gadnieñ wspó³pracy w zakresie
zbiorów specjalnych; problemów
automatyzacji opracowywania ró¿-
nych ich rodzajów (rêkopisów, sta-
rych druków, muzykaliów, doku-
mentów d�wiêkowych i audiowi-
zualnych, kartografii); badañ nad
rêkopisami �redniowiecznymi; spe-
cyfiki postêpowania z dokumenta-
mi d�wiêkowymi i audiowizualny-
mi; rozmaitych, jak¿e z³o¿onych,
zagadnieñ europejskiego dziedzic-
twa kulturalnego. Czê�æ konferen-
cji mia³a charakter okoliczno�cio-
wy, zwi¹zany z jubileuszami insty-
tucji lub osobisto�ci.

Organizatorami tych konferen-
cji, obok bibliotek, lokalnych o�rod-
ków naukowych i specjalistycznych
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gremiów zawodowych, by³y ró¿ne
wielkie stowarzyszenia miêdzynaro-
dowe, w których pracach systema-
tycznie uczestnicz¹ przedstawiciele
Dzia³u. Poza wymienionymi ju¿
wcze�niej: IAML, IASA, FIDEM,
SIEPM, s¹ to ponadto ABDOS (Ar-
beitsgemeinschaft der Bibliotheken
und Dokumentationsstellen der Ost-
-Ostmittel und Sudosteuropafor-
schung) i Grupa Bibliotekarzy �
Kartografów przy LIBER (Ligue
des Bibliothéques Européennes de
Recherche).

Miêdzynarodowe obrady, w któ-
rych uczestniczyli�my, a których
czê�æ odbywa³a siê tak¿e na terenie
Polski, toczy³y siê w wielu miastach:
Barcelona, Berlin, Boulogne-Billan-
court, Drohobycz, Edynburg, Er-
furt, Frankfurt nad Menem, Helsin-
gor, Helsinki, Genewa, Getynga,
Jyräskyla, Kijów, Kopenhaga, Miñsk,
Moskwa, Osnabrück, Pary¿, Peru-
gia, Petersburg, Praga, Rapperswil,
Ryga, San Sebastian, Tallin, Wiedeñ,
Wilno. W roku 1994 konferencjê
IAML go�ci³a Ottawa.

Udostępnianie zbiorów
Wymiana doświadczeń
zawodowych
Współpraca naukowa
Wystawy
W latach 1994-2000 w�ród osób,
które korzysta³y z udostêpniania pre-
zencyjnego zbiorów specjalnych,
go�cie zagraniczni stanowili 10�14
procent ogó³u u¿ytkowników. Inte-
resowali siê przede wszystkim  rê-
kopisami, starymi drukami i zbio-
rami muzycznymi, choæ nie omija-
li równie¿ innych dokumentów.
Siêgali nie tylko po obiekty orygi-
nalne, nierzadko penetrowali te¿ ka-
talogi, szczególnie centralny kata-
log starych druków. Wyniki pro-
wadzonych w nim bezpo�rednich
poszukiwañ lub zapytañ kierowa-
nych do Zak³adu Starych Druków
w formie kwerend, zosta³y po-
twierdzone niejedn¹ publikacj¹.

Odpowiedzi na rozmaite, indywi-
dualnie zg³aszane kwestie udzielaj¹
wszystkie komórki Dzia³u Zbiorów
Specjalnych. Zapytania nap³ywaj¹
nie tylko z krajów europejskich, lecz
dos³ownie z ca³ego �wiata, ¿e wy-

mienimy Australiê, Japoniê, Stany
Zjednoczone. Kwerendy maj¹ cha-
rakter katalogowy, biblioteczny, bi-
bliograficzny lub rzeczowy. Niekie-
dy s¹ niezwykle obszerne i z³o¿one,
a przygotowanie na nie odpowiedzi
wymaga, oprócz stosownej wiedzy
i swobody w pos³ugiwaniu siê po-
mocniczym warsztatem informa-
cyjno-bibliograficznym, tak¿e po
prostu czasu.

Obok kwerend, liczne s¹ ró¿ne-
go typu konsultacje i porady spe-
cjalistyczne najczê�ciej dotycz¹ce
zbiorów muzycznych, chocia¿ rê-
kopisy, stare druki, dokumenty
d�wiêkowe, ikonografia i kartogra-
fia te¿ maj¹ swe krêgi zagranicz-
nych badaczy stale poszukuj¹cych
informacji i wsparcia biblioteczne-
go. Te indywidualne kontakty, dziê-
ki kompetencji i ¿yczliwo�ci kole-
gów, przynosz¹ czasem nieoczeki-
wane rezultaty.

W 1994 roku odwiedzi³ Zak³ad
Rêkopisów znany badacz nider-
landzkich rêkopisów iluminowa-
nych, prof. James H. Morrow z
Princeton University. Sprowadzi³a
go chêæ poznania niezwykle cen-
nego piêtnastowiecznego modlitew-
nika holenderskiego, ongi� nale¿¹-
cego do Biblioteki Za³uskich. Prof.
J. H. Morrow ujêty postaw¹ ob-
s³uguj¹cych go osób (Andrzej Pi-
ber, Anna Woliñska), nie tylko spo-
rz¹dzi³ pe³ny opis rêkopisu i wska-
za³ b³êdne uszeregowanie jego kart,
ale równie¿, widz¹c z³¹ kondycjê
modlitewnika, ofiarowa³ niema³¹
kwotê, która pozwoli³a przeprowa-
dziæ pe³n¹ konserwacjê.

Nie mo¿na pomin¹æ te¿ grupo-
wych odwiedzin go�ci zagranicz-
nych. W latach 1992-2000 tylko w
Pa³acu Rzeczypospolitej bawi³o 429
osób w 22 grupach, nie licz¹c tych,
które odwiedzi³y komórki zlokali-
zowane w nowym gmachu Biblio-
teki Narodowej. Zapoznawano ich
b¹d� ogólnie z prac¹ Dzia³u, b¹d� z
poszczególnymi rodzajami zbiorów,
organizuj¹c pokazy i wyk³ady. Nie-
kiedy mia³y one charakter okazjo-
nalny, jak choæby prezentacja auto-
grafów Fryderyka Chopina, zorga-
nizowana w pa�dzierniku 1999 roku
dla uczestników II Miêdzynarodo-

wego Kongresu Muzykologów,
przypadaj¹cego w Roku Chopi-
nowskim.

Inn¹ jeszcze formê wspó³pracy
miêdzynarodowej ilustruje udzia³
w projekcie Poprawa warunków
udostêpniania i ochrony druków
z polsko-niemieckiego pogranicza
kulturowego w zbiorach bibliotek
polskich. Wspólne dziedzictwo eu-
ropejskie. Przedsiêwziêcie, które za-
k³ada katalogowanie i mikrofilmo-
wanie starych druków, zainicjowa-
³a w 1992 r. Fundacja Robert Bosch
Stiftung. Od 1997 r. jest ono finan-
sowane przez Fundacjê Wspó³pra-
cy Polsko-Niemieckiej. Biblioteka
Narodowa od pocz¹tku by³a anima-
torem i koordynatorem tej akcji na
terenie Polski. Poza BN bior¹ w niej
udzia³ cztery inne biblioteki. Praca-
mi merytorycznymi w Zak³adzie
Starych Druków BN kieruje Maria
Brynda, a organizacj¹ transportów
ksi¹¿ek do mikrofilmowania zajmu-
je siê Ma³gorzata Nowakowska.
Tylko w bie¿¹cym roku przygoto-
wano 17 transportów i przekazano
do Zak³adu Reprografii 1 062 wolu-
miny zawieraj¹ce 4 675 dzie³. Do
chwili obecnej w bazie danych Za-
k³adu Starych Druków zarejestro-
wano opisy 14 962 dzie³ pochodz¹-
cych ze zbiorów BN.

Z kolei przywo³ajmy dwa przy-
k³ady wspó³pracy edytorskiej z za-
granicznymi bibliotekami. W roku
1996 Antonius Jammers, dyrektor
Staatsbibliothek zu Berlin-Preussi-
scher Kulturbesitz, zaproponowa³
Bibliotece Narodowej uczestnicze-
nie w opracowaniu katalogu pla-
nów miast polskich z lat1500�1945.
Po uzgodnieniu zasad oraz za³o¿eñ
metodologicznych, przyst¹piono
do realizacji projektu. Przygotowa-
niem opisów obiektów, pochodz¹-
cych ze zbiorów kartograficznych
BN, zajê³y siê Anna Danusewicz,
Barbara Majewska i Lucyna Sza-
niawska, która by³a te¿ koordyna-
torem przedsiêwziêcia. Ogó³em do
Berlina dostarczono ok. 700 opi-
sów. W wyniku sprawnie przebie-
gaj¹cych prac merytorycznych
i edytorskich powsta³, licz¹cy
3 864 pozycje, niemiecko�polski
katalog Historische Pläne und
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Grundrisse von Städten und Ort-
schaften in Polen � Dawne plany
i rzuty poziome miast i innych miej-
scowo�ci w Polsce.

Odmienny charakter bêdzie mia³a
druga publikacja, stanowi¹ca pró-
bê rekonstrukcji dawnego ksiêgo-
zbioru. Na podstawie materia³ów
prof. Józefa Trypuæki � wytrwa-
³ego tropiciela poloników w biblio-
tekach szwedzkich � powstaje Ka-
talog biblioteki kolegium jezuickie-
go w Braniewie, którego g³ówny
zr¹b obejmuj¹cy rêkopisy i druki
jest ju¿ gotowy. Materia³y opraco-
wali Micha³ Spandowski i S³awo-
mir Szyller, za� wstêp historyczny
napisa³ Jakub Z. Lichañski. Kata-
log bêdzie wspólnym dzie³em Bi-
blioteki Narodowej i Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Uppsali, gdzie znaj-
duj¹ siê przede wszystkim zbiory
braniewskie, choæ natrafiamy na
nie, mniej licznie, tak¿e w innych
ksiêgozbiorach szwedzkich.

W ramach wspó³pracy miêdzy-
narodowej Dzia³ Zbiorów Specjal-
nych wystêpuje te¿ jako organiza-
tor w³asnych wystaw za granic¹
lub go�ci obce ekspozycje. Nadto
udostêpnia obiekty ze swych zbio-
rów na liczne wystawy europejskie
o wybitnej randze kulturalnej. Uni-
kaj¹c d³ugiego wyliczania, przypo-
mnijmy dwie tylko: spo�ród gosz-
czonych � niekonwencjonaln¹ eks-
pozycjê Ksi¹¿ka inaczej, czyli gra
miêdzy sztuk¹ a ksi¹¿k¹, zorganizo-
wan¹ w 1990 r. przez Musée Royal
de Mariemont w ramach wspó³pra-
cy miêdzy Francusk¹ Wspólnot¹ w
Belgii a Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Wy-
stawa ukaza³a ró¿norodno�æ i nie-
zwyk³o�æ form ksi¹¿ki jako dzie³a
sztuki. Jej komisarzem ze strony Bi-
blioteki Narodowej by³a M. Nowa-
kowska. Natomiast z naszych pre-
zentacji poza Polsk¹ przywo³ujemy
ostatni¹, autorstwa M. Na³êcz, Mu-
zyczne bohemika ze zbiorów Biblio-
teki Narodowej, zorganizowan¹ we
wrze�niu 1998 r. w Nàrodní Kni-
hovna w Pradze, gdzie towarzy-
szy³a dwunastej Konferencji Dy-
rektorów Europejskich Bibliotek
Narodowych (CENL).

W latach 1996-2000 zbiory spe-
cjalne Biblioteki Narodowej udo-

stêpniono na sze�æ europejskich
ekspozycji. Niektóre z nich mia³y
charakter miêdzynarodowy, sku-
piaj¹c obiekty z licznych muzeów
i bibliotek. W 1996 r. na wystawie
Pocztówki z ¿yczeniami z okazji ¿y-
dowskiego Nowego Roku, przygo-
towanej w Museum of the Jewish
Diaspora w Tel Awiwie, znalaz³ siê
unikatowy album wydawnictwa
�Jehudia� z okoliczno�ciowymi
pocztówkami.

W roku nastêpnym rysunki ar-
chitektoniczne Piotra Aignera i Sta-
nis³awa Kostki Potockiego u¿yczo-
no do Hamburga na wystawê Bau-
kunst nach der Natur � die Erben
Palladios in Nordeurope.

Przez trzy wiosenne miesi¹ce
roku 1998 piêknie iluminowane
Officium Beatae Virginis Mariae
(XV/XVI w.) go�ci³o w Ferrarze
na ekspozycji La Miniatura a Fer-
rara.

Na inn¹ w³osk¹ wystawê, La
miniatura a Padova dal Medioevo
al Settecento (Padwa 1999 r.) ze
zbiorów rêkopi�miennych Biblioteki
Narodowej po¿yczono dzie³o Jaco-
pa da Voragine Legenda Aurea (au-
torzy piêtnastowiecznej warstwy
malarskiej rêkopisu to Giovanni Pie-
tro Birago i Antonio Mario Sforza).
Komisarzem wystawy by³a profe-
sor Giordana Canova Mariani, �wia-
towej s³awy historyk sztuki i znaw-
czyni iluminatorstwa �redniowiecz-
nego.

W ubieg³ym i bie¿¹cym roku,
z okazji obchodów siedemsetlecia
za³o¿enia pañstwa osmañskiego,
nasze rêkopisy, stare druki, obiek-
ty ikonograficzne i kartograficzne
wzbogaci³y dwie niezwykle presti-
¿owe wystawy w Istambule: Woj-
na i pokój � stosunki polsko-turec-
kie XV-XIX w. oraz Portrety su³ta-
nów otomañskich. Pierwszej z nich
towarzyszy³ wspania³y katalog
w angielskiej i polskiej wersji jêzy-
kowej.

Współpraca i pomoc
dla polskich instytucji
kultury za granicą
Biblioteka Narodowa wype³niaj¹c
sw¹ statutow¹ powinno�æ od daw-
na wspomaga merytorycznie pol-

skie biblioteki za granic¹. W 1992 r.
zapocz¹tkowana zosta³a pierwsza
tego typu akcja dziêki inicjatywie
Andrzeja K³ossowskiego, ówcze-
snego zastêpcy dyrektora BN. Fa-
chow¹ pomoc¹ objêto w pierwszej
kolejno�ci zbiory Biblioteki Polskiej
w Pary¿u. Preferencyjnie potrak-
towano kolekcje rêkopi�mienne pa-
ryskiej ksi¹¿nicy ze wzglêdu na ich
ogromn¹ warto�æ historyczn¹ i na-
ukow¹. Dlatego w³a�nie, choæ w
przedsiêwziêciu uczestniczyli pra-
cownicy ró¿nych Zak³adów Dzia³u
Zbiorów Specjalnych oraz innych
komórek Biblioteki Narodowej,
g³ówny ciê¿ar dzia³añ anga¿owa³
przede wszystkim Zak³ad Rêkopi-
sów. Wykonano ogromn¹ pracê
zwi¹zan¹ z fizycznym uporz¹dko-
waniem zbiorów, pó�niej za� z me-
rytorycznym ich opracowaniem.
Szereg rozmaitych czynno�ci we-
ryfikacyjnych, uzupe³niaj¹cych
i redakcyjnych prowadzono te¿
w Warszawie.

Ca³o�æ tych poczynañ doprowa-
dzi³a do powstania w Zak³adzie Rê-
kopisów bazy komputerowej PARIS
i opracowania na jej podstawie s³u¿-
bowego �Inwentarza rêkopisów To-
warzystwa Historyczno-Literackie-
go i Biblioteki Polskiej w Pary¿u.�
Wydruk, obejmuj¹cy ok. 4 700 jed-
nostek przekazano w sierpniu
1994 r. Leszkowi Telce, ówczesne-
mu dyrektorowi Biblioteki Polskiej.
�Inwentarz� � zamykaj¹cy pierw-
szy etap akcji pomocy � przygoto-
wali: Maria Gamdzyk-Klu�niak,
Danuta Kamolowa, Andrzej Kasz-
lej, Czes³awa Pomianowska, Tere-
sa Sieniatecka, Maria Wrede � któ-
ra go równie¿ redagowa³a � oraz
Janusz Pezda (Biblioteka XX. Czar-
toryskich) i Marek P. Prokop (Bi-
blioteka Polska). Obecnie baza PA-
RIS, ju¿ zamkniêta, liczy 5 045 re-
kordów i jest udostêpniana  w BN
za zgod¹ Biblioteki Polskiej.

W latach 1997-1998, ze wzglê-
du na ograniczone fundusze, pra-
cownicy Dzia³u Zbiorów Specjal-
nych nie wyje¿d¿ali do paryskiej
ksi¹¿nicy. Po tej przerwie, wczesn¹
jesieni¹ 1999 r., A. Kaszlej i M. Wre-
de, kontynuowali opracowanie rê-
kopisów, g³ównie archiwum Kaje-

W
spó³praca zagraniczna B
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tana Dzier¿ykraj-Morawskiego.
Niestety, by³y to na razie ostatnie
wyjazdy, bowiem zim¹ 2000 r. roz-
pocz¹³ siê planowany na trzy lata
generalny remont budynku przy
Quai d�Orléans. Paryskie zbiory rê-
kopi�mienne sta³y siê niedostêpne.

Owocem wspó³pracy z Biblio-
tek¹ Polsk¹ s¹ dwie wspólne pu-
blikacje. W 1996 r. ukaza³ siê siód-
my tom Katalogu rêkopisów Bi-
blioteki Polskiej w Pary¿u, którego
autorami s¹: M. Gamdzyk-Klu�-
niak, D.Kamolowa, A.Kaszlej, M.P.
Prokop i T. Sieniatecka, obecnie
wydawany jest w BN Przewodnik
po zespo³ach rêkopisów Towarzy-
stwa Historyczno-Literackiego i Bi-
blioteki Polskiej w Pary¿u, przy-
gotowany przez M. Wrede, J. Pez-
dê i M. P. Prokopa.

Chcemy wreszcie przypomnieæ,
¿e w ró¿nych innych pracach pod-
jêtych w ramach paryskiej akcji
uczestniczyli z Dzia³u Zbiorów Spe-
cjalnych tak¿e � Ewa Gryguc, Gra-
¿yna Kurkowska, Hanna £aska-
rzewska, Andrzej Piber, Alicja ̄ en-
dara.

Inny, skromniejszy wymiar, po-
twierdzaj¹cy wszak¿e nasz¹ chêæ
wspierania merytorycznego biblio-
tek polskich na obczy�nie, mia³a
pomoc udzielona Bibliotece Polskiej
im. Wandy Stachiewicz w Mont-
realu. Chodzi³o o opracowanie li-
cz¹cego ok. 250 obiektów zbioru
polskiej grafiki. Aczkolwiek sama
kolekcja nie by³a zbyt liczna, z³o-
¿ono�æ przedsiêwziêcia wynika³a z
faktu, i¿ zosta³o zrealizowane bez
autopsji, wy³¹cznie na podstawie
reprodukcji. Poza w³a�ciwymi opi-
sami grafik, autorka opracowania,
Agata Pietrzak z Zak³adu Zbiorów
Ikonograficznych, sporz¹dzi³a te¿
noty biograficzne artystów oraz in-
deksy. Powsta³y tak katalog jest
wa¿n¹ czê�ci¹ wydanego przez
Polski Instytut Naukowy w Kana-
dzie, �wietnego albumu Grafika
polska � Estampes polonaises �
Polish Prints 1918-1939. Ze zbio-
rów Biblioteki Polskiej w Montre-
alu. Nie przypadkiem zatem nie-
zwykle uroczysta promocja publi-
kacji odby³a siê 1 czerwca 2000 r.
w³a�nie w Bibliotece Narodowej,

a o udzielonej  pomocy mówiono
w okoliczno�ciowych wyst¹pie-
niach.

Ostatnie lata przynios³y nowe ini-
cjatywy pomocy dla kolejnych pol-
skich instytucji kultury za granic¹.
W 1999 r. przeprowadzono wstêp-
ne rozmowy dotycz¹ce pomocy
w opracowaniu rêkopisów Biblio-
teki Polskiej w Londynie. W tym¿e
roku Biblioteka Narodowa przy-
chylaj¹c siê do pro�by ks. W³ady-
s³awa Dudy, prowincja³a kongre-
gacji ksiê¿y marianów w Wielkiej
Brytanii, zadeklarowa³a fachow¹
pomoc w uporz¹dkowaniu i opra-
cowaniu zbiorów ich muzeum w
Fawley Court, gdzie znajduje siê jed-
na z najcenniejszych kolekcji polo-
ników na wyspach brytyjskich.
Mo¿liwo�æ rozpoczêcia obu zamie-
rzeñ nast¹pi³a jesieni¹ 2000 roku.
Dziêki dotacji Biura Pe³nomocnika
Rz¹du ds. Polskiego Dziedzictwa
Kulturalnego za Granic¹ pracow-
nice Zak³adu Rêkopisów (Maria
Wrede i Magdalena Bocheñska-
-Chojecka) przebywa³y przez dwa
pa�dziernikowe tygodnie w Biblio-
tece Polskiej w Londynie. Celem
wyjazdu by³o uzupe³nienie opisów
w istniej¹cym inwentarzu rêkopi-
sów oraz rozeznanie mo¿liwo�ci
i potrzeb sporz¹dzenia na jego pod-
stawie przewodnika po zespo³ach
rêkopisów Biblioteki Polskiej w
Londynie. Zbiór liczy dzi� ponad
1 350 jednostek i wzrós³ o ok. 450
jednostek od czasu, gdy Danuta
Kamolowa w latach 1982 i 1986
za³o¿y³a jego skrócon¹ kartotekê,
która w Bibliotece Narodowej funk-
cjonuje jako baza danych �Inwen-
tarz rêkopisów Biblioteki Polskiej
w Londynie�. Konieczne dla jej
kontynuacji wype³nienie luk i do-
konanie uzupe³nieñ by³o niezwykle
pracoch³onne i wymaga³o czêsto
zapoznania siê z obiektami de visu.
Dlatego te¿, mimo starañ, praca nie
mog³a byæ wykonana w ca³o�ci.
Wszak¿e przeprowadzone rozpo-
znanie pozwoli³o okre�liæ plan dzia-
³añ na lata 2001-2003, które dopro-
wadzi³yby do realizacji programu
pomocy. Odrêbn¹ kwestiê stano-
wi¹ problemy opieki konserwator-
skiej i mikrofilmowania.

Równolegle z ekip¹ londyñsk¹
inny zespó³ (Maria Brynda, Micha³
Spandowski) zaj¹³ siê katalogowa-
niem starych druków w muzeum
ksiê¿y marianów w Fawley Court.
Wyjazd ten zosta³ sfinansowany
przez Polsk¹ Wytwórniê Papierów
Warto�ciowych. Podczas dwuty-
godniowego pobytu zarejestrowa-
no bibliograficznie wszystkie stare
druki (487 vol.). Obecnie materia³
ten opracowuje siê szczegó³owo w
Zak³adzie Starych Druków. Efek-
tem finalnym bêdzie inwentarz,
karty katalogowe i baza danych. Do
rozwa¿enia pozostaje kwestia reje-
stracji proweniencji i opraw.

Ze zbiorami muzeum w Fawley
Court zapoznali siê równie¿ nasi rê-
kopi�miennicy, co ujawni³o licz¹c¹
ok. 250 jednostek kolekcjê rêkopi-
sów o wielkiej warto�ci historycz-
nej i kulturalnej. Niestety, w³a�ci-
wie nie funkcjonuje ona w obiegu
naukowym, bowiem nigdy nie zo-
sta³a odpowiednio uporz¹dkowana
i opracowana. Biblioteka Narodo-
wa, maj¹c na wzglêdzie szczegól-
ny charakter i znaczenie zbiorów
rêkopi�miennych w Fawley Court,
gotowa jest wesprzeæ merytorycz-
nie w tym zakresie muzeum ksiê¿y
marianów. W Zak³adzie Rêkopisów
BN przygotowano ju¿ nawet pro-
jekt realizacji pierwszego autopsyj-
nego etapu opracowania tych ma-
nuskryptów. Jednak¿e dalsza akcja
pomocy dla Fawley Court zale¿y
od pozyskania sponsorów przed-
siêwziêcia, bowiem z w³asnych
�rodków Biblioteka Narodowa nie
bêdzie w stanie jej finansowaæ.

Koñcz¹c ten bardzo ogólny prze-
gl¹d dokonañ Dzia³u Zbiorów Spe-
cjalnych w zakresie wspó³pracy
i kontaktów miêdzynarodowych,
nale¿y podkre�liæ, ¿e jest to zaled-
wie szkic do obrazu. Ka¿dy z przed-
stawionych kierunków wart jest
rozwiniêcia i osobnej pog³êbionej
prezentacji. �wiadczy o tym arty-
ku³ Hanny £askarzewskiej na temat
dzia³alno�ci Pracowni Dokumenta-
cji Ksiêgozbiorów Historycznych,
zamieszczony w dalszej czê�ci
tego numeru.

Maciej Dąbrowski
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Pocz¹tki miêdzynarodowej
wymiany wydawnictw siê-
gaj¹ koñca XVII w. Podjê³y

j¹ europejskie towarzystwa nauko-
we i uniwersytety, by zaoszczêdziæ
kwoty przeznaczone na zakup pu-
blikacji. Pierwsza konwencja mul-
tilateralna, tzw. Konwencja Mar-
burska z 1817 r., choæ zak³ada³a
wymianê publikacji akademickich
miêdzy uniwersytetami, to jednak
nie spe³ni³a wszystkich oczekiwañ.
Prawdziwym rzecznikiem i inicja-
torem miêdzynarodowej wymiany
by³ francuski bibliofil Aleksander
Vattemare (1796-1864), który
zwróci³ uwagê na dublety zalega-
j¹ce magazyny ró¿nych bibliotek,
a zarazem na braki w ich ksiêgo-
zbiorach. To on sformu³owa³ ideê
stworzenia miêdzynarodowej orga-

nizacji dla celów wymiany (pocz¹t-
kowo tylko dubletów). Idea ta zna-
laz³a pe³ne odbicie w uchwalonej
w 1886 r. Konwencji Brukselskiej,
która da³a podstawê do zorganizo-
wania miêdzynarodowego systemu
wymiany. Zak³ada³a, ¿e w ka¿dym
z pañstw uczestnicz¹cych w tej ak-
cji powstan¹ narodowe biura wy-
miany, które bêd¹ po�redniczyæ
w przesy³aniu publikacji pomiêdzy
instytucjami naukowymi.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Konwen-
cja Brukselska to w³a�ciwie dwie
konwencje: pierwsza � o charak-
terze ogólnym, i druga � traktuj¹ca
tylko i wy³¹cznie o wymianie wy-
dawnictw urzêdowych. Konwen-
cja pierwsza, tzw. ogólna, zak³ada³a,
¿e w ka¿dym z pañstw uk³adaj¹-
cych siê ma byæ stworzone Biuro

zajmuj¹ce siê miêdzynarodow¹ wy-
mian¹ druków urzêdowych oraz
publikacji naukowych i literackich;
koszty przesy³ek a¿ do miejsca
przeznaczenia ponosiæ mia³y pañ-
stwa wysy³aj¹ce. Przyst¹pienie ka¿-
dego nowego pañstwa do tej Kon-
wencji by³o notyfikowane drog¹
dyplomatyczn¹ rz¹dowi belgijskie-
mu i podawane do wiadomo�ci
pañstwom cz³onkowskim. Druga
Konwencja uwzglêdnia³a wymia-
nê druków urzêdowych i zobo-
wi¹zywa³a rz¹dy pañstw, które do
niej przyst¹pi³y, do udostêpniania
w celu wymiany dzienników urzê-
dowych, monitorów, sprawozdañ
parlamentarnych, raportów, rocz-
ników statystycznych. Przyst¹pie-
nie do tej Konwencji by³o notyfiko-
wane, podobnie jak w przypadku
poprzednim.

Polska przyst¹pi³a do obu Kon-
wencji jako jedno z pierwszych
pañstw europejskich, zaraz po
I wojnie �wiatowej, w roku 1921.
Jednocze�nie, zgodnie z art. 1 Kon-
wencji, powo³ano w Polsce Biuro
Miêdzynarodowej Wymiany Wy-
dawnictw (BMWW), maj¹ce za
zadanie u³atwianie obrotu przesy-
³ek miêdzynarodowych i pokrywa-
nie ich kosztów. Regulamin Biura,
które w latach 1921-1928 mie�ci³o
siê przy Bibliotece Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, og³oszono
w Dzienniku Urzêdowym MSZ
z dnia 15.09.1921 r. Ministerstwo
wyda³o te¿ okólnik w sprawie prze-
sy³ania do BMWW polskich wy-
dawnictw urzêdowych dla celów
wymiany z zagranic¹.

Po pierwszym okresie funkcjo-
nowania, kiedy Biuro MWW ogra-
niczone ramami prawnymi Kon-
wencji do biernej roli po�rednika
w przesy³aniu publikacji nie mog³o
przejawiaæ zbyt wielkiej inicjatywy,
nast¹pi³a pewna ewolucja w jego
dzia³alno�ci. Wp³ynê³y na to wspó³-

Biuro Miêdzynarodowej
Wymiany Wydawnictw BN
Międzynarodowa wymiana wydawnictw ma ogromne znaczenie
w skali zarówno poszczególnych krajów, jak i całego świata. Jej
istotą jest dobrowolna umowa kontrahentów, którzy zobowiązują
się przesyłać sobie wzajemnie publikacje drukowane w ich
krajach. Wymianę wydawnictw regulują w skali międzynarodowej
określone przepisy. W Polsce ważną rolę pośrednika spełnia
w tym zakresie Biblioteka Narodowa poprzez jedną ze swych
agend – Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw.
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czesne tendencje do decentralizacji
z jednej strony, z drugiej � do pew-
nej koordynacji wymiany w skali
krajowej. Sprawi³y one, ¿e du¿a
liczba Biur Wymiany na �wiecie
odesz³a od schematu okre�lonego
w 1886 r. w Brukseli i faktycznie
zmieni³a swoj¹ strukturê. Równie¿
i placówka polska podjê³a pewne
dzia³ania na rzecz zmian.

Konwencja Brukselska propagu-
j¹ca �wiatow¹ ideê scentralizowa-
nia w jednym o�rodku ca³ej wymia-
ny krajowej � nie wytrzyma³a pró-
by czasu. W dniach od 4 listopada
do 5 grudnia 1958 r. � poprzedzona
szeregiem konferencji i spotkañ spe-
cjalistów i ekspertów � obradowa³a
w Pary¿u na swej X Sesji Konfe-
rencja Generalna UNESCO (Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych dla
Wychowania, Nauki i Kultury). Pol-
skê reprezentowa³ Wac³aw S³ab-
czyñski oraz J. Rado¿ycki, obser-
wator z ramienia Polskiej Akademii
Nauk. Wypracowano wówczas
i uchwalono dwa dokumenty:

� konwencjê dotycz¹c¹ miêdzyna-
rodowej wymiany wydawnictw

� konwencjê dotycz¹c¹ miêdzyna-
rodowej wymiany wydawnictw
druków urzêdowych.
Rada Ministrów PRL, po zazna-

jomieniu siê z nowymi Konwencja-
mi Paryskimi i ich postanowienia-
mi, uzna³a je za s³uszne zarówno
w ca³o�ci, jak i ka¿dy z 21 punktów
osobno. W dniu 17 stycznia 1970 r.
wydano o�wiadczenie o zatwierdze-
niu, przyjêciu i respektowaniu Kon-
wencji. Podpisa³ je ówczesny pre-
zes Rady Ministrów Józef Cyran-
kiewicz. Dnia 12 lutego 1970 roku
dokument przyjêcia przez Polskê obu
Konwencji przekazany zosta³ Dy-
rektorowi Generalnemu Organizacji
Narodów Zjednoczonych dla Wy-
chowania, Nauki i Kultury. Zaczê³y
one obowi¹zywaæ w Polsce 12 lu-
tego 1971 r. O�wiadczenie rz¹do-
we zosta³o podpisane w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych, a wy-
mienione dokumenty og³oszono
w Dzienniku Ustaw PRL, za³¹cznik

do nr 8, poz. 88, 89, 90, 91 z dnia
13 kwietnia 1971 roku. W ich �wie-
tle centraln¹ instytucj¹ w Polsce, po-
wo³an¹ do realizacji wymiany miê-
dzynarodowej, jest dzia³aj¹ce od
1921 r. BMWW. Pocz¹tkowo usy-
tuowane przy Bibliotece MSZ,
w 1931 r. w wyniku ró¿nych per-
traktacji uzyska³o lokal w Bibliote-
ce Narodowej, do której przenio-
s³o siê z w³asnym bud¿etem i tele-
fonem. Kierownictwo Biura powie-
rzono Stanis³awowi Piotrowi Ko-
czorowskiemu, by³emu kustoszowi
Biblioteki Polskiej w Pary¿u. Pierw-
sze lata dzia³alno�ci placówki, a¿ do
wybuchu wojny, charakteryzowa-
³y siê �cis³ym stosowaniem zaleceñ
Konwencji Brukselskiej.

W czasie okupacji hitlerowskiej
dzia³alno�æ Biura zosta³a ca³kowicie
zawieszona. Wznowiono j¹ dopiero
15 pa�dziernika 1946 r. Zwiêkszo-
no wówczas liczbê etatów i praw-
dopodobnie (gdy¿ nie jest to nigdzie
odnotowane) rozpoczêto prace
w obsadzie 3-, a mo¿e 4-osobowej,
w pomieszczeniach Dzia³u Uzupe³-
niania Zbiorów. Odszukano i upo-
rz¹dkowano materia³y i do�æ ener-
gicznie przyst¹piono do realizacji po-
stanowieñ Konwencji. Pierwszego
grudnia tego roku ca³e Biuro prze-
nios³o siê na ulicê Wiejsk¹ do Biblio-
teki Sejmowej i w trudnych bardzo
warunkach kontynuowa³o pracê na
pe³nych obrotach.

Kiedy 15 stycznia 1947 roku
BMWW przeprowadzi³o siê do
gmachu Biblioteki Narodowej na
Placu Krasiñskich, liczba pracow-
ników wzros³a do 5 osób. Wzmoc-
nionymi si³ami kontynuowano pra-
cê, która polega³a g³ównie na opra-
cowywaniu i rozdziale otrzymywa-
nych z zagranicy wydawnictw �
przysy³anych pocz¹tkowo w for-
mie darów przez ró¿ne biblioteki
i instytucje (np. American Book
Center i Fundacja Ko�ciuszkowska
z Nowego Jorku,  National Central
Library z Londynu). Ogó³em
BMWW przyjê³o w tym czasie 660
skrzyñ zawieraj¹cych ponad 45 000
tomów wydawnictw zwartych
i czasopism. Opracowywano je
w sposób uproszczony, grupuj¹c
wed³ug dziedzin wiedzy. Praca nad
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rozdzia³em przysy³anych wydaw-
nictw trwa³a oko³o trzech lat (do
1950 r.). Uwzglêdniano przede
wszystkim biblioteki wy¿szych
uczelni ró¿nych typów, towarzy-
stwa naukowe i instytucje nauko-
wo-badawcze.

Dzia³alno�æ Biura, polegaj¹ca na
utrzymaniu kontaktów i po�redni-
czeniu miêdzy krajowymi i zagra-
nicznymi instytucjami naukowymi
i wydawnictwami w zakresie do-
konywania wymiany krajowej i za-
granicznej dokumentów urzêdo-
wych, publikacji naukowych i lite-
rackich oraz czasopism, coraz
bardziej rozwija³a siê i przynosi³a
wspania³e efekty. Stara³a siê o to
przede wszystkim Eleonora Sie-
dlecka, która � jak wynika ze
szcz¹tkowych dokumentów archi-
walnych oraz wspomnieñ daw-
nych pracowników BMWW � by³a
kierownikiem Biura do 28 lutego
1963 r., a wiêc ju¿ po przyst¹pie-
niu Polski do Konwencji Paryskiej.

Od dnia 1 marca 1963 roku kie-
rownictwo BMWW obj¹³ kustosz

Wac³aw S³abczyñski. Ówczesny
zasiêg wymiany miêdzynarodowej
prowadzonej przez biblioteki
i o�rodki polskie, wed³ug danych
z protoko³ów, by³ szeroki i obejmo-
wa³ przesz³o 1000 kontrahentów
zagranicznych. Natomiast obsada
personalna Biura, która te zadania
z godnym podziwu wysi³kiem i za-
anga¿owaniem realizowa³a, przed-
stawia³a siê w tym okresie nastê-
puj¹co: kierownik, dwóch m³od-
szych bibliotekarzy, magazynier
oraz pomocnik magazyniera. Zgod-
nie z projektem Statutu Biblioteki
Narodowej z 1967 r., na strukturê
Biura sk³ada³y siê 3 sekcje: przesy-
³ek zbiorowych, wymiany czaso-
pism urzêdowych i koordynacji.
Do ich zakresu dzia³ania nale¿a³o
wówczas:
� popieranie i u³atwianie wymiany

wydawnictw urzêdowych i na-
ukowych pomiêdzy instytucjami
krajowymi i zagranicznymi

� prowadzenie wymiany i pozy-
skiwanie wydawnictw urzêdo-
wych i naukowych oraz doku-

mentów rz¹dowych na zasadzie
wzajemno�ci i umów z innymi
pañstwami

� prowadzenie list dubletów ofe-
rowanych przez biblioteki zagra-
niczne polskim instytucjom na-
ukowym i bibliotekom

� udzielanie informacji w zakresie
miêdzynarodowej wymiany

� realizacja kwerend oraz dezyde-
ratów bibliotek

� korespondencja i t³umaczenia
� prace merytoryczne i koordyna-

cja w zakresie wymiany i inne
zadania.

Tak wiêc Wac³aw S³abczyñski i jego
personel mieli pe³ne rêce roboty
chc¹c podo³aæ zadaniom i nie opó�-
niaæ wysy³ek. Dodaæ nale¿y, ¿e W.
S³abczyñski by³ pracownikiem Biu-
ra od 1953 r. Bibliografia jego prac
jest bogata. By³ cz³owiekiem ak-
tywnym: historykiem, geografem,
podró¿nikiem, etnografem i biblio-
tekarzem. Po objêciu stanowiska
kierownika uda³o mu siê powiêk-
szyæ liczbê personelu do o�miu
osób. Ten stan rozkwitu BMWW
nie trwa³ jednak d³ugo. Kadra stop-
niowo siê wykrusza³a, czê�æ pra-
cowników odesz³a na emeryturê.
Praca w zmniejszonej obsadzie nie
by³a ³atwa, jednak sytuacja finan-
sowa Biblioteki Narodowej nie po-
zwala³a na zatrudnianie nowych fa-
chowych si³. W roku 1970 odszed³
na emeryturê Wac³aw S³abczyñski.
Rok pó�niej zaczê³y obowi¹zywaæ
przepisy Konwencji Paryskiej i spra-
w¹ podstawow¹ sta³o siê stworze-
nie systemu wymiany.

Zadania Biura obejmowa³y pod-
stawowe cztery dzia³ania:
� prowadzenie i organizowanie

wymiany wydawnictw
� prowadzenie dzia³alno�ci infor-

macyjnej i metodyczno-instruk-
torskiej w zakresie wymiany

� sprawowanie funkcji krajowego
koordynatora wymiany wydaw-
nictw

� sprawowanie funkcji organu kra-
jowego realizuj¹cego Konwencjê
Parysk¹.
Dwa pierwsze zadania, mimo ¿e

realizowane od wielu lat, wymaga-
³y, zdaniem dyrekcji BN, rozbudo-
wy polegaj¹cej na stworzeniu ka-
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talogów wydawnictw dostêpnych
do miêdzynarodowej wymiany
i wykazów instytucji bior¹cych
udzia³ w wymianie. Dwa nastêpne
zadania nie by³y wcze�niej wype³-
niane, dlatego pojawi³a siê potrze-
ba szczegó³owych ustaleñ z dyrek-
cj¹ oraz innymi jednostkami orga-
nizacyjnymi �ci�le zwi¹zanymi
z organizowaniem i koordynowa-
niem wymiany miêdzynarodowej.
Nale¿a³y do nich wzorcowe Biura
Wymiany w Europie: Duñski Insty-
tut Wymiany w Kopenhadze, Bel-
gijskie Biuro Wymiany w Brukseli
i ORWN PAN w Polsce. Na forum
miêdzynarodowym najwa¿niej-
szym organem doradczym w tej
mierze by³a IFLA.

Trudna sytuacja personalna
BMWW uniemo¿liwia³a pocz¹tko-
wo dyskusjê nad realizacj¹ tych za-
dañ. Kiedy w latach 70. kierownic-
two Biura objê³a Anna Krystyna
Borkowska, praca polega³a przede
wszystkim na wymianie zagranicz-
nych wydawnictw naukowych ad-
resowanych i nieadresowanych
oraz polskich adresowanych, a tak-
¿e na wymianie wydawnictw urzê-
dowych otrzymywanych i wysy-
³anych w ramach umów.

Siedziba Biura w Pa³acu Krasiñ-
skich nie by³a przystosowana do
obrotu pakami i skrzyniami z publi-
kacjami; ich liczba niejednokrotnie
przekracza³a setkê, a zawarto�æ sta-
nowi³y tysi¹ce czasopism i doku-
mentów. Jedynie czê�æ z nich mo¿na
by³o rozpakowaæ, a wydawnictwa
przekazaæ bibliotekom i instytucjom
polskim zgodnie z adresami. Tylko
z tytu³u wspó³pracy z ówczesnymi
krajami socjalistycznymi dociera³o
mnóstwo materia³ów i zamówieñ,
które ju¿ w roku 1970 przekroczy-
³y 2000. Ponad 10 000 paczek sta-
nowi³y wydawnictwa polskie.

W roku 1973 nast¹pi³y zmiany
organizacyjne. Biuro w³¹czono do
Zak³adu Uzupe³niania Zbiorów, ale
jego zakres obowi¹zków nie uleg³
zmianie. Biuro nadal pomaga³o pol-
skim instytucjom, przekazuj¹c setki
paczek i skrzyñ, a w nich tysi¹ce
druków.

W wyniku dalszych usprawnieñ,
dziêki zarz¹dzeniu dyrektora Witol-

da Stankiewicza, BMWW trafi³o
w 1975 roku pod opiekuñcze
skrzyd³a ówczesnego zastêpcy dy-
rektora BN Rafa³a Koz³owskiego.
W roku 1979 powsta³a w Bibliote-
ce Narodowej Sekcja Wymiany
i Darów. Nie wp³ynê³o to jednak na
losy Biura, mimo ¿e mówiono o du-
blowaniu niektórych czynno�ci
i prac.

Od roku 1983 do 1988 Biurem
kierowa³ Rafa³ Koz³owski. W tym
czasie BMWW otrzyma³o now¹,
choæ jeszcze tymczasow¹ siedzibê
na XI piêtrze nowego gmachu Bi-
blioteki Narodowej (w budynku C).
Ówczesna sytuacja polityczna Pol-
ski, a tak¿e finansowa bibliotek oraz
instytucji, którym s³u¿y³o Biuro,
mia³a najprawdopodobniej wp³yw
na dostarczanie materia³ów do pro-
wadzenia wymiany. Nast¹pi³ dra-
styczny spadek liczby kontaktów;
mniej by³o skrzyñ, ros³y natomiast
liczby przysy³anych czasopism.

W roku 1988, po odej�ciu z BN
Rafa³a Koz³owskiego, kierownic-
two BMWW powierzono ponow-
nie Annie Krystynie Borkowskiej.
W zmniejszonej obsadzie (3 oso-
by, potem tylko 2) wywi¹zywano
siê, w miarê mo¿liwo�ci jak najle-
piej, z ci¹¿¹cych na zespole obo-
wi¹zków.

W styczniu 1989 r. zosta³ za-
twierdzony g³ówny plan zasiedle-
nia nowego gmachu BN. Trwa³y
przeprowadzki i przesuniêcia komó-
rek, dzia³ów, sekcji i biur Biblio-
teki. Biuro Miêdzynarodowej Wy-
miany Wydawnictw przenios³o
siê wówczas do swej sta³ej siedzi-
by na niskim parterze budynku B,
gdzie mie�ci siê do chwili obecnej.
W roku 2000 Anna Borkowska,
która od 1963 r. z nied³ug¹ prze-
rw¹ s³u¿y³a tej instytucji i kierowa-
³a pracami Biura, przesz³a na eme-
ryturê. Kolejna zmiana na stanowi-
sku kierowniczym zbieg³a siê ze
zmianami organizacyjnymi, polega-
j¹cymi miêdzy innymi na zautoma-
tyzowaniu pracy. Biuro zosta³o wy-
posa¿one w komputer i osprzêt
komputerowy, co w znacznym
stopniu u³atwi³o kontakty z klienta-
mi i osobami chêtnymi do nawi¹za-

nia wspó³pracy, zarówno w kraju,
jak i za granic¹.

G³ównym zadaniem BMWW
by³o i jest prowadzenie bezdewizo-
wej wymiany wydawnictw urzê-
dowych i naukowych pomiêdzy bi-
bliotekami i instytucjami krajowy-
mi i zagranicznymi na podstawie
Konwencji Paryskiej. Ponadto Biuro
popiera i u³atwia wymianê wydaw-
nictw urzêdowych i naukowych
pomiêdzy bibliotekami i instytucja-
mi krajowymi i zagranicznymi, re-
jestruje, opracowuje i za³atwia
czynno�ci spedycyjne dotycz¹ce
przesy³ek krajowych i zagranicz-
nych oraz ich wysy³kê do w³a�ci-
wych odbiorców.

W roku 2000 z Biur Wymiany
ze Szwajcarii i W³och dotar³o, na
przyk³ad, 13 kartonów zawieraj¹-
cych 136 przesy³ek adresowanych
do bibliotek uniwersyteckich, to-
warzystw naukowych, muzeów
i osób indywidualnych � pracow-
ników naukowych i badawczych.
Ponadto otrzymali�my 513 przesy-
³ek adresowanych, zawieraj¹cych
wydawnictwa naukowe z przezna-
czeniem do rozpowszechnienia
w polskim �rodowisku naukowym.
£¹cznie do BMWW przys³ano 652
przesy³ki adresowane. Równie¿ w
ramach darów i wymiany z zagra-
nicznymi bibliotekami i instytucja-
mi naukowymi Anglii, Australii,
Belgii, Chin, Czech, Danii, Finlan-
dii, Francji, Niemiec, Szwajcarii,
W³och (to tylko niektóre kraje z
nami wspó³pracuj¹ce) � BMWW
otrzyma³o 868 egzemplarzy czaso-
pism i woluminów. Wydawnictwa
urzêdowe zagraniczne wp³ynê³y do
Biura w liczbie oko³o 6000 egzem-
plarzy, g³ównie z Belgii, Francji,
Niemiec, Szwajcarii i USA.

Krajowe urzêdy i instytucje pañ-
stwowe, takie jak URM, minister-
stwa, Urz¹d Patentowy czy redak-
cje instytutów naukowych przeka-
za³y do Biura ponad 300 przesy³ek
zawieraj¹cych 3 023 egzemplarze
czasopism, map i innych materia-
³ów. Nasi stali i g³ówni odbiorcy
w kraju to przede wszystkim Bi-
blioteka Sejmowa, Biblioteka Pu-
bliczna m. st. Warszawy, NBP, bi-
blioteki wy¿szych uczelni, Polska
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Akademia Nauk, stowarzysze-
nia i towarzystwa naukowe.
W�ród zagranicznych kontra-
hentów najliczniej reprezento-
wani s¹: Niemcy (Staatsbiblio-
thek zu Berlin), USA (Library
of Congress), Canada (National
Library of Canada), Czechy
(Národní Knihovna), W³ochy
(Ufficio degli Scambi Interna-
tionali), Belgia (Service Belge
des Echanges). Trudno jest wy-
mieniæ wszystkich klientów
BMWW, tych w kraju i tych za
granic¹. Jest ich po prostu zbyt
wielu. Wspó³praca jest zadowa-
laj¹ca, chocia¿ obserwujemy
pewien spadek zainteresowania
wymian¹ miêdzynarodow¹,
spowodowany prawdopodob-
nie wzglêdami finansowymi.

Czê�æ wymiany odbywa siê
w sta³ej wspó³pracy z Zak³adem
Uzupe³niania Zbiorów Bibliote-
ki Narodowej, z którym wcze-
�niej BMWW by³o zwi¹zane or-
ganizacyjnie. Za naszym po-
�rednictwem ZUZ otrzymuje
wydawnictwa oraz przesy³ki
z Belgii, Czech, Francji, Izraela,
Japonii, Niemiec, Portugalii,
Szwajcarii, USA i W³och.

Jak wielkie znaczenie ma pra-
ca BMWW, wiedz¹ najlepiej ci
wszyscy, dla których informa-
cje o aktualnych osi¹gniêciach
nauki, techniki i organizacji na
�wiecie s¹ niezbêdnym elemen-
tem codziennej pracy. Nieustan-
na konfrontacja stanu wiedzy
jest po prostu konieczno�ci¹.
Staje siê to mo¿liwe, miêdzy in-
nymi, dziêki zorganizowanej
i coraz sprawniejszej � w efek-
cie wzrastaj¹cej automatyzacji
i komputeryzacji � miêdzynaro-
dowej wymianie wydawnictw.
Us³ugi BMWW w tym zakresie
wydaj¹ siê nieocenione i powin-
ny byæ kontynuowane. Regu-
larna wymiana wydawnictw jest
niezbêdna, powinna siê rozwi-
jaæ i zaspokajaæ potrzeby u¿yt-
kowników zarówno w kraju, jak
i poza jego granicami.

               Elżbieta Suchocka

Celem miêdzynarodowej wy-
miany materia³ów biblio-
tecznych by³a nie tylko po-

pularyzacja pi�miennictwa polskie-
go na �wiecie, ale przede wszyst-
kim pozyskiwanie tanich publi-
kacji, czêsto trudno dostêpnych wy-
dawnictw akademickich i z o�rod-
ków regionalnych dzia³aj¹cych poza
obrotem ksiêgarskim. W odró¿nie-
niu od firm zajmuj¹cych siê dystry-
bucj¹ ksi¹¿ek i czasopism, bibliote-
ki przekazuj¹ sobie materia³y (ksi¹¿-
ki, czasopisma oraz ró¿nego rodzaju
zbiory specjalne) po cenach deta-
licznych, bez narzutów, stosuj¹c
korzystne przeliczniki.

Do realizacji zadañ zwi¹zanych z
pozyskiwaniem publikacji drog¹
wymiany, w Bibliotece Narodowej
powo³ano w 1948 roku w Dziale
Gromadzenia Zbiorów Referat
Wymiany, który od 15 czerwca
1957 roku funkcjonuje pod nazw¹
Sekcji Wymiany i Darów Zak³adu
Uzupe³niania Zbiorów. Do zakresu
jej dzia³ania nale¿y pe³nienie zadañ
zwi¹zanych ze wspó³prac¹ miêdzy-
narodow¹ oraz wymiana materia³ów
bibliotecznych z bibliotekami
i instytucjami zagranicznymi, w tym
równie¿ polonijnymi.

W latach 1948-1961 nast¹pi³ in-
tensywny rozwój wspó³pracy BN
z instytucjami zagranicznymi w za-
kresie wymiany. By³ on spowodo-

wany ogóln¹ sytuacj¹ polityczn¹
oraz ekonomiczn¹ kraju, jak te¿
powojennymi stosunkami miêdzy-
narodowymi, które nie sprzyja³y
importowi publikacji obcych,
zw³aszcza z tzw. drugiego obszaru
p³atniczego. W tym okresie szcze-
gólnie intensywnie rozwija³a siê
wymiana z bibliotekami w krajach
socjalistycznych, ale dawa³o siê te¿
zauwa¿yæ zwiêkszaj¹ce siê zainte-
resowanie ksi¹¿k¹ polsk¹ ze stro-
ny krajów zachodnioeuropejskich.
Wymiana stawa³a siê coraz bogat-
szym �ród³em nap³ywu publikacji
zagranicznych, w tym tak¿e polo-
ników.

Wymiana prowadzona przez Za-
k³ad Uzupe³niania Zbiorów oparta
jest na porozumieniach z bibliote-
kami ró¿nych typów (biblioteki na-
rodowe, biblioteki akademii nauk,
wy¿szych uczelni i instytutów na-
ukowych), bibliotekami i instytu-
tami polonijnymi, redakcjami, wy-
dawnictwami i ró¿nymi instytucja-
mi kultury.

Zasad¹ najczê�ciej stosowan¹
przy wymianie materia³ów biblio-
tecznych jest bilans finansowy
wed³ug przyjêtych przez poszcze-
gólne instytucje przeliczników. Inn¹
form¹ jest rozliczenie: ksi¹¿ka za
ksi¹¿kê lub strona za stronê (jak to
robi¹ nieliczne biblioteki, na przy-
k³ad Die Deutsche Bibliothek).

Miêdzynarodowa
wymiana materia³ów
bibliotecznych
Idea nawiązywania kontaktów bibliotecznych w celu
pozyskiwania zagranicznych wydawnictw bibliotecznych
pojawiła się już przed II wojną światową. Po jej zakończeniu
bardzo szybko podjęto próby odtworzenia związków
z bibliotekami i instytucjami, z którymi prowadzono wymianę
w okresie międzywojennym, a także poszukiwania nowych
partnerów. Pierwsze kontakty nawiązano z Biblioteką
Uniwersytecką w Pradze i Bibliothèque Nationale w Paryżu.

W
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Liczba wspó³pracuj¹cych bibliotek i wp³yw materia³ów

Rok Liczba bibliotek Wp³yw w wol. � Wp³yw w wol. �
wspó³pracuj¹cych druki zwarte czasopisma

1947 8 1 277 1 060
1948 37 961 284
1956 224 7 049 972
1960 253 6 719 1 082
1964 327 6 403 1 641
1969 373 9 031 2 509
1979 456 11 537 2 616
1985 439 6 936 2 338
1990 432 5 647 2 707
2000 347 4 447 1 224

na by³a jako automatyczna. Polega-
³a ona, i nadal polega, na wzajem-
nym przesy³aniu sobie publikacji
zgodnych z profilem zainteresowa-
nia partnera bez oczekiwania na de-
zyderaty. Regu³¹ jest wzajemne
przekazywanie patriotyków, a tak-
¿e wydawnictw w³asnych ka¿dej
z bibliotek. Ten tryb wymiany ma
i strony ujemne. Biblioteki zagranicz-
ne, dokonuj¹c nie zawsze trafnego
wyboru publikacji ze swego terenu,
dostarcza³y równie¿ ksi¹¿ki zbêdne,
niezgodne z profilem gromadzenia
zbiorów BN. Mimo du¿ych wp³y-
wów, do zbiorów trafia³a wiêc tyl-
ko czê�æ publikacji, reszta niestety
zasila³a Oddzia³ Zasobu Wymienne-
go. Staraj¹c siê temu zapobiec, Bi-
blioteka Narodowa podjê³a w latach
90. intensywne starania na rzecz bar-
dziej szczegó³owego precyzowania
wobec kontrahentów zagranicznych
zakresu zainteresowañ biblioteki, za-
równo poprzez podpisywanie umów
dwustronnych, jak i przez osobiste
kontakty nawi¹zywane w czasie
wzajemnych wizyt.

Je�li chodzi o kraje zachodnie, to
z niektórymi krajami, np. Wielk¹
Brytani¹, Francj¹, Niemcami, Sta-
nami Zjednoczonymi czy W³ocha-
mi, wymiana od momentu nawi¹-
zania kontaktów przebiega³a bez
wiêkszych zak³óceñ. I tak, najbar-
dziej o¿ywion¹ wspó³pracê w�ród
bibliotek angielskich utrzymujemy
z British Library i Bibliotek¹ Polsk¹
w Londynie, Taylor Institution Li-
brary i Bodleian Library w Oxfor-
dzie. Ta ostatnia zaopatruje Biblio-
tekê Narodow¹ w tak warto�ciowe
czasopisma, jak �The Economist�,
�Library History�, �East European
Jewish Affairs�.

W latach ubieg³ych naszym naj-
wiêkszym dostawc¹ publikacji emi-
gracyjnych by³a polska ksiêgarnia
Aleksandry i Jerzego Kulczyckich
Orbis Books Ltd w Londynie. Bi-
blioteka Narodowa z kolei przeka-
zywa³a jej wieloegzemplarzowe
przesy³ki polskiej beletrystyki.

O sta³ej i regularnej wspó³pra-
cy mo¿na te¿ mówiæ w odniesie-
niu do czê�ci instytucji niemiec-
kich. W�ród nich na pierwszy plan
wysuwaj¹ siê: Die Deutsche Bi-

Jak widaæ z powy¿szego zesta-
wienia, liczba partnerów BN bior¹-
cych udzia³ w wymianie zbiorów
i zarejestrowanych w kartotece Za-
k³adu Uzupe³niania Zbiorów zosta³a
ukszta³towana w latach 60. i utrzy-
muje siê na poziomie 400 podmio-
tów. Niestety, od roku 1990 obser-
wuje siê zmniejszenie aktywno�ci bi-
bliotek i instytucji wspó³pracuj¹cych
w ramach wymiany, spowodowa-
ne mo¿liwo�ci¹ zakupu polskich
ksi¹¿ek ju¿ nie tylko za po�rednic-
twem monopolisty, czyli  Ars Polo-
ny. Oznacza³o to zmniejszenie licz-
by naszych partnerów i tym samym
uszczupli³o wp³yw materia³ów bi-
bliotecznych do Biblioteki Narodo-
wej. W tym okresie z powodu zmian
na scenie politycznej w Europie
Wschodniej i �rodkowej (rozpad
ZSRR i Jugos³awii) i powstawania
nowych pañstw, zmieni³a siê jako�æ
wymiany w tym obszarze. Do roku
1989 BN wspó³pracowa³a z ponad
60 instytucjami w Zwi¹zku Radziec-
kim. Obecnie wiêkszo�æ pañstw po-
wsta³ych na tym terenie boryka siê
z problemami finansowymi i prak-
tycznie zawieszono wymianê z taki-
mi krajami jak Armenia, Azerbejd¿an,
Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mo³-
dawia, Tad¿ykistan, Turkmenistan,
Uzbekistan.

Spo�ród wielu bibliotek w nowo
powsta³ych krajach by³ego ZSRR
najefektywniej uk³ada nam siê
wspó³praca z:

� Bibliotek¹ Narodow¹ Rosji w
Sankt-Petersburgu

� Bibliotek¹ Narodow¹ Litwy w
Wilnie, która w ostatnich dwóch
latach poza polonikami przeka-
za³a przedwojenne ksi¹¿ki pol-
skie z dawnych ksiêgozbiorów
polskich bibliotek i instytucji (po-
nad 300 ksi¹¿ek uzupe³ni³o zbio-
ry BN do pierwszego  i drugie-
go egzemplarza)

� £otewsk¹ Bibliotek¹ Narodow¹
w Rydze

� Narodow¹ Bibliotek¹ Estonii
w Tallinie

� Narodow¹ Bibliotek¹ Ukrainy
w Kijowie

� Narodow¹ Bibliotek¹ Bia³orusi
w Miñsku.
W przypadku Jugos³awii wspó³-

praca znacznie o¿ywi³a siê dopiero
w drugiej po³owie lat 90., a po woj-
nie ba³kañskiej i zniesieniu embar-
ga równie¿ w zakresie wymiany
kulturalnej z Serbi¹. Mamy obec-
nie kontakty z kilkoma biblioteka-
mi z tego rejonu, g³ównie narodo-
wymi z Bo�ni i Hercegowiny,
Chorwacji, S³owenii, Macedonii. Za
najlepsz¹ i najefektywniejsz¹ w tej
grupie pañstw uwa¿ana jest wspó³-
praca z Bibliotek¹ Narodow¹ Ser-
bii w Belgradzie.

Wspó³praca wymienna z by³ymi
krajami socjalistycznymi oraz
� w pocz¹tkowym okresie � z kra-
jami zachodnimi, odbywa³a siê na
zasadach wymiany sta³ej i okre�la-



19

bliothek z Lipska (przekazuj¹ca do
nas wszystkie cz³ony niemieckiej
bibliografii narodowej), J.G. Her-
der Institut z Marburga oraz Mar-
tin-Opiz-Bibliothek z Herne. Z in-
stytucji niemieckich otrzymujemy
w drodze wymiany wiele cennych
czasopism specjalistycznych, jak
np.: �Bibliothek. Forschung und
Praxis� z Deutsche Forschungs-
gemeinschaft z Bonn, �Zeitschrift
für Bibliothekswesen und Biblio-
graphie� z Bayerische Staatsbiblio-
thek z Monachium, �Bibliotheks-
dienst� z Deutsches Bibliotheksin-
stitut z Berlina.

Równie¿ francuska Bibliothèque
Nationale z Pary¿a od pocz¹tku
wspó³pracy (1961 r.) przesy³a cen-
ne publikacje ksi¹¿kowe, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem poloni-
ków. Prenumeruje dla nas równie¿
ponad 40 tytu³ów czasopism, w tym
tak cenne, jak: �Annales. Histoire.
Sciences Sociales�, �La Documen-
tation Catholique�, �Notre Histoire�,
�Revue des Sciences Humaines�,
�Les Temps Modernes�.

Przetrwa³a te¿ najwcze�niej na-
wi¹zana wymiana z Národní Kni-
hovna w Pradze. Poza przesy³aniem
wydawnictw informacyjnych, ksi¹-
¿ek bibliologicznych i czasopism,
a tak¿e poloników, pracownicy obu
bibliotek narodowych maj¹ mo¿li-
wo�æ bezpo�rednich kontaktów
dziêki wyjazdom studyjnym.

Do najaktywniejszych krajów,
je�li chodzi o wymianê, nale¿¹ Sta-
ny Zjednoczone Ameryki Pó³noc-
nej. Biblioteka Narodowa wspó³pra-
cuje z 45 instytucjami z USA, z któ-
rych a¿ 20 wykazuje siê du¿¹
aktywno�ci¹. Aktualnie najlepszy-
mi partnerami w zakresie wymia-
ny s¹ na terenie Stanów Zjednoczo-
nych m.in.:
� The Stanford University Library

(Stanford), która zaopatruje nas
w czasopisma �Conradiana�,
�Stanford Slavic Studies�

� University of Illinois Library
(Urbana) � �American Music�,
�Library and Information Scien-
ce Review�, �Reference and
User Services Quarterly�

� The New York Public Library
(Nowy Jork), przesy³a regular-

nie �Library Journal�, �Library
Literature�

� University of Washington (Seat-
tle) przesy³a �Modern Language
Quarlerly�, �National Geogra-
phic Magazine�, �Pol-Am Jour-
nal�.
Wymienione biblioteki dzia³aj¹ na

uczelniach, w których wprowadzo-
no rozbudowane programy badañ
etnicznych i slawistycznych. Czê-
sto s¹ to regiony w du¿ej mierze
zamieszka³e przez ludno�æ pocho-
dzenia polskiego. Dziêki temu jest
tam du¿y popyt na ksi¹¿kê polsk¹.

Tegoroczy pobyt w Warszawie
przedstawicieli biblioteki Polish Mu-
seum of America z Chicago o¿y-
wi³ kontakty z t¹ instytucj¹, dziêki
czemu pozyskali�my ponad 1000
poloników muzycznych. Wspó³-
pracujemy te¿ z innymi polonijny-
mi instytucjami: Instytutem Józefa
Pi³sudskiego z Nowego Jorku oraz
Polish American Archives z Or-
chard Lake.

Szczególn¹ pozycjê w kontak-
tach wymiennych zajmuje Biblio-
teka Kongresu w Waszyngtonie,
z której � dziêki staraniom pracow-
nika ds. wymiany z krajami Euro-
py �rodkowej i Wschodniej, Zbi-
gniewa Kantorosiñskiego � otrzy-

mali�my cenny mikrofilm �Dzien-
nika Chicagowskiego� za lata 1940-
-1970. Czynione s¹ starania o uzu-
pe³nienie tego¿ dziennika w posta-
ci zmikrofilmowanej za lata 1890-
-1939.

W tym roku, dziêki wizycie
przedstawiciela Jewish National
and University Library z Jerozoli-
my, o¿ywi³y siê kontakty z Izra-
elem. Zaproponowano uzupe³nienie
mikrofilmami brakuj¹cych w obu
bibliotekach konkretnych tytu³ów
czasopism ¿ydowskich. Pierwsze
mikrofilmy ju¿ wp³ynê³y. Ponadto
BN otrzymuje z Jerozolimy czaso-
pisma: �Index of Articles on Jewish
Studies�, �The Jewish National and
University Library. Report...�, �Kir-
jath Sepher�.

Szczególnie intensywna w wy-
mianie z W³ochami jest wspó³pra-
ca z polonijn¹ instytucj¹ Fondazio-
ne Romana Marchesa J.S. Umia-
stowski, która funduje co roku
stypendia dla pracowników BN (w
tym jeden wyjazd dla ZUZ). Wy-
je¿d¿aj¹cy ma za zadanie wybranie
i opisanie dubletów (g³ównie polo-
ników i wydawnictw polskich
przekazywanych przez Poloniê),
zgromadzonych w Pontificio Isti-
tuto di Studi Ecclesiastici.

Wykaz krajów i liczba instytucji wspó³pracuj¹cych w 2000 r.
z Bibliotek¹ Narodow¹ (w nawiasach podano liczbê

najaktywniejszych instytucji)

Albania 1 Indie 1 Republika Czeska 16 (5)

Argentyna 2 Izrael 2 Republika S³owacka 5 (4)

Australia 2 Japonia 4 Rosja 23 (2)

Austria 2 Kanada 9 Rumunia 4 (1)

Belgia 6 (3) Kolumbia 1 Serbia 1

Bia³oru� 3 (1) Korea P³n. 1 S³owenia 1

Bo�nia

i Hercegowina 1 Korea P³d. 3 Stany Zjednoczone 20

Brazylia 1 Kuba 1 Szwajcaria 6 (3)

Bu³garia 14 (1) Litwa 4 (2) Szwecja 7 (2)

Chorwacja 1 £otwa 2 Ukraina 14 (3)

Dania 4 (2) Macedonia 1 Wêgry 4 (2)

Estonia 3 Meksyk 1 Wielka Brytania 14

Finlandia 3 (1) Niemcy 47 (14) Wietnam 2 (1)

Francja 12 (4) Norwegia 1 W³ochy

Hiszpania 3 (1) Nowa Zelandia 1 i Watykan 9

Holandia 5 (1) Portugalia 1
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Do wspó³pracuj¹cych bibliotek
i instytucji w 46 krajach Biblioteka
Narodowa regularnie przekazuje,
poza wspomnianymi patriotykami,
wydawnictwa zamawiane na pod-
stawie wysy³anych list dubletów,
które s¹  sporz¹dzane w Sekcji Wy-
miany i Darów BN, a tak¿e kon-
kretne publikacje, zakupione na pod-
stawie z³o¿onego dezyderatu. Do
bibliotek narodowych poszczegól-
nych krajów oraz instytucji polo-
nijnych przekazujemy przede
wszystkim wydawnictwa biblio-
graficzne, takie jak: �Przewodnik
Bibliograficzny�, �Bibliografiê Wy-
dawnictw Ci¹g³ych�, �Bibliografiê
Zawarto�ci Czasopism�, �Biblio-
grafiê Bibliografii Polskich�, �Pol-
sk¹ Bibliografiê Bibliologiczn¹�,
�Polonika Zagraniczne� oraz �Biu-
letyn Informacyjny Biblioteki Na-
rodowej� i �Rocznik Biblioteki Na-
rodowej�, �Ruch Wydawniczy w
Liczbach�,  a tak¿e wydawnictwa
seryjne: Prace Instytutu Bibliogra-
ficznego, Katalog Mikrofilmów
BN, Materia³y Informacyjne Insty-
tutu Ksi¹¿ki i Czytelnictwa, Z Ba-
dañ nad Czytelnictwem.

Dla partnerów zagranicznych pre-
numerujemy ponadto 547 tytu³ów
czasopism w 1507 egzemplarzach.
Do najpoczytniejszych tytu³ów na-
le¿¹: �Przegl¹d Biblioteczny� zama-
wiany w 36 egzemplarzach, nastêp-
nie �Nowe Ksi¹¿ki� � 19, �Twór-
czo�æ� � 16, �Dialog� � 13, �Teatr�
i �Przegl¹d Historyczny� � po 12,
�Rzeczpospolita� i �Informator Na-
uki Polskiej� � po 11, �Polonistyka�
� 10, �Polski S³ownik Biograficzny�
i �Przegl¹d Humanistyczny� � po 9,
�Poradnik Jêzykowy�, �Studia So-
cjologiczne� i �Polska Bibliografia
Literacka� � po 8 egzemplarzy.

Jak ju¿ wspomnia³am, Bibliote-
ka Narodowa d¹¿y do zrównowa-
¿enia wymiany. Jednak¿e wydaje
siê, ¿e niezale¿nie od tych d¹¿eñ
w konkretnych przypadkach po-
winna przewa¿aæ promocyjna rola
BN w propagowaniu jêzyka i kul-
tury polskiej � bez konieczno�ci
skrupulatnego bilansowania wy-
miany. Tak dzieje siê w przypadku
Biblioteki Wêgierskiej Akademii
Nauk, która wykazuje siê znajomo-

�ci¹ polskiego rynku ksiêgarskie-
go i zamawia do swoich zbiorów
s³owniki i encyklopedie, warto�cio-
we publikacje z zakresu jêzyko-
znawstwa i polonistyki. Wa¿n¹ rolê
odgrywaj¹ równie¿ biblioteki tych
uniwersytetów, w których sk³ad
wchodz¹ dzia³y (instytuty) slawi-
styczne (m. in. Uniwersytetu w To-
kio), zamawiaj¹c polskie ksi¹¿ki
i czasopisma z zakresu szeroko po-
jêtej humanistyki, wspieraj¹c naukê
jêzyka polskiego i kultury polskiej
w konkretnych o�rodkach.

Warto równie¿ wspieraæ biblio-
teki i instytuty polskie na emigra-
cji. Chêtnie przyjmuj¹ one, poza
czasopismami, encyklopedie i s³ow-
niki, pamiêtniki i ksi¹¿ki historycz-
ne oraz beletrystykê (nie tylko pol-
skich autorów, ale równie¿ t³uma-
czenia). W ci¹gu ostatnich dwóch
lat Biblioteka Narodowa przes³a³a
miêdzy innymi: do Biblioteki Pol-
skiej w Buenos Aires � oko³o 200
ksi¹¿ek, do Biblioteki Polskiej w
Londynie � oko³o 300 ksi¹¿ek, do
Muzeum Polskiego w Chicago �
ponad 100 ksi¹¿ek.

Z danych zawartych w kartote-
ce partnerów wymiennych Zak³a-
du Uzupe³niania Zbiorów wynika,
¿e w ci¹gu ponad 50 lat Biblioteka
Narodowa prowadzi³a z ró¿n¹ in-
tensywno�ci¹ wymianê z 665 bi-
bliotekami i instytucjami za grani-
c¹. W roku 2000 zarejestrowano
269 instytucji czynnych; 52 insty-
tucje, od których BN otrzymuje pu-
blikacje bez wzajemnej wymiany
i 26 instytucji, do których BN wy-
sy³a publikacje (w tym do 15 o�rod-
ków polonijnych w by³ym ZSRR).

Na cele wymiany zagranicznej
w bie¿¹cym roku wydano ogó³em
264 059,53 z³ (z czego na zakup
1 412 wol. wydano 43 225,29 z³
oraz na prenumeratê 547 tytu³ów
czasopism oraz wydawnictw se-
ryjnych w 1 507 egzemplarzach �
220 834,24 z³).

Z wymiany zagranicznej wp³ynê-
³o do zbiorów BN 5 950 wol./jedn.
(w tym 4 726 ksi¹¿ek i 1 224 wol.
czasopism), a do partnerów wy-
s³ano 9 497 wol./jedn. (w tym
4 447 wol. ksi¹¿ek i 3 910 zeszy-
tów czasopism).

Wymiana, która jest w dalszym
ci¹gu najpowa¿niejszym �ród³em
zdobywania publikacji zagranicz-
nych, stwarza szereg problemów
niejednokrotnie trudnych do roz-
wi¹zania. K³opoty nasili³y siê w
momencie zmiany ustawy o eg-
zemplarzu obowi¹zkowym i prze-
kazywaniu BN tylko dwóch eg-
zemplarzy publikacji wydanych w
kraju. Ksi¹¿ki wybierane z trzecie-
go i czwartego egzemplarza sta-
nowi³y niegdy� zasadniczy zr¹b
oferty wymiennej BN, a poniewa¿
otrzymywali�my je nieodp³atnie,
bardzo wydatnie obni¿a³o to kosz-
ty wymiany. Ponadto kraje bogate
odchodz¹ obecnie od wymiany na
rzecz zakupów. Ceny ksi¹¿ek w
krajach zachodnich s¹ bardzo wy-
sokie w porównaniu z Polsk¹, co
stawia BN w niekorzystnej sytu-
acji przy dokonywanych rozlicze-
niach na zasadzie ekwiwalentu pie-
niê¿nego. Trudno�ci pojawiaj¹ siê
równie¿ wtedy, gdy istnieje po-
trzeba zdobycia dla zagranicznych
partnerów publikacji trudno do-
stêpnych na polskim rynku ksiê-
garskim (m.in. materia³y ze zjaz-
dów i konferencji, wydawnictwa
niskonak³adowe, lokalne, retro-
spektywne).

Inny problem wi¹¿e siê z tym,
¿e biblioteki krajów wysoko roz-
winiêtych w wiêkszo�ci s¹ zauto-
matyzowane i maj¹ ³atwiejszy do-
stêp do �róde³ informacji elektro-
nicznej. Zaczynaj¹ wiêc odchodziæ
od tradycyjnej wymiany na rzecz
dokumentów elektronicznych. Bi-
blioteka Królewska w Kopenhadze,
na przyk³ad, zrezygnowa³a ze
wspó³pracy z BN, gdy¿ nie ma
miejsca na magazynowanie na-
szych czasopism, natomiast  mo¿e
korzystaæ z nich poprzez Internet.

Na koniec optymistycznie mo¿-
na stwierdziæ, ¿e z instytucjami
zagranicznymi, w których pracu-
j¹ bibliotekarze polskiego pocho-
dzenia lub darz¹cy nasz kraj szcze-
góln¹ sympati¹, wspó³praca uk³a-
da siê wy�mienicie, z obopóln¹
korzy�ci¹.

Hanna Kęsicka
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spó³praca zagraniczna B
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Wzorem dla nas s¹: Biblio-
graphia Polona magna
universalis (1742) Józe-

fa Andrzeja Za³uskiego, pierwsza
polska bibliografia narodowa, oraz
trzydziestoo�miotomowe dzie³o
Karola Estreichera Bibliografia pol-
ska, obejmuj¹ce okres od pocz¹t-
ku druku w Polsce do koñca XIX
wieku. Wprowadzone przez nie
pojêcie �rzeczy ojczystych� umo¿-
liwia objêcie rejestracj¹ ca³ego pi-
�miennictwa polskiego oraz Polski
dotycz¹cego. Tak szerokie rozu-
mienie zadañ bibliografii narodowej
jest oryginalnym dorobkiem nauki
polskiej1.

Powsta³a w 1928 roku Bibliote-
ka Narodowa mia³a kontynuowaæ
te tradycje, co znalaz³o swój wy-
raz w jej statucie. Za jedno z g³ów-
nych zadañ BN uznano: gromadze-
nie, opracowanie i udostêpnianie
ca³okszta³tu produkcji wydawniczej
na terenie pañstwa polskiego oraz
wydawnictw polskich lub Polski
dotycz¹cych wydanych za granic¹.
Ukazuj¹cy siê od 1928 roku �Urzê-

dowy Wykaz Druków Nieperio-
dycznych� uwzglêdnia³ polonika
zagraniczne w odrêbnym dodatku
pt. �Wykaz Druków Polskich lub
Polski Dotycz¹cych Wydawanych
za Granic¹�. Ukazywa³ siê on do
1938 roku, najpierw jako miesiêcz-
nik, potem jako kwartalnik, i rocz-
nie zawiera³ od 500 do 1 000 po-
zycji opisywanych na podstawie
wp³ywu do BN i wyboru z obcych
�róde³ bibliograficznych.

Materia³y bibliograficzne za okres
1939-1944 przetrwa³y wojnê w for-
mie niewielkiej kartoteki. Po II woj-
nie �wiatowej, od 1946 roku, po-
lonika zagraniczne og³aszano w
�Przewodniku Bibliograficznym�,
w jednym uk³adzie z wydawnic-
twami krajowymi, wy³¹cznie na
podstawie wp³ywu bie¿¹cego do
BN. W 1950 roku okaza³o siê, ¿e
wp³ywy s¹ tak niewielkie, i¿ zanie-
chano ich publikacji.  Zadanie reje-
strowania poloników zagranicznych
przekazano wówczas Zak³adowi Bi-
bliografii Retrospektywnej w Insty-
tucie Bibliograficznym BN. Po likwi-
dacji Pracowni Bibliografii Poloni-
ków Retrospektywnych, a w³a�ci-
wie jednoosobowego stanowiska
zajmowanego przez D. Bilikiewicz-
Blanc, zadanie uzupe³niania tego
cz³onu bibliografii narodowej zosta³o
przekazane Pracowni Bibliografii
Bie¿¹cej Poloników Zagranicznych,
która od 1992 roku zmieni³a nazwê
na Pracowniê Bibliografii Poloników
Zagranicznych.

W 1958 roku materia³ kartote-
kowy, zawieraj¹cy gromadzone
przez lata polonika, podzielono
chronologicznie � na kartotekê za

lata 1901-1939 i kartotekê za lata
1939-1955. Obecnie dwudziesto-
wieczne polonika zagraniczne re-
jestruje siê w trzech cz³onach bi-
bliografii narodowej.
� W �Bibliografii polskiej 1901-
-1939�,  gdzie w³¹czono je do kar-
toteki zrêbu g³ównego razem z pu-
blikacjami krajowymi, bez dodatko-
wego oznakowania (ok. 100 000
pozycji). Bibliografia ta jest opraco-
wywana w Zak³adzie Bibliografii
Polskiej 1901-1939 Instytutu Biblio-
graficznego.
� W �Polonicach Zagranicznych.
Bibliografii za okres od wrze�nia
1939 do 1955 roku�, która jest naj-
bardziej kompletnym �ród³em do-
kumentuj¹cym dorobek wydawni-
czy Polaków i pi�miennictwo do-
tycz¹ce Polski, jakie ukaza³o siê w
tym okresie na obczy�nie. Liczy
ona prawie 20 000 pozycji i jest
stale uzupe³niana, przede wszyst-
kim o pozycje z  wp³ywu bie¿¹ce-
go ksi¹¿ek do BN. �Bibliografiê...�
opublikowano w trzech tomach.
Tom 1 (od A do J), pod redakcj¹
J. Wilgat, ukaza³ siê w 1975 roku.
Tom 2 (od K do Q), pod redakcj¹
D. Bilikiewicz-Blanc, zosta³ prze-
kazany do druku w 1978 roku.
Czeka³ dziewiêæ lat na publikacjê
i ukaza³ siê w 1987 roku. Tom 3
(od R do ¯), opracowany i zreda-
gowany przez D. Bilikiewicz-Blanc,
ukaza³ siê w 1991 roku. Dziêki do-
tacji KBN w 1997 roku wykonano
indeksy do ca³o�ci dzie³a, wykorzy-
stuj¹c do tego system MAK. Wraz
z przygotowanym ju¿ Aneksem,
zawieraj¹cym ok. 2 000 pozycji,
materia³ ten zostanie przekazany do
druku w pierwszym kwartale 2001
roku jako tom 4 �Poloniców Za-
granicznych. Bibliografii za okres
od wrze�nia 1939 do 1955 roku�.
� W �Polonicach Zagranicznych.
Bibliografii� tzw. bie¿¹ce polonika
zagraniczne z za³o¿enia nigdy nie by³y
i nie mog³y byæ bie¿¹ce. Decyzjê

Problemy i perspektywy bibliografii
poloników zagranicznych
Gromadzenie, rejestracja i publikacja poloników zagranicznych
to ważna część historii polskiej nauki. Pracownia Bibliografii
Poloników Zagranicznych Biblioteki Narodowej nawiązuje
w swej pracy do wspaniałych tradycji rejestracji poloników
zagranicznych w polskiej bibliografii narodowej.

1 Ponad 70% bibliografii narodowych
rejestruje  exteriorica, niezależnie od tra-
dycji. Wiele bibliografii narodowych za-
częło rejestrować exteriorica dopiero
w końcu XIX w. Np. Deutsche Bücherei
rejestruje i gromadzi, poza piśmiennic-
twem ukazującym się w Niemczech  (nie-
zależnie od języka publikacji) i ogłasza-
nym na świecie w  języku  niemieckim
(nawet jeśli występuje ubocznie w wie-
lojęzycznych publikacjach), również
przekłady dzieł autorów niemieckich na
języki obce oraz piśmiennictwo o Niem-
czech i osobistościach niemieckich.
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Statystyka wp³ywu poloników
zagranicznych XX w.

do Biblioteki Narodowej

Rok Kupno   Wymiana   Dary

1974 200 poz. 1782 poz. 291 poz.
1984 105 poz. 1469 poz. 472 poz.
1994 106 poz. 1178 poz. 531 poz.

1995 1321 poz. 1114 poz. 505 poz.
1996   730 poz.   661 poz. 465 poz.
1997   470 poz.   736 poz. 294 poz.
1998   530 poz.   814 poz. 343 poz.
1999   712 poz.   762 poz. 254 poz.
2000   294 poz.   970 poz. 441 poz.

Stan z 5 XII 2000 r. Dane uzyskano
z ZUZ

o ich opracowywaniu i publikacji
podjêto w 1956 roku. W 1960 roku,
a wiêc po czterech latach niezbêd-
nych do zgromadzenia materia³u
i jego redakcji, ukaza³ siê rocznik,
który obj¹³ materia³ za 1956 rok. Pu-
blikacja zawdziêcza wiele nie¿yj¹cej
ju¿ mgr Janinie Keck i mgr Wandzie
Rogoziñskiej, mojej niezwykle wy-
kszta³conej i m¹drej poprzedniczce,
która na przekór niesprzyjaj¹cym
okoliczno�ciom, zredagowa³a 22
roczniki bibliografii poloników za-
granicznych za lata1956-1983, opa-
trywanych wówczas nadrukiem:
�Do u¿ytku s³u¿bowego�. Nadruk
ten chroni³ przed ingerencj¹ cenzu-
ry w tekst bibliografii i dziêki temu
mo¿na by³o zamieszczaæ w niej
wszystkie pozyskane materia³y, nie
przestrzegaj¹c na przyk³ad regu³ pa-
tologicznego podzia³u na pisarzy
krajowych i emigracyjnych. Nieste-
ty, zastrze¿enie to oznacza³o jedno-
cze�nie ca³kowity zakaz szerokie-
go rozpowszechniania publikacji
i uniemo¿liwia³o jak¹kolwiek wy-
mianê nie tylko materia³ów biblio-
graficznych, ale i informacji o tych
dokumentach. Wszystkie egzem-
plarze niewielkiego nak³adu ka¿de-
go z dwudziestu roczników � od
pierwszego tomu za 1960 rok do
rocznika za 1975 rok � ponumero-
wano. Publikacja by³a przeznaczo-
na wy³¹cznie do u¿ytku wewnêtrz-
nego, przy czym nie mog³a byæ
eksponowana na pó³kach ani w Za-
k³adzie Informacji Naukowej, ani
w biblioteczkach podrêcznych ¿ad-
nego z zak³adów Biblioteki Naro-
dowej. Poszczególne egzemplarze
rozsy³ano do innych bibliotek na-
ukowych w Polsce zgodnie ze spe-
cjalnie przygotowanym i zatwier-
dzonym rozdzielnikiem.

Zakres materiałowy
W roczniku rejestruje siê wyda-

wane na ca³ym �wiecie publikacje
zwarte (wydawnictwa z tekstem
s³ownym oraz nuty, mapy i ryci-
ny), utwory z prac zbiorowych
i ich fragmenty, tak¿e odbitki i nad-
bitki z czasopism i wydawnictw
zbiorowych. Kryteria decyduj¹ce o
uznaniu dokumentu za polonicum
s¹ nastêpuj¹ce:

� kryterium jêzykowe rejestruje
siê publikacje w jêzyku polskim,
gdzie tekst polski wystêpuje obok
innych wersji jêzykowych, np.
tekst równoleg³y polski, tekst
czê�ciowo polski, tekst polski,
rosyjski i angielski;

� kryterium narodowo�ciowe
bierze siê pod uwagê publikacje,
w których autor, wspó³autor, t³u-
macz, redaktor, opracowuj¹cy
lub ilustrator jest Polakiem;

� kryterium tre�ciowe rejestruje
siê prace tematycznie dotycz¹-
ce Polski i Polaków.
Na prawach wyj¹tku og³asza siê

pierwsze numery czasopism polo-
nijnych oraz czasopisma obce
w ca³o�ci po�wiêcone Polsce lub
Polakom albo wydane w polskiej
wersji jêzykowej.

Materia³ rejestrowany jest na
podstawie wp³ywu bie¿¹cego ksi¹-
¿ek i �róde³ bibliograficznych.

Od lat najwiêkszym problemem
autorów bibliografii jest dobór
i selekcja materia³u. W znacznej
mierze gromadzimy go sami, prze-
gl¹daj¹c wiêkszo�æ drukowanych
bibliografii narodowych (ok. 40),
bibliografie narodowe na p³ytach
CD-ROM, szperaj¹c w katalogach
online, w �Indexie Translationum�.
Szukamy te¿ poloników w biblio-
grafiach specjalnych, na przyk³ad
w �Books in Polish�, czy w udo-
stêpnianych wykazach ksiêgozbio-
rów prywatnych. Dezyderaty prze-
kazujemy do Zak³adu Uzupe³niania
Zbiorów BN. Zdarza siê, ¿e braki
publikacji uznanych za polonika
ZUZ zg³asza, je�li istnieje taka po-
trzeba, do International Publishing
Service. Dla pozyskiwania infor-
macji o nowych t³umaczeniach nie-
s³ychanie pomocne s¹ tak¿e osobi-
ste kontakty z autorami ksi¹¿ek.
Utrudnieniem bywa niekiedy nie-
standardowa forma edytorska pu-
blikacji wydawanych �nak³adem
autora�, traktujemy je czasem jako
dokumenty ¿ycia spo³ecznego sku-
pisk polskich w �wiecie lub jako
niezbêdne uzupe³nienie wiedzy o
dzia³alno�ci Polaków poza granica-
mi kraju.

Wiele trudno�ci sprawia ustale-
nie narodowo�ci autora, ze wzglê-

du na czêsty brak danych biogra-
ficznych o Polakach mieszkaj¹cych
i dzia³aj¹cych poza Polsk¹. Uzyska-
nie informacji o nich bywa czaso-
ch³onne. Kryterium etniczne ma
bowiem charakter bezwzglêdny:
je�li uzna siê autora za Polaka, re-
jestruje siê tak¿e te jego utwory,
które tworz¹ np. literaturê obc¹.

Kryterium tre�ciowe, pozornie
proste, tak¿e wymaga indywidual-
nego rozstrzygania o wprowadze-
niu do bibliografii poszczególnych
pozycji. Zasady, jakimi nale¿y siê
przy tym kierowaæ, wypracowywa-
no przez wiele lat, przy wspó³udziale
wybitnych autorytetów: prof. An-
drzeja Wyczañskiego, prof. W³ady-
s³awa Chojnackiego, mgr Heleny
Hleb-Koszañskiej, by³ego kierowni-
ka IB, oraz wybitnych bibliografów
pracuj¹cych w Instytucie Bibliogra-
ficznym: mgr. Henryka Sawoniaka
i mgr Janiny Wilgat.

W drugiej po³owie lat osiemdzie-
si¹tych w�ród poloników wydawa-
nych na �wiecie dominowa³y po-
zycje z historii, polityki, literatury
piêknej, sztuki i religii. W latach
dziewiêædziesi¹tych najwiêcej uka-
za³o siê pozycji z szeroko rozumia-
nej literatury � literatury piêknej, li-
teraturoznawstwa oraz jêzyko-
znawstwa. W ci¹gu ostatnich 7 lat
zgromadzono 4 296 pozycji z tej
dziedziny, ok. 30% ca³o�ci mate-
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ria³u bibliograficznego w bazie. Ko-
lejn¹ grupê stanowi¹ exteriorica
po�wiêcone historii ogólnej i poli-
tyce (tak przed 1939 rokiem, jak
i po 1939 roku). Z tego zakresu
zarejestrowano ok. 2 700 pozycji
(19% ca³o�ci zgromadzonych opi-
sów). T³umaczenia ksi¹¿ek z za-
kresu religii, filozofii i psychologii
najczê�ciej publikowane s¹ we
W³oszech i Francji. S¹ to nie tylko
dzie³a papie¿a Jana Paw³a II, ale
tak¿e opracowania badañ prowa-
dzonych w ró¿nych instytutach
naukowych i ko�cielnych na �wie-
cie. Z tego zakresu zgromadzono
1 608 pozycji, czyli prawie 11%
ogó³u publikacji.

Nie maleje zainteresowanie sztu-
k¹ i kultur¹ polsk¹. 1 037 pozycje
z tej dziedziny, w tym wiele piêk-
nych albumów, to prawie 8% zgro-
madzonych publikacji. Dokumen-
ty dotycz¹ce zagadnieñ spo³ecz-
nych, problemów pañstwa i prawa,
¿ycia gospodarczego i finansów to
970 pozycji stanowi¹cych 7% zbio-
ru. Tyle samo zarejestrowano pu-
blikacji z zakresu nauk przyrodni-
czych (875 pozycji, czyli 6% zbio-
ru) i nauk �cis³ych (750 pozycji,
czyli 5% materia³u bibliograficzne-
go w bazie). Trzeba te¿ odnoto-
waæ, stanowi¹ce margines, pozy-
cje dotycz¹ce ksiêgoznawstwa,
techniki i transportu.

Zasięg wydawniczy
Roczniki �Polonica Zagraniczne.

Bibliografia� w latach 1968-1975
drukowano metod¹ offsetow¹
z rêcznie dopisywanymi znakami
diakrytycznymi, co obni¿a³o czy-
telno�æ tekstu. Roczniki ukazywa-
³y siê raczej regularnie, czasem na-
stêpowa³a dwuletnia przerwa. I tak,
rocznik za rok 1973 ukaza³ siê
w 1980 roku, za rok 1974 � 1982,
a za rok 1975 � 1983. Rocznik za
rok 1976 wydano dopiero w 1989
roku, bowiem na 5 lat zawieszono
redakcjê i publikacjê wydawnictwa.
Tym samym ró¿nica dziel¹ca datê
nominaln¹ rocznika od daty publi-
kacji zwiêkszy³a siê do 13 lat. By³
to zarazem pierwszy rocznik, któ-
ry ukaza³ siê bez nadruku: �Do
u¿ytku s³u¿bowego�.

Jedn¹ z istotnych przyczyn tego
opó�nienia by³a zmiana systemu
obiegu dokumentów w Bibliotece
Narodowej. Z Zak³adu  Druków
Nowszych przekazano do nas
wszystkie polonika. Oznacza³o to,
¿e Pracownia Bibliografii Poloni-
ków Zagranicznych jako pierwsza
zaczê³a otrzymywaæ egzemplarze
obowi¹zkowe poloników i w rezul-
tacie zostali�my dos³ownie zasypani
ksi¹¿kami. Mimo tych trudno�ci w
1990 roku ukaza³ siê kolejny tom
za rok 1977.

Najwa¿niejszym zadaniem sta³a
siê w tej sytuacji likwidacja opó�-
nieñ. Podjêli�my �harcersk¹� decy-
zjê, ¿e w ci¹gu roku bêdziemy re-
dagowaæ i przygotowywaæ do dru-
ku po dwa roczniki. Plan ten uda³o
siê zrealizowaæ. Wielka w tym za-
s³uga Wydawnictwa i Zak³adu Gra-
ficznego BN. Roczniki za lata 1978
i 1979 ukaza³y siê w 1991 roku, za
lata 1980 i 1981 w 1992, a za lata
1982 i 1983 w 1993.

W tym okresie pojawi³o siê ko-
lejne dodatkowe utrudnienie w re-
alizacji podjêtego zobowi¹zania �
konieczno�æ wprowadzenia nowej
normy wed³ug zasad ISBD i jedno-
cze�nie potrzeba zautomatyzowania
procesu opracowywania i publika-
cji rocznika.

Roczniki za lata 1984 i 1985,
pierwsze zredagowane wed³ug no-
wych przepisów ISBD i z zastoso-
waniem nowych zasad redakcji we-
wnêtrznej, ukaza³y siê w 1994 roku.
W tym samym czasie przygotowa-
li�my za³o¿enia edycyjne i stworzy-
li�my próbn¹ bazê danych, obejmu-
j¹c¹ pozycje z dat¹ wydania 1993
i 1994. Nadal przygotowywali�my
do druku po dwa roczniki. Roczni-

ki za lata 1986 i 1987 ukaza³y siê
w 1995 roku, a roczniki za lata
1988 i 1989 w roku nastêpnym. Ten
cykl wydawniczy zosta³ zachowa-
ny i rocznik za 1992 rok i za 1993
(pierwszy zredagowany w syste-
mie zautomatyzowanym) ukaza³y
siê w 1999 roku. W roku 2000 prze-
kazali�my do druku rocznik za 1994
i zredagowali�my rocznik za 1995
rok, osi¹gaj¹c planowan¹ ró¿nicê
piêciu lat miêdzy nominaln¹ dat¹
rocznika a dat¹ jego publikacji. Wy-
daje siê, ¿e uporali�my siê z for-
malnymi zaleg³o�ciami. By³o to
mo¿liwe m.in. dziêki decyzji kie-
rownika Instytutu Bibliograficzne-
go, by polonika pracowa³y na razie
w jednym systemie MAK, a nie w
dwóch systemach równocze�nie:
MAK i INNOPAC oraz w dwóch
formatach: MARC BN i USMARC,
do czego by³ zmuszony �Przewod-
nik Bibliograficzny�.

 Pojawiaj¹ siê jednak nowe za-
dania i nowe potrzeby. W 1995
roku próbna baza danych liczy³a
tylko 1 600 pozycji, obecnie zawie-
ra 14 960 rekordów. S¹ to opisy
ksi¹¿ek w 60 jêzykach z 80 krajów
�wiata.

W bie¿¹cym roku zlikwidowali-
�my wstydliw¹ zaleg³o�æ � od³o-
¿one ad calendas grecas ksi¹¿ki na-
pisane w tzw. rzadkich jêzykach
i alfabetach. Dziêki inicjatywie naj-
m³odszej naszej kole¿anki, Beaty
Capik, dotarli�my do specjalistów,
którzy podjêli siê transliteracji z al-
fabetów: chiñskiego, gruziñskiego,
hindi, koreañskiego, ormiañskiego,
perskiego, wietnamskiego.

W 2000 r. baza poloników za-
granicznych pojawi³a siê na stro-
nie internetowej BN.

W
spó³praca zagraniczna B
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Stan bazy �Polonica 1993-2000� wed³ug daty publikacji pozycji

Rok 1993 � rocznik wydrukowany 2 448 poz.
Rok 1994 � rocznik wydrukowany 2 886 poz.
Rok 1995 � przygotowany do druku 2 600 poz.
Rok 1996 � uzupe³niany 1 413 poz.
Rok 1997 � uzupe³niany 1 784 poz.
Rok 1998 � uzupe³niany          1 690 poz.
Rok 1999 � uzupe³niany          1 256 poz.
Rok 2000 � uzupe³niany           540 poz.

           Razem       14 617 poz.
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Roczniki �Polonica Zagraniczne.
Bibliografia� w formie drukowanej
rozsy³ane s¹ do 52 instytucji na
ca³ym �wiecie.

Innym problemem okaza³ siê
znaczny wzrost liczby poloników
og³aszanych na �wiecie w ostat-
nim dziesiêcioleciu. W latach 1956-
-1966 w rocznikach bibliografii po-
loników zarejestrowano 14 197
opisów. W latach 1967-1977 by³o
ich 17 007, a w latach 1978-1987
� 24 836. W latach 1988-1998 za-
rejestrowano 27 920 opisów. Ten
systematyczny wzrost pozycji znaj-
duje odbicie w objêto�ci kilku rocz-
ników �Poloników...� z ró¿nych
lat: rocznik za 1969 rok liczy³ 1 377
pozycji, rocznik za 1989 rok �
2 346 pozycji, rocznik za 1993 rok
� 2 448 pozycji, a rocznik za 1994
rok � 2 886 pozycji.

Kolejnym problemem staje siê
rosn¹ca przewaga opisów pocho-
dz¹cych ze �róde³ bibliograficz-
nych nad opisami wykonanymi
z autopsji. Podstawowa baza polo-
ników zagranicznych, obejmuj¹ca
lata 1993-2000 zawiera 14 960 re-
kordów: z autopsji zarejestrowali-
�my ok. 6 000 pozycji  (45,5%)
i niemal 8 000 pozycji ze �róde³ bi-
bliograficznych (54,5%). Te nieko-
rzystne proporcje potwierdza ana-
liza danych za ostatni rok. W 2000
roku z autopsji opisali�my 1 525
pozycje i uzupe³nili�my 655 pozy-
cji, a ze �róde³ bibliograficznych
pozyskali�my 2 957 pozycji.

Jaka przyszłość?
Po zredagowaniu i opublikowa-

niu kolejnych dwóch roczników w
systemie zautomatyzowanym planu-
jemy udostêpnienie danych dotycz¹-
cych poloników zagranicznych nie
tylko w postaci tradycyjnie druko-
wanych tomów, ale tak¿e na p³y-
tach CD-ROM kumuluj¹cych ma-
teria³ roczników z lat 1993-1996.
Niezale¿nie od �wietnych tradycji,
przysz³o�æ poszczególnych cz³onów
bibliografii narodowej, w tym tak¿e
rejestracja poloników zagranicznych,
zale¿y ostatecznie od postanowieñ de-
cydentów, tak¿e zewnêtrznych, oraz
�wiatowych organizacji bibliotecz-
nych i bibliograficznych.

Bibliografie narodowe nadal po-
zostaj¹ podstaw¹ programu uni-
wersalnej rejestracji bibliograficz-
nej UBC. Nieprzypadkowo jednak
na miêdzynarodowej konferencji
w Kopenhadze w 1998 r. zast¹pio-
no termin bibliografie narodowe,
terminem narodowe serwisy biblio-
graficzne. Nast¹pi³a wyra�na zmia-
na w pojmowaniu roli bibliografii
narodowej. W ka¿dym rodzaju
dzia³alno�ci bibliograficznej za naj-
wa¿niejsze uwa¿a siê potrzeby
u¿ytkowników. Dziêki bli¿szemu
kontaktowi z u¿ytkownikami mo-
¿emy z ich punktu widzenia spoj-
rzeæ na serwis bibliograficzny, ja-
kim jest bibliografia poloników za-
granicznych. Rozumiemy te¿
konieczno�æ sformu³owania odpo-
wiedzi na pytanie, czy tradycyjne
elementy opisu bibliograficznego
odpowiadaj¹ potrzebom lansowa-
nego w �wiecie czteropoziomowe-
go opisu bibliograficznego, w któ-
rym znalaz³oby siê miejsce na te
elementy, które u³atwiaj¹ dostêp in-

telektualny do dokumentu. A zatem
przedmiotem opisu sta³oby siê nie
tylko: 1. dzie³o (work), 2. jego fi-
zyczna postaæ, 3. konkretny eg-
zemplarz, ale 4. wyraz dzie³a
(expression) � intelektualna lub ar-
tystyczna realizacja dzie³a (np.
przek³ady).

W ostatnim czasie Pracownia
Bibliografii Poloników Zagranicz-
nych nabywa cenne do�wiadcze-
nia � realizuje kwerendy. Zwi¹zane
jest to z faktem, ¿e od niedawna
baza poloników zagranicznych
93-00 znalaz³a siê w sieci ogólno-
bibliotecznej i w Internecie, a wiêc
zwiêkszy³ siê kr¹g jej u¿ytkowni-
ków, natomiast kartoteki za lata
1939-2000 mieszcz¹ siê w po-
mieszczeniach Pracowni Bibliogra-
fii Poloników Zagranicznych. Licz-
ba zapytañ wzros³a z kilku do kil-
kunastu, a czasami nawet do
kilkudziesiêciu miesiêcznie. Wiêk-
szo�æ u¿ytkowników to dziennika-
rze, politycy, pracownicy nauko-
wi wy¿szych uczelni, t³umacze,

Aktualny stan liczbowy opisów poloników XX w. w Bibliotece Narodowej

Polonika opublikowane Polonika nieopublikowane

Tytu³ Liczba op. Tytu³      Liczba op.

�Polonica Zagraniczne. 20 000 Uzupe³nienia do biblio-   ca 2 000
Bibliografia za okres od grafii za okres 1939-1955
wrze�nia 1939 do 1955 roku�.   
Trzy tomy: A-J, K-Q, R-¯

�Polonica Zagraniczne.   72 352 Uzupe³nienia do bibliografii  ca  5 000
Bibliografia. Rocznik�. bie¿¹cej 1956-1983.
Roczniki 1956-1994 (w kartotece)

Rocznik 1995       ca  2 600
(po redakcji, nadal uzupe³niany)

Lata 1996-2000 (w bazie)     ca 12 000

Ogółem opublikowano ok. 93 000 opisów poloników zagranicznych, ok.
22 000 poz. nie opublikowano (w tym 5 000 zostanie opublikownych już
wkrótce). Jeśli dodać do tego ponad 100 000 opisów poloników włączo-
nych do zrębu głównego „Bibliografii polskiej 1901-1939” – to otrzymuje-
my liczbę ponad 215 000 poz.
Analiza ta potwierdza informację, ogłoszoną już publicznie na konferen-
cji w Łańcucie w 1986 r., że Biblioteka Narodowa posiada największy
i najpełniejszy na świecie zbiór poloników zagranicznych (od roku 1901
do czasów współczesnych) i najpełniejszą informację o polonikach za-
granicznych.
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wydawcy, instytucje, ambasady.
I tak, na przyk³ad, Muzeum Anny
i Jaros³awa Iwaszkiewiczów pyta-
³o o przek³ady utworów pisarza
w ci¹gu ostatnich 10 lat. Dla am-
basady w³oskiej sporz¹dzono wy-
kaz poloników z obszaru W³och za
lata 1998-1999 (77 pozycji). Pra-
cownik naukowy Uniwersytetu
Gdañskiego prosi³ o informacjê o
przek³adach utworów Stanis³awa
Jerzego Leca. Realizacja zapytania
Grzegorza Sowuli z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go o przek³ady literatury polskiej
w ostatniej dekadzie, przynios³a
w efekcie opracowanie Literatura
polska w przek³adach. 1990-2000
na Targi Ksi¹¿ki we Frankfurcie
nad Menem. Przygotowanie tej
pozycji by³o mo¿liwe dziêki wspó³-
pracy Dzia³u Przetwarzania Da-
nych, Wydawnictwa BN i Zak³adu
Graficznego. Trzeba podkre�liæ, ¿e
równie harmonijnie uk³ada siê
wspó³praca Pracowni z innymi za-
k³adami BN. Zak³adowi Teorii
i Organizacji Bibliografii Instytutu
Bibliograficznego systematycznie
przekazujemy do wgl¹du opraco-
wywany przez nas wp³yw pozycji
z autopsji i ze �róde³. Do Zak³adu
Ksi¹¿ki odsy³amy opisane przez nas
pierwsze egzemplarze wp³ywu bie-
¿¹cego ksi¹¿ek i z pokor¹ przyjmu-
jemy wszystkie uwagi �drugiego
oka�. Zak³adowi Uzupe³niania Zbio-
rów przekazujemy dezyderaty i ro-
zumiemy, ¿e je�li nie s¹ w pe³ni re-
alizowane, to wy³¹cznie z powodu
tzw. czynników obiektywnych.
W miarê swoich mo¿liwo�ci udzie-
lamy pomocy jêzykowej. Sta³ym
u¿ytkownikiem zewnêtrznym przy-
gotowywanych przez nas opisów
bibliograficznych jest �Polska Bi-
bliografia Literacka� w Poznaniu,
do której przekazujemy wszystkie
�zdobyte� i opisane pozycje z lite-
ratury.

Najbli¿sze plany Pracowni Bi-
bliografii Poloników Zagranicznych
to przygotowywanie do druku ko-
lejnych tomów rocznika oraz uzu-
pe³nianie stanu posiadanych mate-
ria³ów bibliograficznych. Naszym
marzeniem jest dokonanie kompu-
terowej kumulacji materia³ów bi-

W
spó³praca zagraniczna B

N
bliograficznych z drukowanych
roczników.

Zarazem mamy �wiadomo�æ, ¿e
nie prowadzimy wielu prac, które
powinny towarzyszyæ tworzeniu
bibliografii, np. wci¹¿ czekaj¹ na
uporz¹dkowanie prowadzone przez
nas zapisy biograficzne, czeka na
kontynuacjê rozpoczêta przed wie-
lu laty praca nad s³ownikiem bio-
graficznym t³umaczy pi�miennic-
twa polskiego.

Brak pracowników i funduszy
sprawia, ¿e wci¹¿ nie prowadzi siê
w Bibliotece Narodowej wielu wa¿-
nych prac bibliograficznych maj¹-
cych na celu rejestracjê dzia³alno-
�ci naukowej i kulturalnej Polaków
w innych dokumentach ni¿ ksi¹¿-
ki. Na przyk³ad, nie jest konty-
nuowane dzie³o Jana Kowalika Bi-
bliografia czasopism polskich wy-
danych poza granicami Kraju od
wrze�nia 1939 roku, dla którego tak
d³ugo poszukiwano wydawcy, a¿
w koñcu ukaza³o siê nak³adem
KUL-u w 1976 roku. Swego cza-
su El¿bieta Czemarmazowicz roz-
poczê³a prace przygotowawcze do
tego przedsiêwziêcia. Ich rezulta-
ty og³osi³a w publikacji pt.: Stan
prac i problemy bibliografii cza-
sopism polskich (1901-1955), w 23
numerze serii Prace Instytutu Bi-
bliograficznego (Warszawa 1978).

Nadal brak bibliografii zawarto-
�ci polskich czasopism naukowych
wydanych i wydawanych poza kra-
jem. Wci¹¿ poza rejestracj¹ pozo-
staje bogaty dorobek w jêzyku pol-
skim, obejmuj¹cy zarówno druki
nieperiodyczne, jak i rozprawy na-
ukowe og³aszane po polsku w cza-
sopismach i wydawnictwach ci¹-
g³ych, takich jak: �Teki Historycz-
ne�, �Bellona�, �Antemurale�,
�Sacrum Poloniae Millenium�,
�Ekonomista Polski�, �Technika
i Nauka�. Nie jest tak¿e kontynu-
owana jedyna Bibliografia prac
naukowych w jêzykach obcych
og³oszonych poza Krajem przez
uczonych polskich opracowana
przez Mariê Danilewicz Zieliñsk¹
i opublikowana w Londynie w
1962 roku. Powsta³a ona m. in. na
podstawie ankiet rozes³anych przez
Polskie Towarzystwo Naukowe na

Obczy�nie, tak¿e za po�rednic-
twem prasy polskiej na obczy�nie:
�Dziennika Polskiego�, �Wiadomo-
�ci�, paryskiej �Kultury�. Uaktual-
nienie takiego �spisu z natury� pol-
skich naukowców dzia³aj¹cych
poza Polsk¹ u³atwi³oby zapewne
korzystanie z ich osi¹gniêæ nauko-
wych, bo w tej chwili po prostu
niewiele o nich wiemy. A szkoda.

£za siê w oku krêci, kiedy siê
bierze do rêki Literaturê polsk¹ na
obczy�nie (1940-1960), pracê zbio-
row¹ pod redakcj¹ Tymona Terlec-
kiego, wydan¹ w Londynie w la-
tach 1964-1965 staraniem Zwi¹z-
ku Pisarzy Polskich na Obczy�nie.
To dwutomowe dzie³o o objêto�ci
1400 stron, ze znakomitymi indek-
sami, przypisami i opracowaniem
krytycznym, powsta³o bez pomo-
cy komputera. Biblia pauperum tej
dziedziny i tego okresu. Swego
czasu nale¿a³a ona do ksi¹¿ek za-
strze¿onych w BN. Znalaz³a siê
cudem w naszej �podrêcznej� i by³a
udostêpniana zg³aszaj¹cym siê do
nas historykom (m. in. prof. An-
drzejowi Paczkowskiemu). No, ale
co po 1960 roku?

A zatem, czy jest dobrze czy �le?
Na pewno lepiej ni¿ dziesiêæ, czy
nawet piêæ lat temu. Mamy dostêp
do zagranicznych katalogów, �wiat
siê skurczy³ i przybli¿y³ dziêki po-
wszechnemu dostêpowi do Inter-
netu, ale inicjatywy twórcze para-
li¿uje brak pieniêdzy na wa¿ne,
zgodne ze statutem dzia³ania.

W tym roku za³o¿yli�my te¿ od-
rêbn¹ bazê �Przek³ady�, obejmuj¹-
c¹ lata 1990-2000, do której wpro-
wadzili�my materia³ bibliograficz-
ny z trzech roczników drukowa-
nych za lata 1990-1992 (wraz z
uzupe³nieniami). Opublikowali�my
na tej podstawie Literaturê polsk¹
w przek³adach. 1990-2000.

W bazie �Przek³ady�, która jest
stale uzupe³niana, obecnie znajduje
siê ju¿ 2 379 pozycji t³umaczeñ pol-
skiej literatury piêknej na inne jêzy-
ki. Zawarte w bazie dane bêd¹ sta-
nowi³y wa¿ny materia³ do wszel-
kich badañ nad recepcj¹ literatury
polskiej na �wiecie.

Danuta Bilikiewicz-Blanc
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Ofiarodawcy czêsto zobo-
wi¹zywali Bibliotekê Pol-
sk¹ do zachowywania

przekazanych kolekcji w ca³o�ci,
bez wydzielania z nich poszczegól-
nych tytu³ów. Najczê�ciej by³y to
spu�cizny po zmar³ych polskich
emigrantach, zawieraj¹ce g³ównie
klasykê krajow¹ b¹d� druki emigra-
cyjne. W konsekwencji doprowa-
dza³o to do gromadzenia wielokrot-
nych kopii. Niew¹tpliwie najbardziej
k³opotliwe by³y dary zawieraj¹ce
kilkaset egzemplarzy tego samego
tytu³u. A by³o to przypadki do�æ
czêste, na przyk³ad przekazano Bi-
bliotece ca³e nak³ady prac Rosy
Bailly (po 300-400 egz.), Ireny
Ga³êzowskiej, ks. Augustyna Jaku-

bisiaka, ponad 1300 egz. The pat-
tern of life in Poland A. Nowaka
(Paris, 1952). W�ród ofiarowanych
druków by³y te¿ publikacje Towa-
rzystwa Historyczno-Literackiego.
Czêsto ofiarodawcy liczyli równie¿
na kolporta¿ darów, który � jak
wskazuje stan magazynów � nie
przyniós³ wiêkszych efektów.

Sytuacja taka utrzymywa³a siê od
okresu przedwojennego. Dubletów
przybywa³o, stopniowo wype³nia-
no nimi piwnice, ustawiaj¹c je na
rega³ach, pó�niej � z braku miejsca
na pó³kach � k³ad¹c na pod³ogach.
Biblioteka w latach osiemdziesi¹-
tych próbowa³a ratowaæ sytuacjê,
przewo¿¹c czê�æ dubletów (tytu-
³ów zgromadzonych w najwiêkszej
liczbie egzemplarzy) do siedziby
pp. Reyów w Montrésor, gdzie mia-
³y byæ czasowo przechowywane.
Poprawi³o to sytuacjê tylko na
krótki czas. Obecnie oczekuje siê,
¿e zbiory te powinny wróciæ ju¿ do
Pary¿a.

W ostatnich latach, zw³aszcza
wobec nieuchronnej konieczno�ci
wyremontowania siedziby Bibliote-
ki, nale¿a³o dokonaæ oceny stanu
dubletów. By³o to trudne zadanie,
gdy¿ w 1999 roku dokumenty te
ca³kowicie wype³nia³y kilka piwnic
(tzn. zarówno rega³y, jak i przej-
�cia miêdzy nimi). Podejmowano
te¿ dyskusje na temat ich dalszych
losów.

Ostatecznie dyrektor biblioteki
paryskiej, prof. Casimir Pierre Za-
leski podj¹³ decyzjê o udostêpnieniu

dubletów innym bibliotekom pol-
skim, a tak¿e o kasacji druków
zniszczonych. Trzeba przy tym za-
znaczyæ, ¿e dla w³adz Biblioteki by³a
to bardzo trudna decyzja. Wiele osób
sprzeciwia³o siê takiemu rozwi¹za-
niu, zw³aszcza zmakulaturowaniu
czê�ci zbioru.

O pomoc w przeprowadzeniu tej
akcji zwrócono siê do Biblioteki Na-
rodowej. Po wstêpnym rozpozna-
niu problemu, dyrekcja naszej bi-
blioteki podjê³a decyzjê o przejêciu
od Biblioteki Polskiej dubletów pa-
triotyków wydanych na emigracji
(do 2 egzemplarzy). Przejêciem dal-
szych egzemplarzy prawdopodob-
nie by³aby zainteresowana tak¿e Bi-
blioteka Jagielloñska oraz Bibliote-
ka Czartoryskich w Krakowie (ta
ostatnia ma bogate zbiory druków
wydanych do 1918 r. oraz zbiory
wcze�niej otrzymane z Pary¿a).
Uznano, ¿e najefektywniejszym
sposobem wyzbycia siê przez bi-
bliotekê parysk¹ dubletów by³oby
wybranie przez pracowników Bi-
blioteki Narodowej dokumentów,
które mog³yby uzupe³niæ zbiory za-
interesowanych bibliotek w Polsce.
Pozosta³e druki oraz te, których z³y
stan nie pozwala na w³¹czenie do
jakiegokolwiek zbioru, powinny
byæ zlikwidowane.

Biblioteka Narodowa zapropo-
nowa³a wys³anie do Pary¿a na trzy
tygodnie czterech swych pracow-
ników w celu rozpoznania rozmia-
ru problemu, ustalenia harmono-
gramu prac oraz rozpoczêcia se-
lekcji druków. Zak³adano wów-
czas, ¿e prawdopodobnie uda siê
wykonaæ jedynie czê�æ pracy. Jed-
nocze�nie Dyrektor Biblioteki Pol-
skiej zosta³ poproszony o rozpo-
znanie przepisów francuskich ze-
zwalaj¹cych na wywiezienie dru-
ków do Polski oraz o przygotowa-
nie ca³ej sprawy od strony formal-
nej i celnej.

Do realizacji zadania wybrano
pracowników merytorycznie najpe³-
niej przygotowanych, orientuj¹cych
siê doskonale w profilu gromadze-
nia zbiorów BN oraz znaj¹cych jê-
zyki, w których druki zosta³y opu-
blikowane. Z Zak³adu Ksi¹¿ki do
Pary¿a pojecha³y: Urszula Jurakow-

Dublety Biblioteki
Polskiej w Pary¿u
Problem dubletów w Bibliotece Polskiej w Paryżu jest tematem
wręcz historycznym. Od początku istnienia tego zbioru
odkładano podwójne egzemplarze bez podejmowania działań
zmierzających do ich dalszego wykorzystania. Sytuację
utrudniał fakt, że Biblioteka od lat praktycznie nie dysponuje
środkami na planowane zakupy wydawnictw, a głównym
źródłem nabytków w dalszym ciągu pozostają dary.
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ska, Agnieszka Soko³owska, Zofia
Byczkowska, a z Zak³adu Uzupe³-
niania Zbiorów � Artur Kowalski.
Grupa przebywa³a w Bibliotece Pol-
skiej od 10 do 26 maja 2000 roku.

Na miejscu stwierdzili�my, ¿e
pracownicy Biblioteki Polskiej wy-
konali ju¿ olbrzymi¹ pracê nad
wstêpn¹ selekcj¹ zbioru (o czym
wcze�niej nie wiedzieli�my). Od
pa�dziernika 1999 roku do maja
2000 roku usuniêto i przekazano na
makulaturê druki zniszczone przez
grzyby i ple�nie oraz najbardziej
uszkodzone. Pozosta³e dokumenty
umieszczono na pó³kach w czte-
rech g³ównych grupach: druki emi-
gracyjne, publikacje krajowe, wy-
dawnictwa obce, druki wieloeg-
zemplarzowe. Odrêbn¹ grupê sta-
nowi³y czasopisma o du¿ych for-
matach, znajduj¹ce siê w ró¿nych
pomieszczeniach. Taki stan przy-
gotowania umo¿liwi³ ekipie przyby-
³ej z Warszawy przejrzenie ca³o�ci
oferowanych dubletów.

Podczas selekcji kierowali�my
siê uzgodnionymi wcze�niej kryte-
riami, wybieraj¹c:
� publikacje emigracyjne niezale¿-

nie od miejsca wydania � do 4
egzemplarzy (dla BN i innych
bibliotek)

� druki krajowe opublikowane
przed rokiem 1945 � do 5 eg-
zemplarzy (dla BN, innych bi-
bliotek oraz Narodowego Zaso-
bu Bibliotecznego)

� publikacje obce � niezwykle cen-
ne � do 2 egzemplarzy, a wy-
dawnictwa zgodne z profilem
zbiorów BN � w 1 egzemplarzu.

Przyjêli�my tak¿e zasadê, ¿e nie
wybieramy dokumentów zaatako-
wanych ple�ni¹ lub grzybami, na
rozsypuj¹cym siê papierze lub znisz-
czonych w inny sposób.

W trakcie pracy czêsto pojawia-
³y siê obawy o niezamierzony do-
bór wiêkszej liczby egzemplarzy ni¿
ustalono oraz dokumentów z kru-
sz¹cego siê papieru. Wybieraj¹c
dokumenty ze stosów mieli�my
�wiadomo�æ, ¿e prawdopodobnie
niektóre tytu³y mog³y zostaæ wy-
brane w wiêkszej liczbie egzempla-
rzy, bêdzie to mo¿na jednak stwier-
dziæ dopiero w Warszawie. Doty-

czyæ to mo¿e przede wszystkim
czasopism o mniejszych forma-
tach, rozproszonych w stosach
ksi¹¿ek. Tam, gdzie wydawnictwa
ci¹g³e by³y wydzielone (wiêksze
formaty), mo¿na by³o przynajmniej
w pewnym stopniu ograniczyæ wie-
loegzemplarzowo�æ.

Innym problemem by³ krusz¹cy
siê papier. Podczas prac to kryte-
rium czasami uchylali�my, uznaj¹c,
¿e lepiej przyj¹æ dokument krusz¹-
cy siê i zrobiæ z niego mikrofilm,
a nastêpnie zakonserwowaæ lub
zmakulaturowaæ, ni¿ pomin¹æ je-
dyny egzemplarz.

Selekcjonowanie dokumentów
by³o po³¹czone z jednoczesnym ich
pakowaniem do kartonowych pu-
de³, w których mia³y byæ przewie-
zione do kraju.

W osobnych grupach zapakowa-
no do kartonów: druki z XX wieku
oraz druki z XIX wieku (ksi¹¿ki
i czasopisma razem). Podzia³ ten
zosta³ przyjêty wedle stawianych
przez w³adze francuskie wymogów
odnosz¹cych siê do wywozu wy-
dawnictw z Francji. Na kartonach
naniesiono oznaczenie wieku, nu-
mer pud³a oraz liczbê zawartych
w nich dokumentów. Przygotowa-
no tak¿e odrêbny spis pude³ i do-
kumentów, który mo¿e pos³u¿yæ
do dalszych dzia³añ nad przekaza-
niem dokumentów do Polski.

Ogó³em wybrano 26 135 jedno-
stek dokumentów, policzonych
w jednolity sposób, tzn. obejmuj¹-
cy zarówno ksi¹¿ki, jak i numery
czasopism. A wynika³o to z nieupo-
rz¹dkowanego stanu czasopism.
Taka sytuacja uniemo¿liwia³a pos³u-
giwanie siê okre�leniem rocznik czy
tom. Mia³o to wp³yw na znaczny
wzrost podanej liczby wyselekcjo-
nowanych druków.

Jakkolwiek w trakcie przegl¹da-
nia poznawali�my te druki powierz-
chownie, mo¿na ju¿ pokusiæ siê
o ogóln¹ ich charakterystykê (w³a-
�ciwego opisania zbioru mo¿na
oczekiwaæ po jego ca³kowitym
opracowaniu w BN). Wybrane wy-
dawnictwa to g³ównie druki dwu-
dziestowieczne (z XIX wieku po-
chodz¹ tylko 1 202 woluminy).
Znakomit¹ ich wiêkszo�æ stanowi¹

druki emigracyjne i to przede
wszystkim czyni je dla naszej Bi-
blioteki atrakcyjnymi i cennymi.
Najwiêcej jest oczywi�cie publika-
cji z terenu Francji, a w�ród nich
wiele cennych i rzadkich dokumen-
tów zwi¹zanych z ¿yciem spo³ecz-
nym, politycznym, kulturalnym
Polonii w Pary¿u i innych o�rod-
kach. S¹ tu publikacje nie tylko
autorów ¿yj¹cych na emigracji, ale
tak¿e pisarzy krajowych, których
twórczo�æ mog³a byæ wówczas
publikowana jedynie na Zachodzie.
Bogato reprezentowane s¹ druki
emigracji z Wielkiej Brytanii, Szwaj-
carii, Stanów Zjednoczonych, a tak-
¿e z okresu pobytu wojska polskie-
go w Palestynie i we W³oszech
podczas II wojny �wiatowej. Trud-
no wymieniæ tu najciekawsze pu-
blikacje zwarte, w�ród czasopism
niew¹tpliwie jednymi z cenniejszych
s¹ tytu³y: �Narodowiec� wydawan-
ny w Pary¿u, �Dziennik Zwi¹zko-
wy� z Chicago, a tak¿e �Journal de
Genève�, w którym przez wiele lat
prezentowano sprawy Polski i au-
torów-Polaków. Mamy �wiado-
mo�æ, ¿e czê�æ wybranych druków
po sprawdzeniu oka¿e siê w zaso-
bie BN dubletami. Nie pomniejsza
to jednak przekonania, ¿e jest to nie-
w¹tpliwie najcenniejszy zbiór polo-
ników, jaki Biblioteka otrzyma³a
w okresie powojennym.

Ju¿ po naszym wyje�dzie pra-
cownicy Biblioteki Polskiej do³¹czyli
do wyselekcjonowanego przez nas
zbioru dalsze dokumenty, które od-
nale�li podczas penetrowania maga-
zynów. Ostatecznie wiêc zbiór prze-
kazany do Polski bêdzie jeszcze
wiêkszy. Otrzymali�my tak¿e spis
druków wys³anych do Montrésor.
Pos³u¿y on do wytypowania kolej-
nych pozycji dla Biblioteki Narodo-
wej i innych bibliotek. Spis ten jest
obecnie sprawdzany z katalogami
BN przez pracowników Oddzia³u
Zasobu Wymiennego i Zak³adu
Uzupe³niania Zbiorów. Pracownicy
Biblioteki Polskiej zwrócili siê do nas
z pro�b¹ o przes³anie wydawnictw,
które s¹ im potrzebne. Trwa poszu-
kiwanie wskazanych dokumentów.

Co dalej? Czekamy na wiado-
mo�æ z Pary¿a o zakoñczeniu for-
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Wspó³praca miêdzyna-
rodowa oraz kontakty
z instytucjami pozakra-

jowymi, dotycz¹ce gromadzenia
danych o polskich ksiêgozbiorach
historycznych w bibliotekach zagra-
nicznych i ich dokumentowanie, s¹
wpisane w ramy dzia³ania Pracow-
ni i realizowane od 1991 r. Prace te
zgodne s¹ z zadaniami Biblioteki Na-
rodowej, wynikaj¹cymi z Ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o biblio-
tekach, mówi¹cymi o obowi¹zku
prowadzenia przez Bibliotekê badañ
m.in. z zakresu nauki o ksi¹¿ce,
a wiêc dotycz¹cych tak¿e historii
polskiej ksi¹¿ki i bibliotek1. Zadaniem
szczególnym za� jest zagadnienie
zbiorów przejêtych i przemieszczo-
nych, pozostaj¹cych w wyniku ró¿-
nych okoliczno�ci poza granicami
Polski. Zainteresowania nasze skie-
rowali�my wiêc przede wszystkim
w sposób naturalny na Wschód,
gdzie � po zmianie granic pañstwo-
wych po II wojnie �wiatowej �

pozosta³o wiele zabytków polskiej
kultury, w tym naszego dziedzic-
twa pi�mienniczego.

Rozpad ZSRR i powstanie nie-
podleg³ych pañstw bezpo�rednio za
nasz¹ wschodni¹ granic¹ rozbudzi³o
nadzieje na otwarcie dostêpu i ujaw-
nienie wielu by³ych polskich zbio-
rów, w tym tak¿e bibliotecznych.

Biblioteka Narodowa równie¿ uj-
rza³a szanse dla rozpoczêcia pene-
tracji �róde³ archiwalnych za grani-
c¹, dokumentacji bibliotecznej, no
i oczywi�cie, dotarcia do zamkniê-
tych dotychczas g³êboko w maga-
zynach i niechêtnie udostêpnianych,
cennych dla nas ksiêgozbiorów.
W 1992 r. rozpoczêli�my seriê wy-
jazdów do bibliotek narodowych
i innych o charakterze naukowym
w tych krajach, na których terenach
kultura polska zakorzeniona by³a od
wieków i wiadomo by³o, i¿ pozo-
sta³y tam liczne polskie zbiory.
W ci¹gu minionych lat przeprowa-
dzili�my rozpoznanie i kwerendy
w bibliotekach: Bia³orusi (Miñsk),
Estonii (Tallin, Tartu), Litwy (Wil-
no), £otwy (Ryga), Rosji (Sankt-
Petersburg), Ukrainy (Charków,
Kijów, Lwów, Odessa). Rozpozna-
no te¿ mo¿liwo�ci i celowo�æ pro-
wadzenia badañ proweniencyjnych
w niektórych bibliotekach czeskich
oraz Bibliotece Polskiej w Pary¿u2.

Wschodnie klimaty
Kontakty miêdzynarodowe
Pracowni Dokumentacji
Ksiêgozbiorów Historycznych

1 „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej” 1997, nr 85, poz. 539 rozdz. 4 art.
17.1 pkt. 3. Warto zaznaczyć, że nauka
o książce (bibliologia), jako jedna z dys-
cyplin priorytetowych w badaniach pro-
wadzonych w BN wypadła ze Statutu
Biblioteki z 1998 i 2000 r. (natomiast fi-
guruje jeszcze w Statucie z 1992 r.). Jest
to pominięcie dotkliwe i niebezpieczne
w skutkach, wyklucza bowiem BN sta-
tutowo z rzędu instytucji odpowiedzial-
nych za uprawianie i rozwój dziedziny
wiedzy i praktyki o nie zmniejszającym
się znaczeniu we współczesnym świe-
cie. Warto podkreślić, iż bibliologia     jest
jedną z 14 oficjalnie uznanych dyscy-
plin dziedziny „nauki humanistyczne”
i zastąpiła określenie „bibliotekoznaw-
stwo i informacja naukowo-techniczna”.

2 W Bibliotece Polskiej w Paryżu zebra-
no spory materiał dokumentacyjny o
właścicielach i pochodzeniu zachowa-
nych zbiorów książki dawnej i druków
nowszych (m.in. zebrano kopie znaków
własnościowych lub ich przerysy). Po-
nadto współuczestniczono w opraco-
waniu druków ulotnych oraz w przygo-
towaniu ekspertyzy dotyczącej stanu i
perspektyw działania Biblioteki (1993 r.).

malno�ci prawno-celnych, któ-
re s¹ zwi¹zane z wywozem dru-
ków z Francji. Zorganizowany
zostanie wówczas transport dru-
ków do Polski, do Biblioteki Na-
rodowej. Tu zostan¹ poddane
oczyszczeniu, najpierw w komo-
rze pró¿niowej, potem rêcznie
z kurzu. Dopiero wtedy mo¿na
bêdzie przyst¹piæ do ich porz¹d-
kowania, sprawdzania, selekcjo-
nowania, oferowania innym bi-
bliotekom i w koñcu do opraco-
wania. Bêdzie to olbrzymie
zadanie, wymagaj¹ce nie tylko
znacznych nak³adów pracy, ale
te¿ odpowiednio du¿ych po-
wierzchni magazynowych.

Nale¿y jeszcze wspomnieæ
o spartañskich warunkach, w ja-
kich odbywa³a siê praca w Pary-
¿u. Mimo ¿e wstêpn¹ selekcjê
wykonali bibliotekarze z Bibliote-
ki Polskiej, to warunki, w jakich
przysz³o nam dzia³aæ, by³y bar-
dzo trudne. Piwnice i zbiory w
nich przechowywane s¹ bowiem
bardzo brudne, pokryte wielolet-
nim kurzem; pomieszczenia za-
grzybione, zbyt ciep³e, bez mo¿-
liwo�ci najmniejszego wietrzenia.
Przebywanie w nich wymaga³o
szczególnego zabezpieczenia.
Musieli�my zak³adaæ specjalne
kombinezony, ochraniacze na
oczy, maski na twarze. Nie mo¿-
na by³o wej�æ do piwnic bez jed-
norazowych rêkawic i os³on na
buty. Przeciêtnie co godzinê trze-
ba by³o robiæ kilkuminutowe
przerwy na �wie¿ym powietrzu,
aby móc kontynuowaæ pracê.
Nie zawsze jednak pozwala³o to
unikn¹æ k³opotów. Ca³y jednak
dyskomfort zosta³ szybko zapo-
mniany, pozosta³a za� satysfak-
cja, ¿e Biblioteka Narodowa
otrzyma cenne druki.

            Zofia Byczkowska

Sprostowanie

Do artykułu Zofii Byczkowskiej
Książki w bazie INNOPAC (Biuletyn
nr 1/2/2000) wkradł się błąd: na str.
21 zamiast „141 rekordów” powin-
no być „141 tysięcy rekordów”. Au-
torkę i Czytelników przepraszamy.
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Po wstêpnym rekonesansie wy-
typowano kraje i biblioteki, z któ-
rymi wspó³praca by³aby najbardziej
korzystna i po¿¹dana ze wzglêdu
na warto�æ dla naszej kultury i licz-
bê znajduj¹cych siê tam polskich
ksiêgozbiorów historycznych,
zwracaj¹c tak¿e uwagê na to, do
której z tych kolekcji dostêp by³ do
tej pory najbardziej utrudniony.
Wybór by³ jednoznaczny � nale¿y
przede wszystkim staraæ siê o mo¿-
liwo�æ dostêpu do biblioteki króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskie-
go w Kijowie. Ju¿ w 1992 r. pod-
pisano stosown¹ umowê o wspó³-
pracy z ówczesn¹ Centraln¹ Biblio-
tek¹ Naukow¹ Ukrainy (obecnie
Biblioteka Narodowa Ukrainy im.
Wernadskiego), a w 1993 r. ruszy-
³y do Kijowa pierwsze ekipy pol-
skich bibliotekarzy, by katalogowaæ
�Regiê�3. Prace w Kijowie trwaj¹

do tej pory. Nie s¹ ju¿ tak inten-
sywne i polegaj¹ w zasadzie na
weryfikacji przygotowanych do
druku opisów katalogowych.
Wspó³praca z Kijowem by³a bez-
precedensowa � ponad 10 lat co-
rocznych (czasem kilka razy w
roku), trwaj¹cych ka¿dorazowo po
dwa tygodnie bezpo�rednich kon-
taktów, w trakcie których mieli�my
okazjê do wymiany do�wiadczeñ,
wzajemnej obserwacji warsztatów
pracy i przygotowania zawodowe-
go. Mogli�my wiêc poznaæ meto-
dy pracy bibliotekarzy ukraiñskich
niejako �od kuchni�. By³o nam nie-
zwykle mi³o, i¿ nasza organizacja
pracy budzi³a uznanie, czemu da-
wano nieraz wyraz w wypowie-
dziach dyrekcji biblioteki kijows-
kiej. Tak¿e prace naszych konser-
watorów s¹ w Kijowie synonimem
mistrzowskiej roboty, a publikacje
BN nale¿¹ do najchêtniej przyjmo-
wanych i oczekiwanych darów.

Przez ca³y czas wzajemnych
kontaktów starali�my siê przekazaæ
ukraiñskim kolegom jak najwiêcej
wiedzy o polskim bibliotekarstwie,
dostarczaæ najnowszych publikacji
zawodowych, a w miarê mo¿liwo-
�ci � uzupe³niaæ ksiêgozbiory pod-
rêczne ukraiñskiej biblioteki.  W ci¹-
gu minionych lat by³y to kilogramy
ksi¹¿ek, czasopism, kserokopii, mi-
krofilmów. Pomagaj¹ one w opra-
cowywaniu polskich rêkopisów,
starych druków, muzykaliów. Za-
chêcaj¹ tak¿e bibliotekarzy ukraiñ-
skich, znaj¹cych jêzyk polski, do
podjêcia prac badawczych, doty-
cz¹cych kolekcji dawnych polskich
rodów szlacheckich z terenów
Wo³ynia, Podola, Kijowszczyzny.
Biblioteka Narodowa w Warszawie
udzieli³a wielokrotnie wsparcia me-
rytorycznego i aktywnej pomocy
w zdobywaniu stypendiów nauko-
wych w Polsce dla kolegów z Ki-
jowa. W ramach miêdzybibliotecz-
nej wspó³pracy zosta³am zaproszo-

na do zespo³u kolegium redakcyj-
nego czasopisma wydawanego
przez Bibliotekê Narodow¹ Ukrainy
pt. �Bibliotecznij Wisnik�, a Biblio-
tece Narodowej w Warszawie za-
proponowano przygotowanie mate-
ria³ów o naszej dzia³alno�ci do mo-
nograficznego zeszytu w 2001 r.

W miarê mo¿liwo�ci czasowych
i finansowych penetrowali�my tak-
¿e inne biblioteki ukraiñskie w ró¿-
nych miastach, w poszukiwaniu
i rejestrowaniu ksiêgozbiorów o pol-
skiej proweniencji. W 1995 r. prze-
prowadzono równie¿ rekonesans
w archiwach kijowskich: Central-
nym Pañstwowym Archiwum Hi-
storycznym oraz w Pañstwowym
Archiwum Miasta Kijowa, w któ-
rych znajduj¹ siê du¿e zespo³y do-
kumentów odnosz¹cych siê do
dziejów Liceum Krzemienieckiego,
Uniwersytetu Wileñskiego i Uni-
wersytetu Kijowskiego (z okresu
przeniesienia Liceum Krzemieniec-
kiego do Kijowa, a wraz z nim bi-
blioteki stanis³awowskiej). Na po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ar-
chiwa kijowskie nawi¹za³y owocn¹
wspó³pracê z archiwami polskimi,
zw³aszcza dziêki staraniom ówcze-
snego dyrektora Naczelnej Dyrek-
cji Archiwów Pañstwowych prof.
Jerzego Skowronka. Uda³o nam siê
wpisaæ w nurt owych wzajemnych
¿yczliwych kontaktów i na prze-
strzeni lat 1995-1999 uzyskali�my
ok. 200 szpul mikrofilmów z inte-
resuj¹cych nas zespo³ów archiwal-
nych.

Równolegle do prac prowadzo-
nych w Kijowie trwa³y kwerendy
w bibliotekach innych krajów Eu-
ropy Wschodniej. By³y one mniej
intensywne i nie koncentrowa³y siê
na jednym wybranym ksiêgozbio-
rze, jak w Kijowie. Przynios³y jed-
nak poka�ny plon dokumentacyjny.
Ich efektem s¹ bogate kartoteki Pra-
cowni, rejestruj¹ce losy polskich
ksiêgozbiorów, ich w³a�cicieli, a tak-
¿e obszerna kartoteka bibliograficz-
na dotycz¹ca tych zagadnieñ, jak
równie¿ � praktycznie niedostêpne
w polskich bibliotekach � publika-
cje z zakresu historii ksi¹¿ki i biblio-
tek. Zgromadzony materia³ doku-
mentacyjny jest ogólnie dostêpny

W
spó³praca zagraniczna B

N

Mroźny listopad 1997 roku w magazynach
„Regii” (Kijów). Fot. Barbara Kołodziejczyk

3 Trzon ekip stanowił niezmiennie zespół
Pracowni – Ewa Gryguc, Grażyna Kur-
kowska i Hanna Łaskarzewska oraz
Barbara Kołodziejczyk z IKiCZu. Po-
zostali uczestnicy, rekrutujący się z róż-
nych bibliotek w Polsce, zmieniali się za
każdym razem. Szerzej o pracach ka-
talogowych biblioteki królewskiej zob.
H. Łaskarzewska: Księgozbiór Króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego w Ki-
jowie. Historia, stan obecny, rejestracja.
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Naro-

dowej” 1996, nr 2, s. 7-12; – : Dzieje
wędrówek biblioteki ostatniego polskie-
go króla. Warszawa – Krzemieniec –
– Kijów. „Rocznik Warszawski” 1997,
t. 26, s. 27-46.
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w Pracowni. By³ on ju¿ pomocny
przy uk³adaniu planów wspó³pracy
Biblioteki Narodowej ze wschodni-
mi partnerami, s³u¿yli�my informa-
cjami i materia³ami Biuru Pe³nomoc-
nika Rz¹du do Spraw Polskiego
Dziedzictwa Kulturalnego za Grani-
c¹ przy ustalaniu zakresów dzia³a-
nia komisji dwustronnych � polsko-
ukraiñskiej i polsko-bia³oruskiej �
w obszarze dziedzictwa pi�mienni-
czego. Dokumentacja Pracowni zo-
sta³a wykorzystana tak¿e w cennej
publikacji Biura Pe³nomocnika na
temat bibliotek na wschodnich zie-
miach II Rzeczypospolitej4 oraz
w opracowanych przez Urszulê
Paszkiewicz spisach inwentarzy
i katalogów bibliotek z ziem wschod-
nich Rzeczypospolitej5.

Inn¹ z form nawi¹zywania i pod-
trzymywania kontaktów miêdzyna-
rodowych oraz propagowania idei
swobodnego dostêpu i informacji
o zbiorach przejêtych i przemieszczo-
nych jest uczestnictwo w konferen-
cjach organizowanych w kraju i za
granic¹. W Bibliotece Narodowej ju¿
w lutym 1993 r. wspó³organizowali-
�my z Polskim Towarzystwem Bi-
bliologicznym konferencjê pod na-
zw¹ �Dokumentacja ksiêgozbiorów
historycznych; wspó³praca krajowa
i miêdzynarodowa�6, w kwietniu za�
seminarium polsko-ukraiñskie na te-
mat �Organizacja i metodyka prac
nad historycznymi kolekcjami cen-
nych ksi¹¿ek i dokumentów�, w któ-
rym uczestniczyli równie¿ nasi ko-
ledzy z Centralnej Biblioteki Nauko-
wej w Kijowie.

Nadto w latach 1993-2000 wziê-
li�my udzia³ w 9 miêdzynarodo-
wych konferencjach, wyg³aszaj¹c

referaty zwi¹zane z nasz¹ dzia³al-
no�ci¹ i jej efektami (czê�æ z nich
ukaza³a siê drukiem7).

Warto w tym miejscu parê s³ów
po�wieciæ sporadycznym kontak-
tom z bibliotekarstwem i bibliote-
karzami niemieckimi, zw³aszcza na
forum konferencyjnym ABDOS
(Arbeitsgemeinschaft der Bibliothe-
ken und Dokumentationsstellen der
Ost-, Ostmittel- und Südosteuro-
paforschung), grupy roboczej, któ-
ra od 30 lat organizuje coroczne

spotkania bibliotekarzy Zachodu
i Wschodu, ka¿dorazowo z innym
tematem przewodnim, w kolejnych
krajach europejskich, b¹d� w ró¿-
nych miastach na terenie Niemiec8.
Od 1980 do 2000 r. przewodnicz¹-
cym ABDOS by³ Franz Görner
ze Staatsbibliothek zu Berlin �
Preussischer Kulturbesitz, który
z niezwyk³¹ energi¹ zabiega³ o jak
najliczniejszy udzia³ w spotkaniach
bibliotekarzy ze wschodniej Euro-
py. Dziêki tym kontaktom dowie-
dzieli�my siê, na przyk³ad, o istnie-
niu w Rosyjskiej Narodowej Biblio-
tece w Sankt-Petersburgu dwóch
bli�niaczych placówek, z których
pierwsza zajmuje siê histori¹ biblio-
tek przedrewolucyjnej Rosji, a dru-
ga rejestracj¹ ksi¹¿ek przemieszczo-
nych na terenach ZSRR w latach
1941-1945. Z agendami tymi nawi¹-
zali�my wspó³pracê polegaj¹c¹ na
wymianie informacji o zbiorach, któ-
re by³y przedmiotem zainteresowa-
nia obu stron, i o ich losach. Wza-
jemnie weryfikowali�my dane, udo-
stêpniaj¹c literaturê przedmiotu
i wiadomo�ci o �ród³ach archiwal-
nych. Wydawa³o siê, ¿e tak przy-

4 Biblioteki na wschodnich ziemiach
II Rzeczypospolitej. Informator. Red.
nauk. B. Bieńkowska. Poznań 1998.
5 U. Paszkiewicz: Rękopiśmienne inwen-
tarze i katalogi bibliotek z ziem wschod-
nich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-
1939). Warszawa 1996; – : Inwentarze i
katalogi bibliotek z ziem wschodnich
Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-
1939). Warszawa 1998.
6 Materiały z konferencji ukazały się w
Symposia bibliologica. Warszawa 1995,
s. 5-79.

7 Między innymi zob. H. Łaskarzewska:
Baltica at the National Library. A commu-
niqué. W: 23. ABDOS-Tagung, Tallinn, 9.
bis 12. Mai 1994. Referate und Beiträge.
Zusstag. W. Andreesen. Berlin 1994,
s. 71-74; – : „Guide to historical book
collections of Polish origin and founded
on Polish lands until 1950” – documenta-
tion and editorial work. W: 27. ABDOS-
Tagung, Göttingen, 18. bis 21. Mai 1998.
Referate und Beiträge. Zusstg. W. An-
dreesen. Berlin 1998, s. 61-65; – : Meto-
dologièeskie problemy v rabotah po
dokumentirovaniu nacional’nogo kul’tur-
nogo naslediâ na primere pol’skogo
spravoènika „Biblioteki na vostoènyh
zemlâh II Reèi Pospolitoj”. W: Materyâly
Peršyh Knigaznaueyh cytannâu (Minsk,
15.09.1998 r.). Minsk 2000, s. 95-101; –
: Creation of databases and documen-
tation of historical book collections and
written heritage. Possibilities of interna-
tional cooperation [z konferencji w Ki-
jowie w 1998 r. – w druku].

8 W 2001 roku 30. jubileuszowa konfe-
rencja ABDOS odbędzie się po raz
pierwszy w Polsce, organizowana przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
i Książnicę Miejską im. M. Kopernika
w Toruniu w dn. 4-6 czerwca.

Książka podarowana przez kardynała Maffeo Barberiniego (papieża Urbana VIII w latach
1623-1644) Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu. Z księgozbioru „Regii” w Kijowie
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datne dla obu stron kontakty bêd¹
sta³ym elementem naszych dzia³añ.
Powoli jednak czas, odleg³o�æ, brak
�rodków finansowych na czêste
spotkania spowodowa³y, ¿e uleg³y
one zawieszeniu.

Nie by³ to zreszt¹ jedyny przypa-
dek � z nadziej¹ rozpoczêtej � a po
jakim� czasie wygas³ej wspó³pracy.
Faktów takich by³o wiêcej. Nie
wszystko udawa³o siê choæby ze
wzglêdów formalnych, na przyk³ad
ró¿nicy w podej�ciu do problemu
zbiorów przejêtych i przemieszczo-
nych, k³opotów organizacyjnych i
braku sponsorów chc¹cych finan-
sowaæ d³ugotrwa³e i kosztowne pra-
ce poza krajem. My ze swej strony
zrobili�my wszystko, co by³o w
naszej mocy, jednak¿e wielo�æ prac
do wykonania w poszukiwaniu pol-
skiego dziedzictwa kulturalnego za
granic¹ przerasta³a czêsto nasze
skromne si³y personalne. Musieli-
�my ograniczyæ siê do kontynuacji
ju¿ rozpoczêtych i zaawansowanych
prac, g³ównie zwi¹zanych z biblio-
tek¹ królewsk¹ w Kijowie.

Jako uzupe³nienie informacji
o naszych zagranicznych, czysto
profesjonalnych kontaktach, s³ów
parê o naszej pomocy dokumenta-
cyjno-informacyjnej dla ró¿nych
instytucji pozabibliotecznych,
g³ównie w Kijowie i w Miñsku. Jest
to niejako pok³osie naszej obecno-
�ci na tym terenie w ró¿nych �ro-
dowiskach � kulturalnych i nauko-
wych. Do ciekawszych wykona-
nych przez nas kwerend, które
wykorzystano w publikacjach, na-
le¿a³y: dla Muzeum Historii m. Ki-
jowa na temat W³adys³awa Horo-
deckiego, polskiego architekta, któ-
ry pozostawi³ swój niezatarty �lad
w architekturze Kijowa prze³omu
XIX i XX wieku9 oraz dla towa-
rzystwa naukowego im. O³eny Te-
lihi, znanej poetki ukraiñskiej okre-
su miêdzywojennego, która prze-
bywa³a przez jaki� czas na emigracji
w Polsce � o jej kontaktach z Dy-
mytro Doncowem10. Autorzy obu

ksi¹¿ek dziêkuj¹ w nich Bibliotece
Narodowej i Pracowni za pomoc
w zbieraniu oraz udostêpnieniu
materia³ów. Nadto sta³ym naszym
�klientem� jest �Dziennik Kijow-
ski�, a ostatnio mieli�my przyjem-
no�æ sprostaæ pro�bie ministra kul-
tury Ukrainy Bohdana Stupki, do-
tycz¹cej zachowanej w Polsce
(tak¿e w BN) ikonografii przedsta-
wiaj¹cej wizerunki Iwana Mazepy.

Dokonany wy¿ej przegl¹d na-
szych kontaktów z partnerami zza
wschodniej granicy sk³ania do kilku
refleksji. Otó¿ ca³a sfera naszej dzia-
³alno�ci, polegaj¹cej na opisaniu
i dokumentacji polskiego dziedzic-
twa kulturowego, jest w dalszym
ci¹gu tematem politycznie bardzo
delikatnym i dra¿liwym. Przez
wszystkie minione lata uczyli�my
siê rozumieæ partnerów, ostro¿nych,
czêsto nieufnych co do czysto�ci
naszych intencji, nie do koñca prze-
konanych, i¿ ochrona i rejestracja
polskiego patrymonium (gdziekol-
wiek ono siê znajduje), która jest
obowi¹zkiem wspó³czesnego poko-
lenia Polaków, nie szkodzi i nie zu-
ba¿a kultury i dziedzictwa innych
narodów. Wszak postawy oczeki-
wane wobec przemieszczonych
i przejêtych dóbr kultury, o których
pisze Jan Józef Lipski w esejach
o s¹siedztwie polsko-niemieckim11,
przyjmuj¹ siê trudno i powoli. Au-
tor konstatuje bowiem: Gdy przej-
muje siê zabytki kultury � mo¿na
mówiæ tylko o depozycie. To, co
nale¿y do kultury jakiego� narodu,
pozostaje na zawsze jej dorobkiem
i chlub¹. Depozytariusz za� bierze
na siebie zarazem obowi¹zki. Po
tym, czy je wype³nia, ocenia siê jego
kulturê; rozliczaæ go z tego ma pra-
wo Europa [...]. Pierwszy z tych
obowi¹zków � to nie pozwoliæ, by
zabytki uleg³y zniszczeniu b¹d� ma-
terialnej degradacji. Nie jest dobrym
�wiadectwem polskiego patrioty-
zmu, je�li pozwala siê im niszczeæ,
lekcewa¿y siê ich warto�æ, bo to nie
nasze [...]12. Dalej J. J. Lipski za-

9 D. Malakov: Architektor Gorodec’kij.
Archivni rozvidki. Kiiv 1999, s. 8.
10 O. Teliga: O krau mij... Tvori, doku-
menti, biografiènij naris. Kiïv 1999, s. 349.

11J. J. Lipski: Powiedzieć sobie wszyst-
ko... Eseje o sąsiedztwie polsko-nie-
mieckim. Warszawa 1996.
12 Tamże, s. 105.
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uwa¿a, i¿ kraj taki jak Polska, poza
którego granicami znajduje siê wa¿-
ny dla naszej �wiadomo�ci narodo-
wej spadek kulturalny13 powinien
byæ szczególnie wyczulony na te
kwestie w kontek�cie odczuæ i po-
gl¹dów na te sprawy naszych s¹-
siadów. Gdy w 1996 r. w wywia-
dzie udzielonym �Dziennikowi Ki-
jowskiemu� zwróci³am siê z apelem
do miejscowych Polaków o pomoc
w zbieraniu informacji o zachowa-
nych jeszcze na Ukrainie cennych
polskich kolekcjach lub ich frag-
mentach14 � zaniepokoi³o to stronê
ukraiñsk¹. Dziennikarz kijowskiego
dziennika �Ho³os Ukrajiny� w roz-
mowie z ówczesnym przewodni-
cz¹cym Komisji Narodowej do
spraw zwrotu na Ukrainê dóbr kul-
tury, O³eksandrem Fedorukiem, za-
tytu³owanej Ukraina-Polska: kto
komu jest winien?15, przytacza moj¹
wypowied�, czekaj¹c na komentarz
ministra. Jest on znamienny i god-
ny przytoczenia. O. Fedoruk stwier-
dza, i¿ pro�ba [H. £askarzewskiej �
przyp. autora] podyktowana zosta-
³a obowi¹zkiem restytucyjnym, po-
czuciem patriotyzmu i, jako taka,
zas³uguje na uwagê, ma³o tego �
zas³uguje na na�ladownictwo. Nie
zaszkodzi pouczyæ siê u kolegów
polskich � konkluduje minister Fe-
doruk � którzy uparcie, systema-
tycznie i celowo zajmuj¹ siê spra-
wami dziedzictwa kulturalnego,
a zagadnienia te dla Ukraiñców, na
tak¹ skalê s¹ nowe16. Mogê z czy-
stym sumieniem stwierdziæ, i¿ pro-
wadzone przez Pracowniê dzia³ania
na terenie krajów o�ciennych, g³ów-
nie na Ukrainie, oraz nasze kontak-
ty z ró¿nymi �rodowiskami w tym
kraju � mog³y mieæ swój pozytyw-
ny wp³yw na przytoczon¹ opiniê.

Hanna Łaskarzewska

13 Tamże, s. 106.
14 H. Łaskarzewska: Biblioteka króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego.
„Dziennik Kijowski” 1996, nr 14, s. 5.
15 „Golos Ukraini”1997, nr 69, s. 8 [tłum.
na język polski dokonano w Ambasa-
dzie RP w Kijowie].
16 Tamże.
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W ci¹gu ostatnich lat za-
znacza siê ogólna ten-
dencja zas³uguj¹ca na

podkre�lenie � obserwujemy wy-
ra�ne poszerzenie krêgu osób za-
interesowanych polskimi ksi¹¿ka-
mi. Potrzeby o�wiatowe naszych
rodaków za Bugiem bêd¹ nam za-
wsze szczególnie bliskie, solidar-
no�æ z nimi pozostanie punktem
wyj�cia dla wielu inicjatyw. Jednak
w coraz wiêkszym stopniu stara-
my siê uwzglêdniaæ zainteresowa-
nia czytelników innych narodowo-
�ci: ukraiñskich, litewskich, bia³o-
ruskich czy rosyjskich. Oczywi-
�cie, nie jest to zbyt liczna grupa
potencjalnych odbiorców d¹¿¹cych
do kontaktów z nasz¹ kultur¹, ale
wielu z nich zna na tyle jêzyk pol-
ski, by czytaæ w oryginale nade-
s³ane dzie³a.

W naszej akcji upowszechniania
polskich ksi¹¿ek za granic¹ poja-
wi³y siê te¿ zmiany dotycz¹ce fi-
nansowania i strony organizacyjnej
tego przedsiêwziêcia. Na pocz¹tku
2000 roku Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przeka-
za³o na konto Biblioteki Narodo-
wej wyodrêbnion¹ dotacjê celow¹
w wysoko�ci 120 000 z³ na zakup
ksi¹¿ek dla instytucji ró¿nego typu
na obczy�nie. Dziêki tym �rodkom
mo¿na by³o stworzyæ zestawy lek-
tur przeznaczone dla bibliotek, wy¿-
szych uczelni, szkó³ oraz organi-
zacji spo³ecznych dzia³aj¹cych za
nasz¹ wschodni¹ granic¹. Zakupio-

no miêdzy innymi encyklopedie,
leksykony z ró¿nych dziedzin,
opracowania o charakterze ogólno-
informacyjnym, dzie³a literatury
piêknej nale¿¹ce do kanonu lektur
szkolnych, rozprawy historyczne.

Druga zmiana, o charakterze or-
ganizacyjnym, polega³a na nawi¹-
zaniu wspó³pracy z Fundacj¹
O�wiata Polska za Granic¹. Jest
to instytucja o bogatym dorobku
w upowszechnianiu prasy i ksi¹¿ki
polskiej na Wschodzie. Przetarte
przez ni¹ �cie¿ki mo¿na by³o wyko-
rzystaæ dla naszych celów. W ubie-
g³ym roku Fundacja kupowa³a ksi¹¿-
ki  ze specjalnej dotacji ministerial-
nej w porozumieniu z Bibliotek¹
Narodow¹ i wysy³a³a je bezp³atnie
na Wschód jako dary BN.

Jaki by³ rozmiar prowadzonej ak-
cji oraz dok¹d wysy³ano polskie
ksi¹¿ki?

£¹cznie skierowano za granicê
2 367 ksi¹¿ek (oko³o 3 000 wolu-
minów), w tym 1 671 tytu³ów wy-
s³a³a Fundacja O�wiata Polska za
Granic¹, a 696 bezpo�rednio Biblio-
teka Narodowa. Ksi¹¿ki trafi³y do
piêciu pañstw � najwiêcej na Bia-
³oru� (936 tytu³ów), £otwê (492),
Litwê (342), do Czech (304) i na
Ukrainê (293). Przekazano je do
bibliotek publicznych, wy¿szych
uczelni, szkó³ oraz organizacji spo-
³ecznych. Starano siê przy tym
dobieraæ ksi¹¿ki w zale¿no�ci od
charakteru instytucji. Oto kilka
przyk³adów.

Dary otrzyma³o 9 instytucji na
Bia³orusi, w tym Biblioteka Filologii
Polsko-Rosyjskiej Uniwersytetu
Brzeskiego (m.in. zestaw s³owni-
ków), Biblioteka Polskiej Macierzy
Szkolnej w Grodnie (leksykony
szkolne, klasykê polsk¹, zw³aszcza
lektury dla starszych klas) oraz Bi-
blioteka Szko³y i Teatru Polskiego
w Rubie¿ewiczach (encyklopedie,
s³owniki, publikacje z zakresu wie-
dzy o teatrze oraz �Z³ot¹ Setkê� Tea-
tru TVP na kasetach wideo).

Odbiorc¹ darów na £otwie by³a
£otewska Akademia Kultury. Otrzy-
ma³a ona komplet dzie³ polskich au-
torów wspó³czesnych, m.in. Z. Her-
berta, G.Herlinga-Grudziñskiego,
P. Huelle, R. Kapu�ciñskiego, S. Ko-
paliñskiego, H. Krall,  Cz. Mi³osza,
O. Tokarczuk. Biblioteka Narodo-
wa ofiarowa³a akademii równie¿ ze-
staw swoich wydawnictw z ostat-
nich lat.

Polskie ksi¹¿ki dotar³y za na-
szym po�rednictwem do 14 insty-
tucji na Litwie. Najwiêkszy zestaw
otrzyma³a Biblioteka im. Adama
Mickiewicza w Wilnie (leksykony,
Mickiewicziana, prace z dziedziny
filozofii i kulturoznawstwa). Ksi¹¿-
ki trafi³y te¿ do szkó³ oraz bibliotek
publicznych w mniejszych miejsco-
wo�ciach na Wileñszczy�nie, jak
np. do Niemenczyna.

Cennym partnerem w naszych
dzia³aniach jest Biblioteka Regional-
na w Karwinie (Republika Czeska).
W ubieg³ym roku otrzyma³a ona na-
grodê i tytu³ �Europejskiej biblioteki
publicznej�. Wyró¿nienie to by³o
wyrazem uznania za wybitne osi¹-
gniêcia w modernizacji pracy,
zw³aszcza m.in. w zakresie kompu-
teryzacji. Oddzia³ Polski Biblioteki
Regionalnej sprawuje opiekê mery-
toryczn¹ nad bibliotekami publicz-
nymi na Zaolziu, z których korzy-
sta g³ównie tamtejsza ludno�æ pol-
ska. Ksi¹¿nica w Karwinie otrzyma³a
od nas encyklopedie, s³owniki, wiele
dzie³ nale¿¹cych do kanonu naszej
literatury narodowej, opracowania
historyczne, ksi¹¿ki dla dzieci. Od-
dzia³ Polski chêtnie zajmie siê roz-
dzia³em darów dla poszczególnych
bibliotek gminnych.

Ksi¹¿ki polskie
za granic¹ w 2000 r.
Od dziesięciu lat grupa pracowników Biblioteki Narodowej
uczestniczy w pracy społecznej poświęconej udostępnianiu
książek polskich czytelnikom na Wschodzie. Kilkakrotnie
publikowałem w „Biuletynie Informacyjnym Biblioteki Narodowej”
artykuły na temat założeń oraz przebiegu tej działalności.
Obecnie warto zastanowić się, co zmienia się w naszych
poczynaniach, a także jakie były wymierne rezultaty akcji
prowadzonej w 2000 roku.
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Nasza pomoc placówkom
o�wiatowym na Ukrainie objê³a
przede wszystkim Wy¿szy In-
stytut Nauk Religijnych w Kijo-
wie, gdzie studiuj¹ osoby ró¿nej
narodowo�ci. Uczelnia otrzyma-
³a encyklopedie oraz ksi¹¿ki z za-
kresu filozofii, psychologii, po-
litologii, religioznawstwa oraz
literatury piêknej. Wspierali�my
równie¿ Federacjê Organizacji
Polskich na Ukrainie.

Zasób ksi¹¿ek wys³anych do
instytucji zagranicznych bezpo-
�rednio przez Bibliotekê Narodo-
w¹ wzbogaci³ siê dziêki wspó³-
pracy z dwiema zaprzyja�nio-
nymi instytucjami: Fundacj¹
Semper Polonia oraz Fundacj¹
Pomocy Bibliotekom Polskim.
Obie fundacje przekaza³y nam
nowe, warto�ciowe ksi¹¿ki �
tzw. koñcówki nak³adów wyco-
fanych przez wydawców z ksiê-
garñ i magazynów. Czê�æ tych
ksi¹¿ek wys³ali�my do Kijowa
i Karwiny. Z darów Fundacji
Semper Polonia przekazano 201
ksi¹¿ek w 232 woluminach, a z
zasobów Fundacji Pomocy Bi-
bliotekom Polskim 90 tytu³ów w
105 woluminach.

Tyle o dorobku tegorocznym.
Nasuwa siê teraz pytanie � co
dalej, w jakim kierunku nale¿a-
³oby prowadziæ rozpoczêt¹ nie-
gdy� dzia³alno�æ?

Do Biblioteki Narodowej na-
dal nap³ywaj¹ pro�by o pomoc.
Dotycz¹ one m.in. tworzenia
ksiêgozbiorów specjalistycz-
nych i naukowych. Zwróci³ siê
do nas w tej sprawie Instytut
Polski w Wilnie. Ambasada Pol-
ska w Kiszyniowie wyst¹pi³a
z propozycj¹ zorganizowania
Czytelni Polskiej w Mo³dawskiej
Bibliotece Narodowej i zasuge-
rowa³a nasz udzia³ w tym przed-
siêwziêciu. Mo¿na s¹dziæ zatem,
¿e pomoc Biblioteki Narodowej
w zak³adaniu i wzbogacaniu
ksiêgozbiorów naukowych jest
potrzebna, a zarazem zgodna ze
statutowymi zadaniami Narodo-
wej Ksi¹¿nicy.

Oskar Stanisław Czarnik

Ministerstwa Kultury Pol-
ski i Chorwacji postano-
wi³y powierzyæ odno-

wienie tego cennego druku konser-
watorom z Biblioteki Narodowej
w Warszawie. Z satysfakcj¹ przy-
jêli�my to wyzwanie, gdy¿ by³o do-
wodem uznania dla naszych do-
tychczasowych osi¹gniêæ.

Wnikliwe oglêdziny inkunabu³u
umo¿liwi³y stwierdzenie, ¿e ksiêga
ta, mimo du¿ych zniszczeñ, prze-
trwa³a do naszych czasów w swej
pierwotnej formie i posiada cechy
charakterystyczne dla ksi¹g po-
wsta³ych w Wenecji na prze³omie
XV i XVI wieku. Wydrukowano j¹
na 262 kartach (131 arkuszach) pa-
pieru czerpanego o wymiarach
31,2 x 21,5 cm. Blok z³o¿ony w 45
sk³adek uszyty zosta³ lnianymi niæ-
mi przy zastosowaniu trzech po-
dwójnych zwiêzów rzemiennych
i oprawiony w tzw. mnisz¹ (klasz-
torn¹) oprawê z drewnianymi
ok³adkami spiêtymi klamrami.
Ciemnobr¹zowa skóra pokrywaj¹-
ca grzbiet i partie ok³adek ozdobio-
na zosta³a �lepymi t³oczeniami.

Zespó³ konserwatorów z BN
stwierdzi³, ¿e zniszczenia inkuna-
bu³u mia³y ró¿norodny charakter.
Przede wszystkim mechanicznym
uszkodzeniom uleg³a oprawa. Za-
chowa³a siê ona we fragmencie,
ca³kowicie oderwana od bloku,
gdy¿ wszystkie rzemienne zwiêzy
pêk³y w przegubach ok³adek. De-
ski u¿yte na ok³adki popêka³y, ob-
szerne, zewnêtrzne czê�ci ok³adek
wraz z klamrami zosta³y od³amane

i zaginê³y. Natomiast na kartach
ksiêgi widoczne by³y zmiany che-
miczne w papierze (brunatne prze-
barwienia) oraz daleko posuniêta
destrukcja w licznych zapiskach na
marginesach kart spowodowana
w¿erami atramentowymi.

Po przeanalizowaniu rozmiaru
zniszczeñ mogli�my sformu³owaæ
za³o¿enia i program prac konser-
watorskich. Zaproponowali�my
wykonanie pe³nej konserwacji
wszystkich kart inkunabu³u w celu
powstrzymania destrukcji papieru,
a tak¿e odtworzenie oryginalnej,
mniszej oprawy, ³¹cznie z rekon-
strukcj¹ fragmentów drewnianych
ok³adek i ca³kowicie zniszczonych
metalowych zapiêæ.

Przyjmuj¹c taki tok postêpowania
zamierzali�my przywróciæ drukowi
jego pierwotne walory u¿ytkowe
i estetyczne, zachowuj¹c wszystkie
niepowtarzalne cechy stylowe oraz
warsztatowe okresu i krêgu, w któ-
rym ksiêga powsta³a. Po uzyskaniu
akceptacji programu przes³anego do
Dyrekcji Ksi¹¿nicy w Dubrowniku,
mogli�my przyst¹piæ do prac kon-
serwatorskich. Poprzedzi³o je wyko-
nanie dokumentacji opisowej i foto-
graficznej obiektu przed konserwa-
cj¹ oraz przeprowadzenie badañ:
mikrobiologicznych; fizyko-che-
micznych papieru i u¿ytych materia-
³ów; okre�laj¹cych stan zachowania
skóry oraz analizy dendrologicznej
drewna zastosowanego na ok³adki
w oprawie inkunabu³u.

Tego typu badania s¹ nieodzow-
nym elementem profesjonalnej kon-

Odzyskana �wietno�æ
inkunabu³u z Dubrownika
W czerwcu 1999 roku do Zakładu Konserwacji Zbiorów
Bibliotecznych Biblioteki Narodowej trafił inkunabuł z Książnicy
w Dubrowniku „Omnia Opera” (I, II) Pica della Mirandoli, wydany
w Wenecji w 1498 roku. Zawartość druku stanowią teksty
o tematyce teologiczno-filozoficznej, pisane w języku łacińskim
przez tego włoskiego filologa i humanistę, żyjącego w drugiej
połowie XV wieku.

W
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serwacji. Umo¿liwiaj¹ poznanie tech-
niki wykonania obiektu i ustalenie
przyczyn destrukcji materia³ów i tym
samym u³atwiaj¹ dobór odpowied-
nich metod i technik konserwator-
skich, dostosowywanych zawsze
indywidualnie do ka¿dego zabytku.

Nasze prace rozpoczêli�my od
roz³o¿enia bloku na poszczególne
arkusze i wykonania prób umo¿li-
wiaj¹cych przeprowadzenie k¹pieli
papieru. Okaza³o siê, ¿e zapiski atra-
mentowe pod wp³ywem wody ule-
ga³y niewielkiemu rozmyciu, nato-
miast niebieskie, okr¹g³e pieczêcie
odbite na kilku kartach wykazywa-
³y dobr¹ odporno�æ. Postanowili�my
zatem wszystkie zapiski zabezpie-
czyæ dziesiêcioprocentowym klejem
�Klucel G� w roztworze alkoholo-
wym. Dopiero po tym zabiegu mo¿-
na by³o wyk¹paæ dwukrotnie karty
w od¿elazionej wodzie o tempera-
turze ok. 60ºC. Konieczne by³o tak-
¿e odkwaszenie papieru. Na wszyst-
kie karty naniesiony zosta³ roztwór

wodorotlenku wapnia Ca(OH)
2
.

Wyniki pomiarów po tym zabiegu
podnios³y siê z pH 5,5-6,7 (przed
konserwacj¹) do pH 7,1-7,4, czyli
zbli¿one by³y do odczynu obojêtne-
go. Po odkwaszeniu karty przekle-
jono dwuprocentowym roztworem
wodnym metylocelulozy �Methocel
MC�, w celu wzmocnienia struktu-
ry papieru.

Po przeprowadzeniu k¹pieli wiêk-
szo�æ zapisków, w których wystê-
powa³y w¿ery atramentowe, zabez-
pieczyli�my cienk¹ (6 g/m2) bibu³k¹
japoñsk¹, naklejaj¹c j¹ jedno- lub
dwustronnie dziesiêcioprocento-
wym roztworem �Klucelu G� w
alkoholu. Drobne ubytki papieru
w kartach uzupe³niono papierem
japoñskim, przedarcia wzmocnio-
no cienk¹ bibu³¹ japoñsk¹. Wiêk-
sze ubytki wystêpuj¹ce w kartach
ochronnych bloku wype³niono
mas¹ papierow¹. Do klejenia stoso-
wano klajster z krochmalu pszen-
nego z dodatkiem Aseptiny M. Na-
stêpnie wszystkie karty umie�cili-
�my w prasie i po oko³o 2 tygo-
dniach stabilizacji mo¿na by³o z³o-
¿yæ je w blok, zachowuj¹c pierwot-
ny uk³ad i budowê sk³adek. Zgod-
nie z naszymi za³o¿eniami przewi-
duj¹cymi odtworzenie charaktery-
stycznych cech konstrukcyjnych
inkunabu³u, ksi¹¿ka zosta³a zszyta
lnianymi niæmi na 3 rzemienie roz-
stawione na grzbiecie dok³adnie
w miejscach oryginalnych zwiêzów.

Kolejnym etapem prac mia³a byæ
rekonstrukcja zniszczonej oprawy.
Jednak analiza zachowanych frag-

mentów drewnianych ok³adek wy-
kaza³a, ¿e oryginalne deski zosta³y
wyciête z drewna bukowego, ze
strefy pnia w pobli¿u sêka, charak-
teryzuj¹cej siê s³absz¹ struktur¹ i nie-
regularnym przebiegiem w³ókien.
Przypuszczalnie ta wada by³a przy-
czyn¹ pêkniêæ i od³amania du¿ych
fragmentów ok³adek. W zwi¹zku
z tym zrezygnowali�my z pierwot-
nej koncepcji wykorzystania do re-
konstrukcji zachowanych oryginal-
nych fragmentów ok³adek i pod-
jêli�my decyzjê o wykonaniu no-
wych, stabilnych i mocnych ok³a-
dek z drewna bukowego. Na pod-
stawie �ladów po klamrach spina-
j¹cych oprawê, widocznych na
fragmentach oryginalnych ok³adek,
odtworzono ich kszta³t i wielko�æ.

Przed podjêciem wykonania
ok³adek i klamer wszystkie szcze-
gó³y dotycz¹ce rekonstrukcji opra-
wy zosta³y skonsultowane z eks-
pertami z Ksi¹¿nicy w Dubrowni-
ku i uzyska³y ich akceptacjê.

W zrekonstruowanej oprawie
inkunabu³u odtworzony zosta³ spo-
sób ³¹czenia ok³adek z blokiem oraz
kapita³ki wyszywane zielon¹ i czer-
won¹ nici¹ jedwabn¹. Oryginalna
skóra zdobiona t³oczeniami, po
wykonaniu niezbêdnych zabiegów
konserwatorskich, zosta³a ponow-
nie naklejona na grzbiet i po-
wierzchnie ok³adek. Oprawê spiê-
³y trzy mosiê¿ne klamry zamonto-
wane przy górnej, dolnej i bocznej
krawêdzi ok³adek, zachowuj¹ce
nietypowy, odwrotny uk³ad zapiêæ.
Po konserwacji inkunabu³ umiesz-
czony zosta³ w pudle ochronnym
z wysuwan¹ szufladk¹ przezna-
czon¹ na przechowywanie orygi-
nalnych fragmentów desek i zwiê-
zów oddzielonych podczas prac re-
stauratorskich.

Pracê ukoñczono w maju 2000
roku.Wykona³ j¹ o�mioosobowy ze-
spó³ z Zak³adu Konserwacji BN: mgr
Ewa Wa¿yñska, mgr Maria Wo�niak,
mgr Anna Zawisza (konserwacja
bloku i rekonstrukcja oprawy), mgr
Ewa Potrzebnicka (dokumenta-
cja opisowa), Roman Stasiuk (do-
kumentacja fotograficzna), mgr
Agnieszka Tymiñska (badania mi-
krobiologiczne), mgr in¿. Donata

Karta tytułowa
inkunabułu po
konserwacji

Karta tytułowa inkunabułu przed konserwacją
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Rams (badania fizyko-chemicz-
ne), in¿. Danuta Jarmiñska (ba-
dania skóry). Badania drewna
dokona³ dr in¿. Tomasz Wa¿ny
z ASP w Warszawie

W dniu 5 czerwca 2000 roku
odby³a siê w Bibliotece Naro-
dowej prezentacja inkunabu³u
po zakoñczeniu prac restaura-
torskich. Obecni byli: Zdenek
Karavãs, ambasador Chorwacji
w Warszawie, pracownicy BN,
przedstawiciele Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Generalnego Kon-
serwatora Zabytków i dzienni-
karze.

Oficjalne przekazanie ksiêgi
wraz z dokumentacj¹ konser-
watorsk¹ odby³o siê 28 czerw-
ca 2000 r. w Pa³acu Prezydenc-
kim w Warszawie, w obecno-
�ci prezydentów: Chorwacji,
Stepe Matiæa i Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Aleksandra Kwa�-
niewskiego oraz ministra spraw
zagranicznych prof. Bronis³awa
Geremka. Ze strony BN w uro-
czysto�ci uczestniczyli: dyrek-
tor Micha³ Jagie³³o i jego zastê-
pcy � Joanna Pasztaleniec-Ja-
rzyñska, Stanis³aw Czajka
i Stefan Miedziñski oraz Maria
Wo�niak, kierownik Zak³adu
Konserwacji Zbiorów Biblio-
tecznych, która udziela³a szcze-
gó³owych informacji na temat
przebiegu prac konserwator-
skich.

W lipcu 2000 roku otrzyma-
li�my bardzo mi³y list od Mirja-
ny Urban, dyrektora Ksi¹¿nicy
w Dubrowniku, z wyrazami
uznania i podziêkowania za pro-
fesjonalne wykonanie prac kon-
serwatorskich i przywrócenie
inkunabu³owi dawnej �wietno-
�ci. Zespó³ nasz przyj¹³ ten list
z prawdziwym zadowoleniem.
Udzia³ w akcji o tak szlachet-
nym celu, mo¿liwy dziêki ini-
cjatywie dyrekcji Biblioteki Na-
rodowej, nie tylko dostarczy³
nam osobistej satysfakcji, ale
tak¿e umocni³ presti¿ Narodo-
wej Ksi¹¿nicy.

Maria Woźniak

Masowe odkwaszanie jest
zabiegiem konserwator-
skim wykonywanym

w odniesieniu do ksi¹¿ek, czaso-
pism i dokumentów, powsta³ych
w XIX i w XX wieku na nietrwa-
³ym, ³atwo ulegaj¹cym destrukcji
papierze, powszechnie nazywanym
�kwa�nym�. Celem masowego od-
kwaszania, podobnie jak odkwasza-
nia papierów zabytkowych, jest
zneutralizowanie obecnych w pa-
pierach substancji kwa�nych oraz
wprowadzenie pewnego nadmiaru
zwi¹zków o charakterze zasado-
wym, czyli utworzenie tzw. �rezer-
wy zasadowej�. S³owo: �masowe�
oznacza, ¿e zabieg obejmuje du¿¹
liczbê obiektów równocze�nie.
Z tych wzglêdów instalacje do ma-
sowego odkwaszania s¹ na ogó³
do�æ skomplikowanym zestawem
ró¿norodnych urz¹dzeñ.

Program konferencji w Bücke-
burgu obejmowa³ prezentacjê naj-
wa¿niejszych metod masowego
odkwaszania. Oceny niektórych
z nich  dokonali przedstawiciele eu-
ropejskich bibliotek i archiwów,
w których konserwacjê zasobów
z XIX i  z XX wieku wykonuje siê
ju¿ od kilku lat.

Na terenie Niemiec odkwasza-
nie masowe osi¹gnê³o fazê komer-
cjalizacji, a najwiêksze znaczenie
uzyska³y dwie metody: Battelle
i  Libertec. Metoda Battelle jest naj-
wa¿niejsz¹ z tych metod, w któ-

rych do odkwaszania u¿ywa siê
roztworów. W tym przypadku jest
to roztwór etanolanu magnezu
z dodatkiem etanolanu tytanu  w
rozpuszczalniku krzemoorganicz-
nym, opracowanym specjalnie dla
tej metody. Etanolan magnezu neu-
tralizuje substancje kwa�ne, a jego
nadmiar przekszta³ca siê w papie-
rze w wêglan magnezu, który sta-
nowi rezerwê zasadow¹.

Metoda  Libertec jest wersj¹
amerykañskiej metody Bookkeeper.
W obydwu czynnikiem odkwasza-
j¹cym jest tlenek magnezu. Ró¿ni-
ca pomiêdzy nimi polega na tym,
¿e w metodzie Bookkeeper tlenek
magnezu jest u¿ywany w postaci
zawiesiny w cieczy, za� w meto-
dzie Libertec jest nanoszony na
powierzchniê kart w strumieniu
powietrza. Jest to wiêc metoda
sucha, w której nie u¿ywa siê roz-
puszczalników. W obydwu rozwi¹-
zaniach, ksi¹¿ki po  zabiegu  mu-
sz¹ przez pewien czas przebywaæ
w pomieszczeniu o podwy¿szonej
wilgotno�ci. Dochodzi wtedy do
utworzenia wodorotlenku magne-
zu, który neutralizuje substancje
kwa�ne, a jego nadmiar przekszta³-
ca siê w wêglan, analogicznie jak
w metodzie Battelle.

Z metody Battelle oraz z metody
Libertec korzysta Bawarska Biblio-
teka Pañstwowa w Monachium.
Dostarcza ona swoje zbiory do Esch-
born, gdzie mie�ci siê najnowocze-

Odkwaszanie zbiorów
z XIX i XX wieku
Konferencja w Bückeburgu
Zorganizowana w dniach 18 – 19 października 2000 roku
konferencja w Bückeburgu nosiła tytuł Masowe odkwaszanie
w praktyce (Massenentsäuerung in der Praxis). Organizatorami
spotkania były:  Europejska Komisja Ochrony i Dostępu
(European Commission on Preservation and Access - ECPA)
oraz Państwowe Archiwum Dolnej Saksonii (Niedersächsisches
Staatsarchiv) w Bückeburgu.
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�niejsza instalacja Battelle, lub do
Norymbergi, w której znajduje siê
jedyna instalacja odkwaszaj¹ca me-
tod¹ Libertec. Koszty zabiegów przy
takiej organizacji odkwaszania wy-
daj¹ siê jednak wysokie. W latach
1995-1999 �rednio za jedn¹ ksi¹¿kê
wynios³y one ok. 14 DM w przy-
padku metody Battelle i prawie 17
DM w przypadku metody Libertec
(dr Helga Unger, Erfahrungen der
Bayerischen Staatsbibliothek mit der
Massenentsäuerung; Battelle- und
Libertec-Verfahren). Dlatego zna-
mienny wydaje siê fakt, ¿e w Ba-
warskiej Bibliotece Pañstwowej nie
stosuje siê wzmacniania pod³o¿a
w zagro¿onych obiektach, a ze
wzglêdów ekonomicznych wykonu-
je siê na nich tylko jeden zabieg
ochronny � albo odkwaszanie, albo
mikrofilmowanie.

Metodê Bookkeeper, która jest
wykorzystywana przez Bibliotekê
Królewsk¹ w Holandii, pozytywnie
oceni³ dr Henk J. Porck, autor wy-
danego przez ECPA w 1996 roku
raportu o metodach masowego od-
kwaszania (Mass deacidification.
An update of possibilities and limi-
tations). Dr Henk J. Porck sformu-
³owa³ przy tej okazji ogóln¹ uwagê,
¿e du¿y �stres�, jakiemu podlega
ksi¹¿ka w trakcie procesu odkwa-
szania, mo¿e byæ przyczyn¹ dodat-
kowych, niezamierzonych znisz-

czeñ w silnie os³abionych papierach
(Deacidification of books from the
collection of the Koninklijke Biblio-
theek: selection and control).

Warto tak¿e wspomnieæ o spo-
strze¿eniach dr. Helmuta Bansy (re-
daktora naczelnego kwartalnika �Re-
staurator�, wydawanego w Kopen-
hadze), który w swym wyst¹pieniu
podczas konferencji zwróci³ uwa-
gê, ¿e w trakcie masowego odkwa-
szania mo¿e dochodziæ do obni¿e-
nia mechanicznej wytrzyma³o�ci
papieru i czêsto do jego nieznacz-
nego ¿ó³kniêcia. Doda³ jednak, ¿e na
podstawie wyników testów przy-
�pieszonego starzenia wykazano,
i¿ wszystkie, daj¹ce siê zmierzyæ
w³a�ciwo�ci papierów po odkwa-
szeniu spadaj¹ wolniej w porówna-
niu z papierami nieodkwaszonymi.
Tym w³a�nie wyra¿a siê ogólny sens
wykonywania tego zabiegu (Mas-
senneutralisierung � Wirkungen und
negative Nebenwirkungen).

W konferencji uczestniczy³ Ka-
nadyjczyk Richard D. Smith, twór-
ca jednej z najstarszych metod
masowego odkwaszania, metody
Wei T�o, w której u¿ywa siê mety-
lowêglanu moetoksymagnezowe-
go. �rodek odkwaszaj¹cy Wei T�o
dostêpny jest równie¿ w aerozolu,
z przeznaczeniem do odkwaszania
papierów zabytkowych.

Metod masowego odkwaszania
jest znacznie wiêcej. Poniewa¿
wszystkie pozwalaj¹ uzyskaæ do-
stateczne odkwaszenie papieru
i zadawalaj¹cy poziom rezerwy za-
sadowej, to o wyborze sposobu
postêpowania w konkretnej biblio-
tece lub archiwum w coraz wiêk-
szym stopniu zaczynaj¹ decydo-
waæ obecnie skutki uboczne: mniej-
sze ryzyko uszkodzenia obiektów
i mniejsze wymagania co do selek-
cji ksi¹¿ek przed odkwaszaniem.

Jako szczególne wydarzenie kon-
ferencji w Bückeburgu trzeba od-
notowaæ prezentacjê jednej z now-
szych metod masowego odkwasza-
nia, jak¹ od dwóch lat rozwija firma
Neschen z Bückeburga. Od nazwy
tego miasteczka w Dolnej Saksonii
� metodê zwyk³o siê nazywaæ
bückebursk¹. Jest to jedyna metoda
masowego odkwaszania, w której

zabieg wykonuje siê w �rodowisku
wodnym. Korzysta siê w niej z me-
tylocelulozy i z wodorotlenku wap-
nia, a wiêc  chemikaliów doskona-
le znanych w pracowniach konser-
wacji  papierów. Przy ich u¿yciu
uzyskuje siê odkwaszenie i jedno-
czesne wzmocnienie kart. Rezer-
wê zasadow¹ tworzy w tym przy-
padku wêglan wapnia.

Uczestnicy konferencji  mieli
okazjê zapoznaæ siê z urz¹dzeniem
przeznaczonym do odkwaszania
i wzmacniania pojedynczych kart.
Przechodz¹ one w tym urz¹dzeniu
przez dwie k¹piele. W pierwszej
utrwala siê tusze i barwniki, a w³a-
�ciwy zabieg wykonywany jest
w drugiej. Wed³ug uzyskanych in-
formacji, trwaj¹ prace nad nowsz¹
wersj¹ urz¹dzenia, w której odkwa-
szaniu i wzmacnianiu bêdzie pod-
dawany papier w ca³ych ksi¹¿kach,
a dwie k¹piele zostan¹ zast¹pione
jedn¹.

Podczas konferencji wyg³oszo-
no 13 referatów problemowych,
a ich uzupe³nieniem by³y prezenta-
cje zorganizowane przez firmy ofe-
ruj¹ce technologie masowego od-
kwaszania, wzglêdnie �wiadcz¹ce
us³ugi w tym zakresie. Lista uczest-
ników konferencji zawiera³a 183
nazwiska z 27 pañstw.

Najwa¿niejszym sponsorem kon-
ferencji by³a firma Neschen AG,
znana w Polsce g³ównie z metody
laminacji czasopism przy u¿yciu
filmoplastu R. Finansowa³a ona
równie¿ znaczn¹ czê�æ kosztów
pobytu w Bückeburgu przedstawi-
cieli polskich bibliotek i archiwów
oraz  instytutów naukowych. Bi-
bliotekê Narodow¹ reprezentowa³o
czworo pracowników Dzia³u
Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Bibliotecznych: Danuta Jarmiñska,
Donata Rams, W³adys³aw Sobuc-
ki i Agnieszka Tymiñska. Nasz
udzia³  w konferencji  zwi¹zany
by³ z planowanym podjêciem ma-
sowej konserwacji zbiorów w Bi-
bliotece Narodowej.

Materia³y z konferencji zostan¹
opublikowane w Internecie: http:/
/www.knaw.nl/ecpa.

Władysław Sobucki
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Obrady dorocznej konferen-
cji bibliotekarzy europej-
skich poprzedzi³o spotkanie

przedkonferencyjne, po�wiêcone
zmianom zachodz¹cym w zarz¹-
dzaniu bibliotekami akademickimi,
a tak¿e w ich funkcjach i zadaniach.
Procesy te s¹ odzwierciedleniem
przemian, jakim podlega najbli¿sze
otoczenie bibliotek � uniwersytety
i wydawcy.

G³ówny temat kopenhaskiej kon-
ferencji brzmia³: Biblioteki lidera-
mi globalnej informacji. Zagadnie-
nia, którym po�wiêcona by³a kon-
ferencja, podzielono na kilka grup
tematycznych.
� Nowe zadania informacji nauko-

wej

� Integracja �róde³ internetowych
z us³ugami bibliotecznymi

� Uniwersytety, wydawcy i biblio-
teki

� Rola wydawnictw ci¹g³ych
w obs³udze informacyjnej

� Problemy gromadzenia i archi-
wizowania zbiorów bibliotecz-
nych

� Sieci komputerowe w �rodowi-
sku naukowym

� Budownictwo biblioteczne a prze-
chowywanie zbiorów bibliotecz-
nych

� Problemy zbiorów kartograficz-
nych1

� Sytuacja w bibliotekarstwie duñ-
skim.
Referaty zaprezentowane pod-

czas kolejnych sesji porusza³y wiele
problemów istotnych dla bibliotek
akademickich � od zagadnieñ in-
formacji naukowej, roli wydawców,
ich wspó³pracy z bibliotekami, do
spraw gromadzenia i przechowy-
wania zbiorów oraz problemów
zarz¹dzania bibliotekami.

Zwrócono uwagê na ogromn¹
rolê bibliotek naukowych w spo-
³eczno�ciach, dla których i z któ-
rymi pracuj¹, bowiem dzia³alno�æ
biblioteki akademickiej ³¹czy siê
�ci�le z procesem dydaktycznym
uczelni. Referenci w sposób szcze-
gólny podkre�lali potrzebê partner-
stwa miêdzy bibliotekami a spo-
³eczno�ci¹ jej u¿ytkowników.

Za najwa¿niejsz¹ oznakê zmian,
jakie zasz³y w funkcjach bibliotek,
uznano tworzenie przez nie �róde³
elektronicznych oraz powszechne
korzystanie z nowo powstaj¹cych
elektronicznych baz danych. Z po-
wstawaniem lokalnych baz danych
³¹czy siê konieczno�æ tworzenia
norm, których stosowanie ma bez-
po�redni wp³yw na przekazywanie
danych i informacji.

Wiele wyst¹pieñ po�wiêconych
by³o przedstawieniu sytuacji w kon-
kretnych bibliotekach uczelnianych
Europy. Referat na temat wprowa-
dzanych zmian organizacyjno-funk-
cjonalnych w bibliotece Wydzia³u
Prawa Uniwersytetu w Oslo sta³ siê
punktem wyj�cia do dyskusji na te-
mat nowych zadañ bibliotek w za-
kresie informacji naukowej. Refe-
renci i dyskutanci wskazywali na
zmiany zachodz¹ce w organizacji
pracy �rodowisk naukowych, wy-
ra¿aj¹ce siê m.in. dominacj¹ tech-
nologii informacyjnej w badaniach

Liderzy globalnej informacji
W dniach 27 czerwca – 1 lipca 2000 roku trwały obrady
dorocznej 29. konferencji generalnej LIBER, która odbyła się
w Kopenhadze. W konferencji wzięło udział 171 bibliotekarzy
z 28 krajów. Organizatorem spotkania była Biblioteka Królewska
w Kopenhadze, pełniąca funkcje biblioteki narodowej Danii.
Miejscem obrad była jej nowa siedziba – The Black Diamond,
otwarta jesienią 1999 roku.

1 Sekcja kartograficzna LIBER obrado-
wała równolegle z konferencją general-

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Sto-
warzyszenie Europejskich Bibliotek Naukowych) jest międzynarodo-
wą organizacją założoną w 1971 roku w Strasburgu pod auspicjami
Rady Europy, zrzeszającą najważniejsze europejskie biblioteki na-
ukowe. Celem jej działania jest ułatwianie wymiany informacji i współ-
pracy między bibliotekami, wspieranie doskonalenia zawodowego
bibliotekarzy poprzez organizowanie seminariów i spotkań roboczych,
propagowanie zagadnień normalizacyjnych, a także wspieranie ini-
cjatyw i programów rozwoju europejskich bibliotek naukowych. Reali-
zacji tych celów służy także organizacja dorocznych zgromadzeń ogól-
nych, a także seminariów i konferencji tematycznych. W ramach
LIBER działają również grupy robocze zajmujące się: udostępnia-
niem zbiorów, zarządzaniem bibliotekami, gromadzeniem zbiorów
i ich przechowywaniem oraz automatyzacją prac bibliotecznych.
Siedziba LIBER znajduje się w Państwowej i Uniwersyteckiej Bibliote-
ce w Getyndze (Niemcy), skąd pochodzi aktualny prezydent Stowa-
rzyszenia, prof. Elmar Mittler. Sekretariat organizacyjny ma stałą sie-
dzibę w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze (Dania).
Stowarzyszenie zrzesza obecnie 148 bibliotek z 35 krajów europej-
skich oraz Stanów Zjednoczonych. Polskę reprezentują: Biblioteka
Jagiellońska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz Biblioteka
Narodowa.

ną. W obradach Sekcji uczestniczyła
Lucyna Szaniawska z Zakładu Zbiorów
Kartograficznych Biblioteki Narodowej
(zob. „Biuletyn Informacyjny BN” 2000,
nr 3, s. 24-25).
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i edukacji. Zadaniem uczelni jest
wykszta³cenie dobrych fachow-
ców i uczonych, prowadzenie na
odpowiednim poziomie dzia³alno�ci
dydaktycznej i naukowej. Do tych
zadañ musz¹ dostosowaæ swoj¹
dzia³alno�æ biblioteki uczelniane,
które nie mog¹ dzia³aæ w oderwa-
niu od potrzeb i priorytetów uczel-
ni. Powinny byæ gotowe do zmian
i przekszta³ceñ zarówno w formach
dzia³ania, jak i profilach gromadzo-
nych zbiorów, a przede wszystkim
w �wiadczonych us³ugach infor-
macyjnych. W wielu wyst¹pieniach
podnoszono te¿ kwestiê wiêkszej
elastyczno�ci w funkcjonowaniu
bibliotek, potrzebê podejmowania
nowych wyzwañ i rozwijania part-
nerskich stosunków ze spo³eczno-
�ci¹ akademick¹.

Kolejny temat przedstawiony na
konferencji � to spojrzenie na kom-
petencje bibliotekarzy i ich zdolno-
�ci adaptacyjne do zmian, które
czekaj¹ biblioteki. Zmiany te s¹ nie
tylko ogromn¹ szans¹ rozwoju bi-
bliotek, ale tak¿e bibliotekarzom
stwarzaj¹ mo¿liwo�ci realizowania
w³asnych aspiracji zawodowych.

Kilka referatów dotyczy³o pro-
blemu szerszego wykorzystania
przez bibliotekarzy �róde³ interne-
towych dla potrzeb prowadzonych
w bibliotekach us³ug informacyj-
nych. Mowa by³a o tworzeniu w³a-
snych witryn elektronicznych (któ-
re powinny pe³niæ wiele funkcji, od
promocyjnych po informacyjne),
wykorzystywaniu przez bibliote-
ki baz danych przygotowywa-
nych przez profesjonalne firmy oraz
o tworzeniu w³asnych elektronicz-
nych baz danych2..

Referenci, szczególnie ci repre-
zentuj¹cy centra komputerowe od-
powiedzialne za tworzenie sieci

komputerowych czy przygotowy-
wanie serwisów wydawniczych,
przekonywali, ¿e biblioteki nauko-
we, a szczególnie uczelniane, po-
winny staæ siê w przysz³o�ci cen-
trami komputerowymi, które wy-
pe³niaj¹c swoje podstawowe funk-
cje bêd¹ równocze�nie mog³y od-
powiedzieæ na zmiany zachodz¹ce
w �wiecie informacji.

Sporo emocji i o¿ywion¹ dysku-
sjê wywo³a³y wyst¹pienia po�wiê-
cone digitalizacji zbiorów biblio-
tecznych. Pojawi³o siê kilka w¹t-
ków tego zagadnienia, zarówno
merytorycznych, jak organizacyj-
nych, a przede wszystkim finan-
sowych. Starano siê daæ odpo-
wied� na nastêpuj¹ce pytania: jak
zorganizowaæ proces digitalizacji
zbiorów na poziomie narodowym,
a jak na miêdzynarodowym, jakie
kategorie zbiorów digitalizowaæ
w pierwszej kolejno�ci � czasopis-
ma czy ksi¹¿ki, a mo¿e zbiory spe-
cjalne (np. dokumenty kartogra-
ficzne) i kto powinien ponosiæ
koszty tego procesu. Co do jedne-
go wszyscy byli zgodni: odpowie-
dzialno�æ za digitalizacjê zbiorów
danego kraju spoczywa na biblio-

tece narodowej, która przygotowu-
je w³asny program digitalizacji
zbiorów, znaj¹c potrzeby w tym
wzglêdzie bibliotek sieci krajowej.
Jednak¿e bez wspó³pracy krajowej
oraz uczestnictwa w programach
i projektach miêdzynarodowych,
wielu bibliotekom narodowym bar-
dzo trudno bêdzie wywi¹zaæ siê
z tego obowi¹zku. Trzeba zauwa-
¿yæ, ¿e w Europie od kilku lat funk-
cjonuj¹ projekty narodowe, m.in.
angielski i niemiecki, po�wiêcone
digitalizacji. Interesuj¹cym progra-
mem jest projekt ogólnoeuropej-
ski DIEPER (DIgitized European
PERiodicals) obejmuj¹cy czasopi-
sma, a projektem bardzo zaawan-
sowanym � amerykañski JSTOR
(Journal STORage). Ten ostatni po-
�wiêcony jest digitalizacji czaso-
pism dawnych, a jego realizacja
mo¿liwa jest dziêki wsparciu Fun-
dacji A.W. Mellona.

Interesuj¹cy blok referatów do-
tyczy³ bibliotek narodowych. Po-
ruszono tematy dotycz¹ce polityki
gromadzenia zbiorów w bibliote-
kach narodowych w kontek�cie
gwa³townego rozwoju produkcji
wydawniczej na �wiecie, a zw³asz-

2 Konferencji LIBER towarzyszyła wy-
stawa i prezentacje wydawców publi-
kacji elektronicznych, m.in. Kluwer Aca-
demic Publishing, Macmilian Referen-
ce, France Edition, Cambridge Scientific
Abstracts, Gale Group, Oxford Univer-
sity Press, Blackwell Book Services,
oraz pokazy systemów bibliotecznych
Axiell Bibliotekssystem, Ex Libris, VTLS,
Dantek i Biblioteksstyrelsen.

Gmach Biblioteki
Królewskiej
w Kopenhadze
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cza problemy przechowywania,
ochrony i konserwacji zbiorów bi-
bliotecznych, a tak¿e budownictwa
bibliotecznego na potrzeby biblio-
tek narodowych. To ostatnie zagad-
nienie zosta³o przedstawione szcze-
gó³owo na przyk³adzie oddanych do
u¿ytku w ostatnich latach budyn-
ków bibliotek narodowych w Pa-
ry¿u, Londynie i Kopenhadze. Pro-
blemy wynikaj¹ce z zapewnienia
w tych nowych budynkach w³a-
�ciwych warunków przechowy-
wania zbiorów bibliotecznych czê-
sto zak³ócaj¹ rado�æ bibliotekarzy
z pozyskania nowego gmachu i po-
jawiaj¹cych siê w zwi¹zku z tym
nowych mo¿liwo�ci przestrzen-
nych dla zbiorów, czytelników i bi-
bliotekarzy.

W ostatnim dniu konferencji or-
ganizatorzy zapoznali uczestników
z sytuacj¹ wybranych naukowych
bibliotek duñskich oraz umo¿liwili
zwiedzenie kilku placówek, w tym
Biblioteki Królewskiej i Duñskiej
Biblioteki Nauki i Medycyny.

Do bibliotek naukowych zalicza-
ne s¹ w Danii biblioteki uczelniane
i biblioteki specjalne. Ich podstawo-
wym zadaniem jest obs³uga infor-
macyjna placówek szkolnictwa
wy¿szego i instytucji naukowych,
ale jednocze�nie udostêpniaj¹ one
swe zbiory wszystkim zaintereso-
wanym (pe³nienie funkcji publicz-
nych). Duñskie biblioteki naukowe
s¹ finansowane ze �rodków pu-
blicznych. Wed³ug oficjalnych da-
nych, z 1998 roku, dzia³a³o ich 191
(w tym biblioteka narodowa) � 97
bibliotek uczelnianych oraz 93 spe-
cjalne. Zatrudnia³y ³¹cznie 1 790 pra-

cowników. Zgromadzono w nich
37 843 209 wol./j, a roczne wp³y-
wy wynosi³y 1 515 428 wol./j.
Biblioteki te udostêpniaj¹ rocznie
6 417 753 wol./j. Najwiêksze biblio-
teki naukowe podlegaj¹ Ministerstwu
Kultury (9), Ministerstwu Nauki
(10) i Ministerstwu Edukacji (1).

Od 1998 roku najwiêksze duñ-
skie biblioteki naukowe uczestnicz¹
w projekcie tworzenia Duñskiej
Elektronicznej Biblioteki Naukowej.
Projekt jest przedsiêwziêciem miê-
dzyresortowym, dysponuj¹cym
w³asnym bud¿etem. Jego zakoñcze-
nie przewidziane jest w 2002 roku.
Cel projektu to stworzenie u¿ytkow-
nikom mo¿liwo�ci otrzymania pe³-
nej i odpowiedniej informacji nauko-
wej w sposób bezpo�redni, nieza-
le¿nie od tego, gdzie dana informacja
jest zlokalizowana.

Do najwiêkszych bibliotek Da-
nii wype³niaj¹cych funkcje narodo-
we nale¿¹ Biblioteka Królewska
w Kopenhadze, pe³ni¹ca funkcje bi-
blioteki narodowej i uniwersytec-
kiej dla nauk humanistycznych
i spo³ecznych, prawa i teologii oraz
Biblioteka Pañstwowa i Uniwersy-
tecka w Aarhus.

Biblioteka Królewska na podsta-
wie przepisów o egzemplarzu obo-
wi¹zkowym (prawo o eo z 1997 r.),
gromadzi pi�miennictwo duñskie
i o Danii. Zbiory Narodowej Ksi¹¿-
nicy Danii licz¹ 4 500 000 wol. ksi¹-
¿ek i czasopism, a tak¿e m.in.
274 000 j. druków muzycznych,
412 000 j. mikrofilmów, 8 800 j.
dokumentów audiowizualnych
i 269 000 j. dokumentów kartogra-
ficznych. Biblioteka specjalizuje siê

W
idziane z B

iblioteki N
arodow

ej
w gromadzeniu publikacji organiza-
cji miêdzynarodowych. W Bibliote-
ce Królewskiej maj¹ tak¿e swoje sie-
dziby Duñskie Muzeum Ksi¹¿ki
i Drukarstwa oraz Narodowe Mu-
zeum Fotografii. Biblioteka zatrud-
nia 490 pracowników pracuj¹cych
w gmachu g³ównym oraz w biblio-
tekach wydzia³owych uniwersyte-
tu kopenhaskiego.

Biblioteka Królewska rozbudo-
wa³a swoj¹ g³ówn¹ siedzibê z 1906
roku, uzyskuj¹c w 1999 roku no-
woczesny budynek, zwany Czar-
nym Diamentem, po³¹czony szkla-
nym ³¹cznikiem ze starym gma-
chem. Pozwoli³o to na umieszcze-
nie wybranych czytelni i obs³ugi in-
formacyjnej u¿ytkowników w no-
wych i funkcjonalnych pomiesz-
czeniach z dostêpem do baz danych
i zasobów Internetu. Ponadto Bi-
blioteka Królewska sta³a siê otwart¹
narodow¹ instytucj¹ kultury, w któ-
rej odbywaj¹ siê wystawy, semi-
naria i koncerty i do której przy-
chodz¹ wycieczki zainteresowane
poznaniem biblioteki i gromadzone-
go w niej dziedzictwa kulturalnego
Danii.

Biblioteka Pañstwowa i Uniwer-
sytecka w Aarhus otrzymuje rów-
nie¿ egzemplarz obowi¹zkowy.
Pe³ni ona funkcje krajowego o�rod-
ka wypo¿yczeñ miêdzybibliotecz-
nych i centrum metodyczno-koor-
dynacyjnego dla bibliotek publicz-
nych.

Funkcjonowanie bibliotek pu-
blicznych w Danii reguluje Ustawa
o bibliotekach publicznych z 1994
roku. Zgodnie z ni¹ biblioteki pu-
bliczne, finansowane przez w³adze
lokalne, pañstwo i ró¿ne instytucje,
powinny udostêpniaæ wszystkie
rodzaje publikacji, równie¿ audio-
wizualne i elektroniczne, ka¿demu
u¿ytkownikowi. Szczególny nacisk
po³o¿ono na zapewnienie obs³ugi
osób niepe³nosprawnych i imigran-
tów, a w ostatnich latach na �ci-
�lejsz¹ wspó³pracê bibliotek pu-
blicznych z bibliotekami akademic-
kimi, zw³aszcza w zakresie rów-
nego dostêpu do �róde³ i us³ug in-
formacyjnych.

Elżbieta Stefańczyk

The Black Diamond, nowa siedziba Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze
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Polski Instytut Naukowy w
Kanadzie zosta³ za³o¿ony
w roku 1943. By³ kanadyj-

skim oddzia³em, z siedzib¹ w Mont-
realu, powsta³ego rok wcze�niej
Polskiego Instytutu Naukowego
w Ameryce (PINA). Trzydzie�ci
trzy lata pó�niej, w roku 1976, In-
stytut usamodzielni³ siê i otrzyma³
status federalnej instytucji kanadyj-
skiej, z oficjaln¹ nazw¹ The Polish
Institute of Arts and Sciences in
Canada and the Polish Library/In-
stitut polonais des arts et des scien-
ces au Canada et la bibliothèque po-
lonaise.

Idea stworzenia polskiej placów-
ki kulturalnej spotka³a siê z bardzo
pozytywn¹ reakcj¹ w ko³ach aka-
demickich Kanady. Na li�cie za³o-
¿ycieli Instytutu znale�li siê czo³o-
wi profesorowie i naukowcy.
Szczególn¹ rolê odegra³ �wiatowej
s³awy neurochirurg, dr Wilder Pen-
field, profesor Uniwersytetu McGill
w Montrealu, który w 1938 roku
zosta³ wybrany na zagraniczne-
go cz³onka Polskiej Akademii Umie-
jêtno�ci w Krakowie. By³ to jeden
z powodów przyjêcia przez profe-
sora W. Penfielda nieoficjalnego
patronatu nad nowo powstaj¹c¹ in-
stytucj¹ i aktywnego w³¹czenia siê
w pocz¹tkowe fazy jej organizacji.
Du¿e znaczenie mia³y zw³aszcza
zabiegi profesora o uzyskanie po-

parcia jego uniwersytetu dla idei
utworzenia instytutu, co mu siê
w zupe³no�ci uda³o. Decyzja w³adz
Uniwersytetu McGill o udzieleniu
Instytutowi przywilejów uniwersy-
teckich oraz przyznaniu siedziby na
terenie tej presti¿owej uczelni, gdzie
Instytut i jego biblioteka mieszcz¹
siê do chwili obecnej, by³a niezmier-
nie wa¿na dla dalszej dzia³alno�ci
naszej instytucji.

 Pierwsi prezesi kanadyjskiego
oddzia³u PINA byli wcze�niej zwi¹-
zani z polskimi uczelniami. Profe-
sor Józef Pawlikowski z Politech-
niki Montrealskiej przed wojn¹ by³
wyk³adowc¹ na Politechnice War-
szawskiej. Geograf dr Bogdan Za-
borski, w Polsce zwi¹zany z Uni-
wersytetami Jagielloñskim i War-
szawskim, w Kanadzie by³ najpierw
profesorem Uniwersytetu McGill,
nastêpnie dyrektorem stworzone-
go dla niego Instytutu Geograficz-
nego na Uniwersytecie Ottawskim.

Podczas II wojny �wiatowej i w
pierwszych latach po wojnie Pol-
ski Instytut w Montrealu organizo-
wa³ konferencje, wieczory poezji,
jak równie¿ obchody, np. z okazji
150. rocznicy urodzin Chopina,
oraz wystawy grafiki i malarstwa.
Imprezy te odbywa³y siê czêsto w
jêzyku francuskim lub angielskim.
Powodzeniem cieszy³y siê te¿ kon-
certy � Witolda Ma³cu¿yñskiego,

Bronis³awa Hubermanna i Henryka
Szerynga. Prowadzono ponadto
wyk³ady o historii polskiej kultury
w ramach wieczorowych kursów
na Uniwersytecie McGill oraz or-
ganizowano we francuskich i an-
gielskich gimnazjach konkursy prac
na temat polskiej historii.

W latach 1962-1978 prezesem
Instytutu by³ dr Tadeusz Romer,
by³y dyplomata i minister spraw
zagranicznych w rz¹dzie londyñ-
skim, po wojnie wyk³adowca jê-
zyka i literatury francuskiej na Uni-
wersytecie McGill. Okres jego pre-
zesury by³ dla Polskiego Instytutu
niezmiernie pomy�lny. To w³a�nie
z inicjatywy dr. T. Romera pla-
cówka otrzyma³a status federalnej
instytucji kanadyjskiej. Obchodzo-
no bardzo uroczy�cie 600-lecie po-
wstania Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego, Millenium Chrze�cijañstwa
Polskiego oraz 500-lecie urodzin
Miko³aja Kopernika. W roku 1975
Instytut by³ gospodarzem Kongre-
su Polskiego Instytutu Naukowe-
go w Ameryce, w którym uczest-
niczy³o ponad czterystu uczonych,
pisarzy i artystów polskiego pocho-
dzenia.

Instytut oraz jego oddzia³y w
Ottawie, Toronto i Vancouver na-
dal organizuj¹ wyk³ady, dyskusje,
promocje ksi¹¿ek i wystawy, lecz
dwa wydarzenia z ostatnich lat za-
s³uguj¹ na specjalne wspomnienie.
Pierwsze to obchody czterdziesto-
lecia Instytutu w roku 1983, które
u�wietni³ swoj¹ obecno�ci¹ Cze-
s³aw Mi³osz. Drugim pamiêtnym
wydarzeniem ostatnich lat by³o
piêædziesiêciolecie Instytutu w pa�-
dzierniku 1993 roku. Patronat nad
uroczysto�ciami sprawowali rek-
torzy czterech Uniwersytetów w
Montrealu i dyrektor biblioteki Uni-
wersytetu McGill. Go�æmi hono-
rowymi byli Witold Lutos³awski
i Zbigniew Brzeziñski. Podczas se-
sji zatytu³owanej Wk³ad Polaków
mieszkaj¹cych w Kanadzie w ¿ycie
naukowe i kulturalne kraju osie-
dlenia mo¿na by³o ogl¹daæ ponad
70 wykazów afiszowych z dzie-
dzin, w których Kanadyjczycy pol-
skiego pochodzenia prowadz¹ dzia-
³alno�æ.

Instytut Naukowy
i Biblioteka Polska
w Montrealu
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, popularnie zwany Polskim
Instytutem, stworzony został dla coraz liczniejszej grupy
intelektualistów polskich w Kanadzie jako forum nawiązywania
stosunków ze środowiskami intelektualistów kanadyjskich. Od
chwili powstania miał szerzyć wiedzę i prawdę o Polsce, jej
historii i kulturze. Obecnie główne cele Instytutu to promowanie
polskiej kultury w Kanadzie oraz służenie intelektualnym
potrzebom polsko-kanadyjskiego społeczeństwa.
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Biblioteka Polska powsta³a,
podobnie jak Instytut, w
1943 roku. Pocz¹tkowo

ksiêgozbiór sk³ada³ siê z niewielu
tomów, wymienianych miêdzy
cz³onkami biblioteki. Obecnie w
ksiêdze inwentarzowej widnieje po-
nad 44 000 pozycji. Od roku 1986
podrêczniki akademickie w³¹czane
s¹ do komputerowego katalogu
Uniwersytetu McGill i udostêpnia-
ne naukowcom z ca³ego �wiata.
Opisów takich jest ju¿ oko³o 11 000.
Prowadzimy te¿ wypo¿yczalniê dla
spo³eczno�ci polonijnej � rocznie no-
tujemy oko³o 17 000 wypo¿yczeñ.
Trzeba dodaæ, ¿e nasza dzia³alno�æ
jest mo¿liwa tylko dziêki temu, ¿e
mamy siedzibê na Uniwersytecie
McGill, wsparcie finansowe insty-
tucji polonijnych, indywidualnych
sympatyków, a wiêkszo�æ prac jest
wykonywana przez wolontariuszy.

Od samego pocz¹tku Biblioteka
Instytutu stanowi³a specjaln¹ troskê
pani Wandy Stachiewicz, jej za³o¿y-
cielki i przez lata dyrektora, a potem
kustosza. Pod jej kierownictwem

wiele osób, pracuj¹cych spo³ecznie
z oddaniem i entuzjazmem, przyczy-
ni³o siê do rozwoju Biblioteki. To jej
wy³¹czna zas³uga, ¿e Biblioteka In-
stytutu w Montrealu jest obecnie
najwiêksz¹ polsk¹ bibliotek¹ na kon-
tynencie amerykañskim i czo³ow¹
instytucj¹ polsko-kanadyjsk¹. Dlate-
go te¿ w roku 1984, na dorocznym
zebraniu Instytutu, jego cz³onkowie
zdecydowali o nadaniu Bibliotece
imienia Wandy Stachiewicz.

Trzeba podkre�liæ, ¿e do dzisiaj
wiele funkcji w Bibliotece wyko-
nuje lojalna i oddana grupa kilku-
nastu osób, pracuj¹cych ochotni-
czo pod kierunkiem zawodowego
bibliotekarza. Od roku 1984 jest
nim mgr Stefan W³adysiuk, absol-
went Uniwersytetu Gdañskiego.

Biblioteka koncentruje siê na ma-
teria³ach bie¿¹cych, nie kupuje sta-
rych ksi¹¿ek. Jednak w ci¹gu po-
nad 50 lat istnienia Biblioteki z da-
rów powsta³ interesuj¹cy zbiór,
zawieraj¹cy obok starych ksi¹¿ek
i map równie¿ kolekcjê ponad czte-
rystu grafik. W�ród nich znajduje

siê sto dwadzie�cia rycin wykona-
nych w latach miêdzywojennych
przez czterdziestu czo³owych pol-
skich artystów, w ró¿nych techni-
kach, z przewag¹ drzeworytniczej.
Ryciny z lat 1918-1939 w kolekcji
Biblioteki Polskiej odzwierciedlaj¹
twórczo�æ polskich grafików z
okresu uwa¿anego za z³oty wiek tej
dziedziny sztuki.

Pomys³ opracowania graficznych
zbiorów Biblioteki narodzi³ siê wiele
lat temu. Jednak taki projekt wyma-
ga wyspecjalizowanego personelu
oraz powa¿nych funduszy � nie dys-
ponowali�my ani jednym, ani dru-
gim. Mo¿na go by³o zrealizowaæ
dziêki poparciu profesora Andrzeja
Rottermunda, dyrektora Zamku
Królewskiego w Warszawie oraz
dziêki wspó³pracy z Bibliotek¹ Na-
rodow¹, a tak¿e finansowemu
wsparciu polskiego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Stowarzyszenia Wspólnota
Polska. Po dwóch latach intensyw-
nej pracy powsta³ album pt. Grafi-
ka polska � Estampes polonaises �
Polish prints, 1918-1939, pod re-
dakcj¹ prof. Paw³a Wyczyñskiego,
z opisami zamieszczonych dzie³
w trzech jêzykach: polskim, fran-
cuskim i angielskim. Ksi¹¿ka skie-
rowana jest przede wszystkim do
czytelników angielsko- i francusko-
jêzycznych, aczkolwiek mamy na-
dziejê, ¿e spotka siê z pozytywnym
przyjêciem w kraju i w �rodowi-
skach polonijnych. Uwa¿amy, ¿e
zbiory Biblioteki reprezentuj¹ dobry
materia³ dla historyka sztuki poza
Polsk¹, badaj¹cego dzieje grafiki
polskiej w tym znacz¹cym dla niej
okresie. Dokonania te s¹ prawie nie-
znane na �wiecie. Jednym z celów
Polskiego Instytutu Naukowego
w Kanadzie jest propagowanie kul-
tury polskiej w �rodowiskach kana-
dyjskich. Wydanie ksi¹¿ki pt. Grafi-
ka polska � Estampes polonaises �
Polish prints, 1918-1939 jest dobit-
nym przyk³adem tej dzia³alno�ci.

Hanna M. Pappius

Autorka jest wiceprezesem Polskiego
Instytutu Naukowego i  dyrektorem

Biblioteki Polskiej w Kanadzie

Instytucje i zbiory polonijne
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W Karwinie pracuj¹ wypo-
¿yczalnie uniwersalne,
oddzia³y dla dzieci i m³o-

dzie¿y oraz placówki specjalistycz-
ne � oddzia³ informacji wyposa¿o-
ny w osiem stanowisk kompute-
rowych z dostêpem do Internetu
i oddzia³ sztuki z wypo¿yczalni¹
p³yt kompaktowych. Co roku bi-
blioteka rejestruje ponad 10 000 czy-
telników, a jej placówki odnotowu-
j¹ ponad 140 000 odwiedzin. Sze-
roki zakres dzia³alno�ci Biblioteki
Regionalnej w Karwinie plasuje tê
placówkê na jednym z pierwszych
miejsc w�ród instytucji kulturalno-
o�wiatowych siedemdziesiêcioty-
siêcznej Karwiny. Biblioteka nie
ogranicza bowiem swej dzia³alno�ci
do udostêpniania u¿ytkownikom li-
teratury i �róde³ informacji. Oprócz
tego prowadzi tak¿e dzia³alno�æ kul-
turalno-o�wiatow¹, poczynaj¹c od
lekcji bibliotecznych i cykli pogada-
nek dla dzieci i m³odzie¿y, po spo-
tkania autorskie, wieczory literackie
i koncerty kameralne. Imprez¹, któ-
ra na sta³e wpisa³a siê w kalendarz
imprez w mie�cie, jest doroczny
Kiermasz Ksi¹¿ki, organizowany na
pocz¹tku wrze�nia i skupiaj¹cy na
karwiñskim rynku mi³o�ników do-
brej ksi¹¿ki.

Biblioteka jest te¿ placówk¹ na
wskro� nowoczesn¹, której g³ów-
nym zadaniem jest po�redniczenie
w uzyskiwaniu pe³nej informacji
z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii i �rodków. Sze�æ oddzia-
³ów jest w pe³ni zautomatyzowanych,
obecnie biblioteka wdra¿a w³asny,
zautomatyzowany system biblio-
teczno-informacyjny DAVINCI.
Stopniowo automatyzacja jest
wprowadzana do wszystkich od-

dzia³ów i filii. Zmiany zachodz¹ce
w bibliotece s¹ wynikiem reagowa-
nia na potrzeby u¿ytkowników, któ-
rzy oczekuj¹ od biblioteki otwarcia
na �wiat i poszerzenia klasycznych
us³ug bibliotecznych.

W Bibliotece Regionalnej w Kar-
winie zosta³ tak¿e opracowany kom-
puterowy System Wypo¿yczeñ Miê-
dzybibliotecznych, który oferuje
szybkie wyszukiwanie potrzebnych
�róde³ za pomoc¹ przeszukiwania
online katalogów dostêpnych w sie-
ci internetowej oraz natychmiasto-
we zamówienie na podstawie elek-
tronicznego rewersu. W Internecie
jest on umieszczony pod adresem
www.mvs.cz. W przysz³o�ci system
ten powinien byæ dostêpny tak¿e na
terenie Polski i S³owacji.

W latach 1950-1992 biblioteka
karwiñska mia³a status biblioteki
powiatowej, dzi� jest bibliotek¹
miejsk¹. Nadal jednak wspó³pracuje
z Urzêdem Powiatowym i wiêkszo-
�ci bibliotek w powiecie zapewnia
serwis us³ug bibliotecznych, który

gwarantuje im fachow¹ pomoc w
zakresie:
� gromadzenia zbiorów � szcze-

gólnie koordynacji zakupów, któ-
re umo¿liwiaj¹ uzyskiwanie ko-
rzystnych zni¿ek i rabatów

� pe³nego opracowania zbiorów
i budowania ich bazy danych
w regionie (baza ta jest dostêp-
na dla u¿ytkowników na stro-
nach internetowych)

� pod³¹czenia do Internetu i za-
pewnienia serwisu zautomatyzo-
wanego systemu biblioteczno-
informacyjnego

� koordynacji dzia³alno�ci kultural-
no-o�wiatowej

� opracowywania rocznych ze-
stawieñ statystycznych.

Jednym z oddzia³ów Biblioteki Re-
gionalnej w Karwinie jest Oddzia³
Literatury Polskiej, powo³any do ¿y-
cia w 1974 roku. Pe³ni on przede
wszystkim funkcjê biblioteki publicz-
nej dla czytelników zainteresowa-
nych literatur¹ w jêzyku polskim,
bêd¹c zarazem najwiêkszym ksiêgo-
zbiorem polskim na Zaolziu. Z jego
zasobów korzystaj¹ uczniowie pol-
skich szkó³ �rednich, studenci, nau-
czyciele i naukowcy. W ostatnim
dziesiêcioleciu notujemy wzrost za-
interesowania tak¿e w�ród czytelni-
ków czeskich, poszukuj¹cych infor-
macji o ¿yciu spo³ecznym, kultural-
nym i politycznym Polski.

Biblioteka Regionalna w Karwinie
Biblioteka Regionalna w Karwinie jest biblioteką publiczną,
z jej zbiorów korzysta szeroki krąg czytelników, poszukujących
różnorodnych materiałów i źródeł informacji. Księgozbiór
biblioteki liczy blisko 160 000 jednostek bibliotecznych, które
zgromadzono w 13 oddziałach i filiach, oferujących usługi
biblioteczne uniwersalne i specjalistyczne.
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Co roku rejestrujemy w Oddzia-
le ponad 600 czytelników, a odwie-
dza nas rocznie oko³o 6 000 u¿yt-
kowników. Zbiory oddzia³u licz¹
ponad 16 000 woluminów. Udostêp-
nia on tak¿e 35 tytu³ów gazet i cza-
sopism polskich. Zakupy literatury
s¹ realizowane bezpo�rednio w Pol-
sce, w hurtowni �Matras� w Kato-
wicach. Ta forma zakupów spra-
wia, ¿e bibliotekarze mog¹ propo-
nowaæ czytelnikom najnowsze
pozycje polskiej literatury piêknej,
popularnonaukowej i naukowej.
W budowaniu zbiorów polskiego
oddzia³u biblioteka mo¿e liczyæ na
pomoc fundacji i stowarzyszeñ, zaj-
muj¹cych siê pomoc¹ Polakom za
granic¹. Corocznie dotacjami na za-
kup zbiorów wspomaga bibliotekê
Fundacja Pomoc Polakom na
Wschodzie, Stowarzyszenie Wspól-
nota Polska oraz Fundacja O�wiata
Polska za Granic¹. W roku 2000
patronat nad Oddzia³em Literatury
Polskiej Biblioteki Regionalnej w
Karwinie objê³a Biblioteka Narodo-
wa, a pierwszym tego efektem jest
zakup blisko 100 tytu³ów najnow-
szej polskiej literatury wspó³czesnej
oraz serii przewodników po Polsce.

Oddzia³ Literatury Polskiej, tak
jak ca³a Biblioteka Regionalna, or-
ganizuje liczne imprezy kulturalno-
o�wiatowe, czêsto o zasiêgu regio-
nalnym. S¹ to przede wszystkim
konkursy czytelnicze i literacko-pla-
styczne dla m³odzie¿y polskich
szkó³ podstawowych, spotkania
autorskie i wieczory literackie, na
które zapraszamy wybitne osobi-

sto�ci naszego regionu, jak równie¿
go�ci z Polski. W ostatnich latach
go�cili u nas: Ludmi³a Marjañska,
Joanna Kulmowa, Joanna Papuziñ-
ska i Wanda Chotomska, a ze �wia-
ta bibliotekarskiego � prof. Jadwi-
ga Ko³odziejska, dyrektor BN Mi-
cha³ Jagie³³o i doc. dr hab. Oskar
Czarnik. W bibliotece organizowa-
ne s¹ liczne wystawy plastyczne,
szczególnie naszych regionalnych
twórców. Oddzia³ w ramach po-
mocy ma³ym placówkom w regio-
nie sporz¹dza dla polskich oddzia-
³ów bibliotek publicznych wymien-
ne zestawy literatury, które gwa-
rantuj¹ efektywne wykorzystanie
�rodków finansowych przeznacza-
nych na zakup ksiêgozbioru, a nie-
du¿ym bibliotekom zapewniaj¹ sta³y
dostêp do nowo�ci. Pracownicy
oddzia³u przygotowuj¹ te¿ semina-
ria, szkolenia i materia³y metodycz-
ne z zakresu pracy z literatur¹ pol-
sk¹ oraz realizuj¹ program wspó³-
pracy z wydawnictwami i redak-
cjami w Polsce.

Biblioteka Regionalna w Karwi-
nie mo¿e siê poszczyciæ presti¿o-
w¹ nagrod¹ i tytu³em �Europejska
biblioteka publiczna�, które otrzy-
ma³a w lutym 2000 roku na odby-
waj¹cej siê w Helsinkach miêdzy-
narodowej konferencji bibliotecznej
i literackiej Homo Europaeus � to¿-
samo�æ kultury europejskiej � jed-
no�æ w ró¿norodno�ci. Biblioteki
publiczne z miast, które nosz¹ ty-
tu³ Miasta Kultury 2000 (Avignon,
Bergen, Bolonia, Bruksela, Helsin-
ki, Kraków, Praga, Reykjavik, San-

tiago de Compostela), w 1999 roku
poproszono o wytypowanie jednej
biblioteki publicznej swego kraju do
tytu³u biblioteki europejskiej. Biblio-
teka � kandydatka mia³a:
� zaspokajaæ potrzeby ró¿nych

kultur i grup etnicznych w miej-
scu swej dzia³alno�ci

� wspieraæ literaturê i czytelnictwo
� po�wiêcaæ specjaln¹ uwagê roli

biblioteki w budowaniu spo³e-
czeñstwa informacyjnego i �wia-
domo�ci kulturalnej

� prezentowaæ swój dorobek i za-
kres us³ug za po�rednictwem
Internetu.

Spo�ród 9 bibliotek zg³oszonych do
konkursu tytu³ ten przyznano naszej
bibliotece. Jury uzasadni³o swój
wybór nastêpuj¹co: Biblioteka Re-
gionalna w Karwinie jest usytuowa-
na na granicy S³owacji, Polski i Re-
publiki Czeskiej, na terenie zamiesz-
kiwanym przez mniejszo�ci. Wielo-
jêzyczno�æ jest charakterystyczn¹
cech¹ karwiñskiej biblioteki, która
propaguje literaturê nie tylko przez
organizacjê imprez publicznych, ale
tak¿e na swoich stronach interneto-
wych, które s¹ wyj¹tkowo rozbu-
dowane, dobrze zaprojektowane
i opracowane. Biblioteka zaznacza
sw¹ aktywno�æ, np. przez organiza-
cjê miêdzynarodowych seminariów.

Dyrektor biblioteki, dr Halina
Molin, w wywiadzie udzielonym po
otrzymaniu nagrody, powiedzia³a:
Uwa¿am nasz¹ bibliotekê za insty-
tucjê otwart¹ i ogólnie dostêpn¹ dla
wszystkich kategorii u¿ytkowników,
która uczestniczy w budowaniu spo-
³eczeñstwa informacyjnego i usta-
wicznie �ledzi to, co siê wokó³ niej
dzieje. Obserwujemy rozwój potrzeb
i wymagañ obecnych i przysz³ych
u¿ytkowników i do nich dostosowu-
jemy nasz zakres us³ug.

Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na strony internetowe
naszej biblioteki pod adresem
www.rkka.cz. S¹ one prezentowa-
ne tak¿e w jêzyku polskim.

Helena Legowicz

Autorka jest kierownikiem
Oddzia³u Literatury Polskiej

Biblioteki Regionalnej w Karwinie

Instytucje i zbiory polonijne
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W jednym z listów z podró-
ży do Ameryki odbytej w
latach 1876-1878, a po-

święconym polskim osadom w Sta-
nach Zjednoczonych,  Henryk Sien-
kiewicz pisał: Mała tylko liczba Pola-
ków tutejszych składa się z byłych
poddanych państwa rosyjskiego,
a daleko znaczniejszą część stano-
wią wychodźcy z Wielkiego Księstwa
Poznańskiego, ze Śląska, Prus
Wschodnich i Galicji1. Przedstawia-
jąc zaś warunki aklimatyzacji, „wta-
piania się”  Polaków w społeczeń-
stwo amerykańskie, Sienkiewicz ubo-
lewał jednocześnie, że [...]  choć na
dobrych chęciach i patriotyzmie nie
zbywa Polakom, ale  język ich, ode-
rwany od pnia macierzystego, musi
psuć się, rozkładać, zmieniać ducha
pierwotnego i przeradzać się tak, jak
przeradza się przesadzona na obcy
grunt roślina2.

Słuszność tych obserwacji i pro-
gnoz sprzed lat można i teraz wery-
fikować na co dzień, zapoznając się
z korespondencją napływającą do
BN od przedstawicieli Polonii ame-
rykańskiej. Większość z nich to oby-
watele USA w trzecim bądź czwar-
tym pokoleniu, poszukujący infor-
macji o miejscu pochodzenia swych
dziadów i pradziadów. Nadsyłane
listy zawierają prośby o zlokalizowa-
nie miejscowości leżących na tere-
nach o największej niegdyś emigra-
cji, czyli w najbiedniejszych rejonach
Galicji i Kresów, germanizowanej
Wielkopolski i Śląska. Niejednokrot-
nie ich autorzy podają nazwy poszu-
kiwanych miejscowości w formie tak
zniekształconej, że nie można jej
porównać z jakąkolwiek nazwą na
mapach czy w słownikach. Załącza-
ne do listów kserokopie dokumen-
tów zawierają prawdopodobnie na-
zwy miejscowości zapisane tak jak
słyszał je amerykański urzędnik imi-
gracyjny. Żadną miarą nie udało
nam się, na przykład, rozszyfrować
nazwy miejscowości Valaki Wati,

która zdaniem autora jednego z li-
stów, miała leżeć w Austrii/Polsce.

Oprócz lokalizacji na mapie, ko-
respondenci  proszą też często o
informacje historyczne i statystycz-
ne dotyczące danej miejscowości,
wykazując przy tym ignorancję w
zakresie geografii Europy oraz histo-
rii Polski, i to w sprawach najbardziej
elementarnych. Wielu Amerykanów
polskiego pochodzenia nigdy też nie
słyszało o zasobach archiwalnych
dotyczących rodzin polskich Cen-
tralnego Archiwum Polonii Amery-
kańskiej w Orchard Lake (Michigan)
i Towarzystwa Genealogicznego
mormonów w Salt Lake City (Utah).

Duża część listów pochodzi od
Polonusów pracujących nad odtwo-
rzeniem drzew genealogicznych
swojej rodziny. Poszukują więc
miejsc i dat życia przodków, załącza-
ją kserokopie przechowywanych od
trzech-czterech pokoleń dokumen-
tów przywiezionych niegdyś z Pol-
ski, prosząc jednocześnie o kopie
brakujących dokumentów bądź ad-
resy właściwych archiwów i urzędów
stanu cywilnego. Takie listy najczę-
ściej przekazujemy do Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych,
bowiem na  podstawie źródeł gro-
madzonych w BN można jedynie
odtworzyć historię osób i rodzin za-
służonych, wcześniej już opisanych,
a że  wśród emigrantów w USA naj-
mniej osób pochodziło z rodów „her-
bowych”, stąd i niewielu ich potom-
ków otrzymuje od nas szczegółowe
informacje.

Osobną grupę poszukujących
swych korzeni stanowią amerykań-
scy Żydzi pochodzenia polskiego.
Część z nich to prawnuki i prapra-
wnuki emigrantów z przełomu XIX
i XX w., poszukujący podobnych jak
Polonusi informacji, część zaś to
krewni osób, które w Polsce miesz-
kały tuż przed II wojną  światową
lub w jej trakcie, a które albo zagi-
nęły bez wieści, albo zginęły z rąk
okupanta.

Choć większość korespondentów
podpisuje się już nazwiskiem ame-
rykańskim, wielu z nich chce poznać

znaczenie pierwotnego nazwiska
i częstotliwość jego występowania
współcześnie w Polsce. Zdarzają się
też prośby o podanie adresów oby-
wateli polskich noszących takie na-
zwisko. Pomocne w poszukiwaniu
odpowiedzi na takie pytania są słow-
niki nazwisk Rymuta i Rosponda.

Zgodnie z tym, co ponad 100 lat
temu przewidywał Sienkiewicz,
większość korespondentów szuka-
jących polskich korzeni nie zna już
języka polskiego bądź  jedynie
w stopniu bardzo ograniczonym. Ze
stylu listów można się domyślać, że
uczyli się go jedynie w rodzinie,
bądź do nauki służyły im nie całkiem
współczesne podręczniki.

W noweli Wspomnienie z Maripo-
zy Sienkiewicz przedstawia spotka-
nie z mieszkającym od dwudziestu
lat w niedostępnej głuszy Gór Skali-
stych polskim imigrantem, dla któ-
rego jedyną lekturą i kontaktem z ję-
zykiem polskim była szesnasto-
wieczna Biblia Jakuba Wujka. Przy-
byłego z Polski rodaka powitał on
tymi słowami: Zaprawdę, pierwszym
jesteś, którego oglądam ze stron oj-
czystych, gwoli czemu wzruszone
jest serce moje i uradowana dusza
we mnie3. Dziś także w korespon-
dencji pisanej po polsku do BN,
można znaleźć listy o podobnej sty-
listyce, czego przykładem może być
list przysłany z kolei ze Szkocji, a ad-
resowany do dyrektora BN:

Szanowny Panie,
Jam jest szkocki aspirant, prowa-

dząc prace badawcze nad opisa-
niem Marii Stuarta w polemike wo-
jen wyznaniowych w Francji. Czę-
ścią tego badania stanowi przegląd
tekstów odnoszących się do Marii
Stuarta, królewna szkocka, zacho-
wannych w archiwach europejskich.
Byłem by bardzo wdzięczny, panie,
jeśli mnie poślecie szczegóły tako-
wych tekstów zachowannych w bi-
blioteke waszej [...]. Z wysokiem po-
ważaniem ...4

Mirosława Zygmunt

Poszukujê rodziny...

1 H. Sienkiewicz Listy z podróży do Ame-
ryki. Warszawa 1986, s. 368.
2 Tamże, s. 405.

3 Tenże, Nowele wybrane. Warszawa
1969, s. 291.
4 Kwerenda nr II-1/552/134/99

in f o r m a t o r i u m
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Katalogowanie zasobów sie-
ciowych stanowi dla współ-
czesnego bibliotekarstwa

jedno z poważniejszych wyzwań.
Jest też bezpośrednią odpowiedzią
bibliotek na potrzeby użytkowników,
którzy coraz częściej interesują się
źródłami informacji elektronicznej
(dostępnej lokalnie lub zdalnie), naj-
chętniej udostępnianymi przez ka-
talogi OPAC. W odróżnieniu od wy-
szukiwarek internetowych, które
przeszukując zasoby nie wartościu-
ją pozyskanej informacji i rzadko do-
starczają danych relewantnych, za-
daniem bibliotecznego katalogowa-
nia zasobów sieciowych jest doko-
nywanie selekcji wartościującej ma-
teriał, właściwe jego opisanie – z wy-
korzystaniem lub dostosowaniem
istniejących technik i procedur bi-
bliotecznych – oraz udostępnianie
utworzonych w ten sposób opisów
w katalogach komputerowych, wraz
z powiązaniem dokumentów elek-
tronicznych z odpowiadającymi im
opisami bibliograficznymi i zasobu
(szczególna rola pola 856 w forma-
cie USMARC).

Od kilku już lat bibliotekarze na
całym świecie interesują się usys-
tematyzowaniem informacji o zaso-
bach bibliotek cyfrowych dostęp-
nych w sieci Internet. Wiele biblio-
tek i firm komercyjnych (takich, jak
OCLC), a także kilka bibliotek naro-
dowych (m.in. Biblioteka Uniwersy-
tecka i Narodowa Finlandii), pod-
jęło się zadania katalogowania do-
kumentów sieciowych. Jednakże
konieczne do tego celu narzędzia
opisu i instrukcje katalogowania
różnią się od dotychczasowych
standardów, obowiązujących w od-
niesieniu do publikacji drukowa-
nych, dokumentów rękopiśmien-
nych czy mikroformowych. Różnice
te polegają między innymi na tym,
że odczytanie dokumentu elektro-
nicznego, wymaga, oprócz wzroku,
wielu innych narzędzi (sprzętowych
i programowych), zgodnych z róż-
norodnymi standardami (taśma
magnetyczna, płytka dysku optycz-
nego, zapis elektroniczny na serwe-

rze sieciowym). W dziedzinie tech-
nologii informatycznej zmiany doko-
nują się tak szybko, że zachowanie
zapisu danych elektronicznych dla
przyszłych pokoleń wymaga cią-
głych ich konwersji, stałego moni-
torowania i aktualizacji powiązań
(tzw. sprawdzanie żywotności „lin-
ków”). Zarazem niezbędny jest ela-
styczny stosunek do tych proble-
mów, z zachowaniem zdrowego roz-
sądku i rachunku ekonomicznego.

W roku 1997 w Stanach Zjedno-
czonych zaczęło ukazywać się cza-
sopismo (w formie tradycyjnej) po-
święcone tym zagadnieniom: „Jour-
nal of Internet Cataloging. The
International Quarterly of Digital
Organization, Classification and Ac-
cess” (Przegląd Katalogowania Inter-
netu. Międzynarodowy Kwartalnik
Organizowania, Klasyfikacji i Dostę-
pu do Zasobów Cyfrowych). Redak-
torem naczelnym pisma jest Ruth
C. Carter z Uniwersytetu w Pittsbur-
gu. Rada redakcyjna składa się z 19
osób  (głównie bibliotekarzy). Pismo
zamieszcza artykuły problemowe ze
streszczeniami w ramach cyklu o
nazwie „42”. W stałych rubrykach
podawane są informacje o konferen-
cjach, seminariach, warsztatach,
spotkaniach, publikacjach książko-
wych i czasopismach, zarówno dru-
kowanych, jak i sieciowych. Od dru-
giego tomu włączono do czasopi-
sma dwie nowe rubryki – „Network
Access and Applications” (Dostęp
do zasobów sieciowych i narzędzia
aplikacyjne) oraz „Metaviews: rese-
arch and education” (Metapoglądy:
badania i edukacja). Od numeru 4
tomu 3 uruchomiono też dodatko-
wą stałą rubrykę „Profiles in Digital
Information” (Profile Informacji Cy-
frowej).

Oprócz artykułów problemowych
i stałych rubryk niektóre numery
czasopisma poświęcone są w ca-
łości wybranym zagadnieniom z
dziedziny katalogowania zasobów
sieciowych. I tak, w numerze 1 i po-
dwójnym numerze 2/3 tomu 3, zre-
dagowanych przez Jane Green-
berg, omówiono problematykę me-

tadanych i systematyzowania zaso-
bów sieci Internet (Metadata and
organizing resources on the Inter-
net). Podwójny numer 3/4 tomu dru-
giego, który opracowali Alan R. Tho-
mas i James R. Shearer, w całości
wypełniły kwestie związane z prze-
szukiwaniem zasobów sieci Internet
i ich indeksowaniem, z punktu wi-
dzenia opracowania przedmioto-
wego (Internet Searching and Inde-
xing: The Subject Approach).

W czasopiśmie znalazłam adre-
sy sieciowe projektów i publikacji
elektronicznych, które mogą zain-
teresować szersze grono odbior-
ców:
• Projekt „Digital Object Identifier”
(DOI) http://www.doi.org/http://www.doi.org/http://www.doi.org/http://www.doi.org/http://www.doi.org/
• Projekt „InterCat” (Internet Cata-
loging) http://www.oclc.org/oclc/http://www.oclc.org/oclc/http://www.oclc.org/oclc/http://www.oclc.org/oclc/http://www.oclc.org/oclc/
research/projects/intercat.htmresearch/projects/intercat.htmresearch/projects/intercat.htmresearch/projects/intercat.htmresearch/projects/intercat.htm
• Projekt „An OCLC Internet Catalo-
ging Project” http://www.oclc.org/ http://www.oclc.org/ http://www.oclc.org/ http://www.oclc.org/ http://www.oclc.org/
oclc/man/catproj/catcall.htmoclc/man/catproj/catcall.htmoclc/man/catproj/catcall.htmoclc/man/catproj/catcall.htmoclc/man/catproj/catcall.htm
• Projekt „CORC” (Cooperative
Online Resource Catalog) http://http://http://http://http://
www.oclc.org/oclc/corc/www.oclc.org/oclc/corc/www.oclc.org/oclc/corc/www.oclc.org/oclc/corc/www.oclc.org/oclc/corc/
• Projekt „MARC DTDs” (Docu-
ment Type Definitions) ht tp: / /ht tp: / /ht tp: / /ht tp: / /ht tp: / /
www.loc.gov/marc/marcdtd/www.loc.gov/marc/marcdtd/www.loc.gov/marc/marcdtd/www.loc.gov/marc/marcdtd/www.loc.gov/marc/marcdtd/
• Podręcznik katalogowania zaso-
bów sieci Internet (Cataloging Inter-
net Resources. A manual and prac-
tical guide. 2nd ed. Ed. by Nancy B.
Olson) http://www.purl.org/oclc/http://www.purl.org/oclc/http://www.purl.org/oclc/http://www.purl.org/oclc/http://www.purl.org/oclc/
cataloging-internetcataloging-internetcataloging-internetcataloging-internetcataloging-internet
• Międzynarodowa norma opisu
dokumentów elektronicznych
ISBD(ER) http://www.ifla.org/VII/http://www.ifla.org/VII/http://www.ifla.org/VII/http://www.ifla.org/VII/http://www.ifla.org/VII/
s13/pubs/isbd.htms13/pubs/isbd.htms13/pubs/isbd.htms13/pubs/isbd.htms13/pubs/isbd.htm

Założenia do projektu polskiego
odpowiednika tej normy, autorstwa
dr Krystyny Sanetry, dostępny
jest pod adresem URL http://http://http://http://http://
www.b j .u j .edu .p l /~krys tyna /www.b j .u j .edu .p l /~krys tyna /www.b j .u j .edu .p l /~krys tyna /www.b j .u j .edu .p l /~krys tyna /www.b j .u j .edu .p l /~krys tyna /
kel.htmkel.htmkel.htmkel.htmkel.htm (PN-N-01152-13 Opis biblio-
graficzny. Dokumenty elektroniczne).

Czasopismo „Journal of Internet
Cataloging” dostępne jest w Zakła-
dzie Dokumentacji Księgoznawczej
Biblioteki Narodowej (wol. 1: 1997/
1998, nr 1-4, wol. 2: 1999, nr 3-4,
wol. 3: 2000, nr 1-4. Adres wydaw-
cy - The Haworth Press: http://http://http://http://http://
www.HaworthPress.com.www.HaworthPress.com.www.HaworthPress.com.www.HaworthPress.com.www.HaworthPress.com.

Ewa Krysiak

Journal of Internet Cataloging

w i t r y n a  e l e k t r o n i c z n a
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Przede wszystkim chcia³em
bardzo serdecznie podziêko
waæ Dyrekcji Biblioteki Na-

rodowej, ¿e mia³a do mnie tyle za-
ufania, aby powierzyæ mi do wstêp-
nej oceny tak ciekawy, tak cenny
tom. Poczu³em siê trochê jak od-
krywca, który wie, ¿e istniej¹ dale-
kie l¹dy, ale nigdy na nich nie bywa³.
Otó¿ ja korzystam z zasobów Biblio-
teki Narodowej od przesz³o pó³ wie-
ku, dok³adnie od roku 1947, i nie po-
dejrzewa³em, ¿e posiada w swoich
zasobach a¿ tak cenne obiekty, któ-
re przetrwa³y dziejowe kataklizmy.

Proszê pañstwa, ten album jest
zrodzony z mi³o�ci. Z mi³o�ci do
kultury narodowej, z mi³o�ci do
ksi¹¿ki, no i z mi³o�ci, co tu ukry-
waæ, do Biblioteki Narodowej, do
jej zasobów, do jej tradycji, do jej
staranno�ci w opracowywaniu

i prezentowaniu zbiorów. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e dzisiaj ukaza³a siê w �Ga-
zecie Wyborczej� bardzo ³adna re-
cenzja Beaty Kêczkowskiej Ksiêga
cennych ksi¹g, która zwalnia mnie
z obowi¹zku opisywania zawarto-

�ci albumu tym wszystkim, którzy
nie mieli go w rêku. A zawiera on
bardzo du¿o, bo nie tylko ksi¹¿ki
i manuskrypty, ale te¿ inne formy
przekazu my�li ludzkiej przechowy-
wane w Bibliotece Narodowej.

Jeste�my dzisiaj, nad czym siê
chêtnie i czêsto ubolewa, zapatrzeni
w przysz³o�æ. Zapominamy o ko-
rzeniach. Jeste�my zafascynowa-
ni, jak w �redniowieczu, obrazo-
wym przekazem my�li, pogl¹dów.
U¿y³ tego porównania jako pierw-
szy chyba Henryk Samsonowicz,
mówi¹c, ¿e znów, jak w �rednio-
wieczu, zaczyna dominowaæ ¿ywe
s³owo i obraz. Tylko, ¿e niegdy�
ten obraz w postaci malowide³,
zwanych Biblia pauperum, ogl¹dali
nieliczni, wiêcej by³o s³uchaczy
¿ywego s³owa. Obecnie to ¿ywe
s³owo jest nadawane przez kilka-
na�cie kana³ów radiowych, a s³o-
wo i obraz dociera do odbiorców
przez co najmniej pó³ setki kana-
³ów telewizyjnych. Rodzi to kolej-
n¹ obawê o losy ksi¹¿ki � czy prze-
trwa wiek XXI? My�lê, ¿e to jest
obawa co najmniej bezpodstawna.

Pan dyrektor Micha³ Jagie³³o pod-
kre�la³ zas³ugi tych wszystkich,
którzy dobierali do tego albumu po-
szczególne obiekty, zw³aszcza
tych, którzy jak prof. Paulina Bu-
chwald-Pelcowa, jak prof. Adam
Manikowski pisali wstêpy, czy jak
dr Halina Tchórzewska-Kabata czu-
wali nad ca³o�ci¹. Nie bêdê wymie-

�Jeszcze jeden skarb...�
11 grudnia 2000 roku, w Pałacu Rzeczypospolitej, odbyła się
promocja albumu Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki
Narodowej. Ta obszerna publikacja, przygotowana w polskiej
i angielskiej wersji językowej, przedstawia 105 najcenniejszych
i najpiękniejszych zabytków kultury polskiej i europejskiej,
spośród tych, jakie znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej.
W albumie najliczniej reprezentowane jest dawne
piśmiennictwo: najstarsze rękopisy, wspaniale iluminowane
średniowieczne kodeksy, inkunabuły, szesnastowieczne druki
europejskie i polskie. Pokazano autografy arcydzieł literatury
narodowej, piękne oprawy tomów z najznakomitszych polskich
kolekcji bibliotecznych, rękopiśmienne mapy i atlasy, stare
ryciny, rysunki i fotografie. Są też najdawniejsze zapisy polskiej
muzyki polifonicznej, autografy kompozycji należących do
klasycznego narodowego kanonu, a także pierwsze nośniki
dźwięku: wałki fonograficzne, rolki pianolowe i najstarsze płyty.
Promocja albumu zgromadziła liczne grono zarówno
pracowników Biblioteki Narodowej, jak i czytelników - miłośników
pięknych książek. Do siedziby BN na placu Krasińskich przybyli
także przedstawiciele firmy Plus GSM, sponsorującej publikację.
Uwagami dotyczącymi książki oraz impresjami, jakie tom ten
w nim wywołał, podzielił się z zebranymi profesor Janusz Tazbir,
członek Rady Naukowej BN. Poniżej przedstawiamy obszerne
fragmenty tego wystąpienia.
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nia³ ca³ego zespo³u, ale s¹dzê, ¿e
najwiêkszy trud by³ wspólny dla
wszelkiego rodzaju antologii � mia-
nowicie, co wybraæ, a co pomin¹æ.
Czy uwzglêdniaæ pozycje popular-
ne, zakorzenione w tradycji naro-
dowej, ale zarazem, mo¿na powie-
dzieæ, wyci�niête doszczêtnie przez
liczne przedruki, czy te¿ zamie�ciæ
pozycjê przez nas znalezion¹, mo¿e
drugorzêdn¹ jako ilustracja jakiego�
nurtu my�li, ale której przedtem nie
znano. Tutaj ten trud zosta³ bardzo
racjonalnie skomponowany. Przy-
by³ nam niew¹tpliwie do skarbów
Biblioteki Narodowej jeszcze jeden
skarb w postaci tej ksiêgi, która
przypomina przepiêkny starodruk.
Chocia¿ muszê siê przyznaæ, ¿e
kiedy korzystam z zasobów Biblio-
teki Narodowej, to najbardziej lu-
biê nie najstarsze druki, ale te
osiemnasto-wieczne ksiêgi, w któ-
rych czytelnik mo¿e rozcinaæ stro-
ny, co oznacza, ¿e jeszcze nikt do
nich nie zagl¹da³. Nie ma wiêkszej
przyjemno�ci ni¿ poczucie, ¿e jest
siê pierwszym czytelnikiem tekstu,
który wydrukowano przed dwoma
wiekami. Ale wróæmy do kwestii
doboru dzie³ zawartych w albumie.
Mo¿na oczywi�cie zadaæ sobie py-
tanie, dlaczego nie umieszczono
w nim tych czy innych pozycji.

I my�lê, wyprzedzaj¹c przysz³o�æ,
¿e tak pracowity zespó³ uk³ada ju¿
zawarto�æ nastêpnych tomów, bo
na pewno materia³ by siê znalaz³,
szczególnie, ¿e panuje moda na re-
jestracje tego, co ocala³o z narodo-
wej przesz³o�ci.

Dzieje ludzi i dzieje ksi¹¿ek spla-
taj¹ siê w przedziwny sposób. Dra-
mat deportacji dotkn¹³ nie tylko mi-
liony ludzi, ale tak¿e ksiêgozbiory.
Ju¿ od XVII wieku w ramach re-
presji wywo¿ono z Polski tysi¹ce
tomów. Dla nas mo¿e byæ pewn¹
pociech¹, ¿e w XVII stuleciu, dzi�
tak kulturalni Szwedzi zbudowali zrê-
by swoich bibliotek na polskich ksiê-
gozbiorach. Przecie¿ to, co oni przy-
wie�li do Krakowa w ramach wy-
stawy Sztuka Wazów, na dobry ³ad
mogliby�my zatrzymaæ w kraju, po-
niewa¿ by³y to zbiory wywiezione z
Polski. Na polskich zbiorach budo-
wali swoje ksiêgozbiory Rosjanie,
my�lê tu o Cesarskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Potem mieli�my przekona-
nie, ¿e tym zbiorom mo¿e zagra¿aæ
tylko po¿ar, jak po¿ar w zamku w
Dzikowie, ale nie wojna. Pamiêtam
rozmowê, toczy³a siê chyba nawet
w tej sali, tu¿ po rozpoczêciu budo-
wy Muru Berliñskiego. Wszyscy
byli przekonani, ¿e to wydarzenie
doprowadzi do konfliktu zbrojnego.

W
ydarzenia, w

ystaw
y, im

prezy
Pani profesor Alodia Kawecka-Gry-
czowa mówi³a: Apelowa³am do dy-
rekcji, ¿eby przyst¹piæ do mikrofil-
mowania, do ukrywania zbiorów, to
wy�mieli moje obawy jako niewcze-
sne. A przecie¿ ja to samo powtarza-
³am w 1939 roku i jak siê okaza³o,
mia³am racjê. Ja bym to nazwa³ for-
m¹ narodowej nerwicy. Od schy³ku
XVIII stulecia ci¹gle boimy siê po-
wtórzenia tragedii rozbiorów, tego,
¿e znowu znikniemy z mapy politycz-
nej Europy. Do dzi� obawiamy siê
o losy zbiorów i dlatego ka¿de takie
dzie³o, które przypomina o tym, co
mamy, a co mo¿emy straciæ i co na-
le¿y chroniæ, jest dokumentem szcze-
gólnie cennym.

Pozwolê sobie tutaj na ma³¹ dy-
gresjê. Nie mia³em jeszcze w rêku
angielskiej wersji tego albumu i nie
wiem, czy jest opracowana tak
samo jak polska. Moim zdaniem,
wymaga³aby innej kompozycji.
Wstêpy do takich dzie³ pisane s¹
zwykle za pomoc¹ swoistego na-
rodowego szyfru. Przypomina mi
siê historia opowiadana kiedy�
przez pani¹ prof. Janinê Kulczyc-
k¹-Saloni o francuskim wydaniu
Lalki. W powie�ci jest zdanie, ¿e
Wokulski znalaz³ siê na Syberii,
¿eby piæ piwo, którego wraz z in-
nymi nawarzy³ w kraju. T³umacz
francuski zamie�ci³ przypis: Zwrot
niejasny. Zapewne chodzi o zak³a-
danie browarów. Otó¿ proszê pañ-
stwa, w albumie Biblioteki Naro-
dowej sporo jest takiego patriotycz-
nego szyfru. A jak wyt³umaczyæ
Anglikowi, ¿e w okresie walki o nie-
podleg³o�æ z ksi¹¿ek budowano,
dos³ownie i w przeno�ni, barykady,
¿e na ksiêgozbiorach m�cili siê za-
borcy i m�cili siê zwyciêzcy, ¿e rów-
nie nie szanowano manuskryptów,
jak nie szanowano szpitali powstañ-
czych, ¿e dzieje ksi¹¿ki splata³y siê
nierozerwalnie z dziejami narodu,
który mia³ to nieszczê�cie, ¿e toczy³
walkê o swoj¹ niepodleg³o�æ na
zgliszczach bibliotek. Od czasu do
czasu spotyka³em w tym tomie
wzmianki o Bibliotece Rapperswil-
skiej, któr¹ na jej i nasze nieszczê-
�cie sprowadzili�my do kraju i któ-
ra sp³onê³a. Podobnie jak zbiory, któ-
re powróci³y na mocy traktatu

Najstarszy zachowany polski plakat teatralny, 1778
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ryskiego. Inna sprawa, ¿e gdyby
zosta³y w ówczesnym Leningradzie,
to te¿ sp³onê³yby, a resztê pewnie
zniszczyliby wod¹ stra¿acy. Do dzi-
siaj pamiêtam, jak wielkie wra¿enie
wywar³o na mnie wej�cie na wy-
stawê �Warszawa oskar¿a�, otwar-
t¹ w 1945 roku w Muzeum Naro-
dowym � sta³a tam urna ze spopie-
la³¹ ksi¹¿k¹.

Lektura albumu Biblioteki Naro-
dowej wywo³a³a we mnie sprzecz-
ne uczucia. Cieszy³em siê, ¿e uka-
za³o siê tak warto�ciowe dzie³o.
Bardzo by³em dumny z tego, co-
�my zachowali. Ale równocze�nie
ksi¹¿ka ta jest rejestrem bezpow-
rotnych strat. S¹ tu cyfry, które
budz¹ grozê. Na stronie 12 czyta-
my, ¿e na skutek akcji podjêtej
przez Brandkommando zginê³o
oko³o 85 tysiêcy starych druków,
2,5 tysi¹ca inkunabu³ów, ponad 34
tysi¹ce rêkopisów, oko³o 17 tysiê-
cy map i atlasów, niemal 130 ty-
siêcy grafik i rysunków, ponad 63
tysi¹ce druków muzycznych
i teatralnych. I pomy�leæ, ¿e ludzie,
pamiêtaj¹c o do�wiadczeniach
z poprzedniej wojny, z której War-

szawa wysz³a obronn¹ rêk¹, prze-
wozili zbiory ze swoich maj¹tków
do stolicy w nadziei, ¿e tutaj ocale-
j¹. A tymczasem pad³y pastw¹
�mieczowych z³odziei�. Pod tym
wzglêdem ta ksi¹¿ka jest strasznie
smutna. Proszê nie uznawaæ tego,
co powiem, za przejaw narodowej
nerwicy, ale moim zdaniem spro-
wadzanie nowych zbiorów powin-
no ³¹czyæ siê z ich mikrofilmowa-
niem. Mimo wszystko przysz³o�æ
nadal nie wydaje mi siê zbyt pew-
na. Jeszcze raz mówiê � popadam
w zbytni pesymizm, ale czytaj¹c tê
ksi¹¿kê przede wszystkim my�la-
³em o tym, co bezpowrotnie stra-
cili�my, a nie o tym, co�my zyska-
li. Krzepi¹ce jest jedno: w wielu
miejscach czytam, ¿e co� zakupio-
no z r¹k prywatnych, ¿e obiekt,
uznany za bezpowrotnie stracony
wyp³yn¹³ nieoczekiwanie i zosta³
wcielony do zbiorów bibliotecz-
nych. To jest pocieszaj¹ce.

Niech mi pañstwo wybacz¹, ¿e
powiem to w tym miejscu � ten al-
bum stanowi mimowoln¹ zachêtê
do pokuszenia siê o wykradzenie
pokazywanych w nim skarbów.
Ale jednocze�nie jest apelem do
w³adz o wyasygnowanie pieniêdzy
nie tylko na konserwacjê, ale i na-
le¿yte zabezpieczenie zbiorów. Kra-
dzie¿e, jakie mia³y ostatnio miejsce
w Krakowie, nie tylko w Bibliote-
ce Polskiej Akademii Nauk, ale i w
Bibliotece Jagielloñskiej, udowod-
ni³y, jak niedobrze strze¿one s¹ sta-
re ksiêgi. Pod adresem biblioteka-
rzy pad³y ciê¿kie zarzuty o zanie-
dbania. Ich odpowied� zamknê³a
usta krytykuj¹cym � nie mamy pie-
niêdzy na stworzenie odpowiednie-
go systemu zabezpieczenia. Ale czy
mamy tyle skarbów, ¿e mo¿emy
patrzeæ obojêtnie, jak s¹ one roz-
kradane? Chyba nie.

Kwestia nastêpna jest bardzo de-
likatna. Mam na my�li sprawê pro-
weniencji. Obawiam siê, ¿eby na
fali uw³aszczania czy rewindykacji
nie dosz³o do tego, ¿e spadkobier-
cy zabieraæ bêd¹ z muzeów i ar-
chiwów ksiêgozbiory, które stano-
wi³y kiedy� w³asno�æ prywatn¹.
Tak jak robione s¹ w tej chwili za-
kusy na wy³¹czenie archiwów po-

magnackich ze zbiorów Archiwum
G³ównego Akt Dawnych. Nie mo-
¿emy na to pozwoliæ. Istnieje de-
kret prezydenta Rzeczypospolitej
z roku 1927, w którym s¹ one wy-
ra�nie zaliczone do skarbów kultu-
ry. Nieraz zadajê sobie pytanie: co
by by³o, gdyby we wszystkich bi-
bliotekach �wiata zosta³a zrealizo-
wana zasada, ¿e dawne rêkopisy
powinny wróciæ tam, gdzie powsta-
³y. Jest to pomys³ niemo¿liwy do
realizacji, wiêcej � bezsensowny.
Natomiast cenne zbiory powinny
byæ katalogowane i udostêpniane.
S¹dzê, ¿e s¹ dwa sposoby postêpo-
wania z zaw³aszczonymi skarbami
kultury. Droga szwedzka: sporz¹-
dzane s¹ katalogi, dziêki którym
wiadomo co znajduje siê w zbiorach
i z czego mo¿na korzystaæ. I jest
droga rosyjska � zbiory zamkniête
w salach z napisem Trofiejnyje nie
s¹ nikomu udostêpniane i czêsto nie
wiadomo dok³adnie, co zawieraj¹.
Trzeba zreszt¹ uczciwie przyznaæ,
¿e my równie¿ nie mamy do koñca
zinwentaryzowanych zbiorów. Ale
to te¿ jest pewnego rodzaju wy-
zwanie, ¿eby tê pracê podj¹æ.

Proszê pañstwa, nie chcê wpro-
wadzaæ zbyt wielu ponurych ak-
centów do tak mi³ej uroczysto�ci,
ale s¹dzê, ¿e w przysz³o�ci powi-
nien powstaæ i towarzyszyæ temu
albumowi album westchnieñ po
najcenniejszych dzie³ach, które
utracili�my � z opisem, mo¿e na-
wet z reprodukcj¹ tam, gdzie to jest
mo¿liwe. Nie by³by to tom opty-
mistyczny, ale pokazywa³by, w jak
trudnych warunkach historycznych
rozwija³a siê nasza kultura, jakie ra-
zem z ca³ym narodem ponosi³a stra-
ty. Równocze�nie jednak przekony-
wa³by, ¿e mimo tylu ran jej zada-
nych, nadal siê rozwija i, miejmy
nadziejê, bêdzie siê rozwija³a
i ¿e tych 50 kana³ów telewizyjnych
i kilkana�cie kana³ów radiowych
bez reszty jej nie poch³onie. Mimo
wszystko wiêc to swoje krótkie
wprowadzenie koñczê akcentem
optymistycznym, a tym optymi-
zmem natchnê³a mnie w³a�nie lek-
tura albumu Biblioteki Narodowej.

Janusz Tazbir



49

W
ydarzenia, w

ystaw
y, im

prezy

Pamiêæ i si³a wspomnieñ �
te dwa czynniki wywieraj¹
w ostatnich czasach ogrom-

ny wp³yw na paradygmaty historii kul-
tury. Wyzbyta cech jednostkowych
pamiêæ s³u¿y obecnie jako spraw-
dzian i miernik zbiorowego widze-
nia przesz³o�ci, zw³aszcza w kontek-
�cie to¿samo�ci religijnej, politycznej
i kulturalnej. Có¿ mo¿e zatem stano-
wiæ bardziej odpowiedni materia³ �ró-
d³owy dla tej wci¹¿ poszerzaj¹cej siê
dziedziny wiedzy, usytuowanej
gdzie� miêdzy histori¹, literatur¹,
sztuk¹, ale i wieloma innymi dyscy-
plinami, jak nie skarby z bibliotek
i muzeów, dokumentuj¹ce ca³o�æ do-
�wiadczeñ historycznych i kultural-
nych spo³eczeñstwa na wszystkich
poziomach, pocz¹wszy od kultury
�wysokiej� a¿ po �popularn¹�?

Jest ogromn¹ zas³ug¹ dyrekcji Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie,
a zw³aszcza zespo³u wybitnych hi-
storyków, bibliotekarzy, historyków
sztuki, literatury i muzyki, ¿e zdo³ali
dokonaæ tak interesuj¹cego doboru
skarbów bibliotecznych (�nad z³oto

dro¿szych�), w jak¿e wspania³ym
i znakomicie prezentuj¹cym siê to-
mie, napisanym piêkn¹, nienagann¹
angielszczyzn¹. Album More Pre-
cious than Gold przedstawia zbiory
zgromadzone w Bibliotece Narodo-
wej: od wczesno�redniowiecznych
rêkopisów o charakterze religijnym,
biblii i psa³terzy, a¿ po nowo¿ytne
ju¿ kodeksy praw, mapy, osobiste
zapiski i pamiêtniki wybitnych au-
torów, kompozycje muzyczne, ry-
ciny i rysunki, wczesne przyk³ady
fotografii, plakaty i nagrania muzycz-
ne. Zwa¿ywszy, jakie okrutne by³y
losy Biblioteki Narodowej, a tak¿e jak
historia obesz³a siê z innymi, liczny-
mi i cennymi zbiorami oraz archi-
waliami polskimi, które mia³y �wiad-
czyæ wobec potomnych o �wietnej
przesz³o�ci kraju, jest to zbiór nie-
zwykle bogaty. Wiêkszo�æ obiektów
zaprezentowanych w albumie cudem
uniknê³a zniszczenia, niektóre swoje
przetrwanie zawdziêczaj¹ wy³¹cznie
oddaniu i odwadze ludzi.

Wielka si³a oddzia³ywania tego al-
bumu jest g³ównie zas³ug¹ przebo-

gatego materia³u ikonograficznego
� wysokiej jako�ci kolorowych
zdjêæ pomieszczonych w imponu-
j¹co oprawionym, obszernym to-
mie. Jednak¿e poprzedzaj¹ce je dwa
wstêpy, autorstwa Adama Mani-
kowskiego i Pauliny Buchwald-Pel-
cowej, kompetentnie napisane, bo-
gate w szczegó³y i miejscami wrêcz
poruszaj¹ce, wykazuj¹, ¿e ksi¹¿ka ta
jest czym� wiêcej, ani¿eli jeszcze jed-
nym albumem do pobie¿nego prze-
kartkowania. Autorzy tych tekstów
uprzytomniaj¹ bowiem czytelnikom,
¿e wkraczaj¹ce w trzecie tysi¹clecie
nowoczesne pañstwo polskie ma za
sob¹ d³ug¹ i wart¹ przywo³ywania
przesz³o�æ. Przesz³o�æ ta cechuje siê,
odmienn¹ od dzisiejszej, to¿samo�ci¹
polityczn¹ i kulturow¹, charaktery-
styczn¹ dla pañstw wielonarodowo-
�ciowych, taka bowiem by³a ówcze-
sna Rzeczpospolita z jej licznymi
wyznaniami religijnymi, jêzykami
i tradycjami, tworz¹ca jedno�æ dziê-
ki instytucji monarchii konstytucyj-
nej; Rzeczpospolita, któr¹ po kilku
wiekach istnienia dotknê³a tragedia
rozbiorów i któr¹ wymazano z mapy
Europy na okres 123 lat. Przesz³o�æ
Polski zatem nie by³a nigdy jedynie
polska czy katolicka, ale tak¿e litew-
ska, ukraiñska, ¿ydowska, prawo-
s³awna, protestancka, kozacka, ro-
syjska, niemiecka, ormiañska, w³o-
ska itd. itd. Album odzwierciedla
niezwyk³e bogactwo owych ró¿no-
rodnych spu�cizn, choæ nie wszyst-
kie one mog³y zostaæ odpowiednio
zaprezentowane na zaledwie 250
stronach jednego dzie³a. Istnieje prze-
cie¿ potencjalnie niebezpieczeñstwo
�spolonizowania� ca³ej przesz³o�ci
i tym samym uznania wszystkich pa-
mi¹tek zebranych w Narodowej
Ksi¹¿nicy za dowód wielko�ci jed-
nego tylko, polskiego, narodu.
Szczê�liwie autorzy albumu oparli siê
takiej pokusie.

Decentralizacja politycznego
zwi¹zku Polski i Litwy, obserwo-
wana jeszcze przed rozbiorami z lat
1772-1795, oznacza³a równie¿ nie-

Pamiêæ i si³a wspomnieñ
Album  Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej,
świadczący o bogatych tradycjach polskiej kultury i jej
europejskich powiązaniach, ma szansę zainteresować szeroki
krąg czytelników nie tylko w Polsce. Na końcowym etapie
opracowywania tego dzieła dołożono starań, by przygotować je
do druku w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Dzięki temu na rynku księgarskim ukazały się niemal
równocześnie (niemała w tym zasługa sponsorów) właściwie
dwie publikacje: Nad złoto droższe oraz More Precious than
Gold.  Przekładu tekstu na język angielski dokonała Janina
Dorosz, redaktorem językowym był Philip Earl Steele.
Album Biblioteki Narodowej w angielskiej wersji językowej trafił
do dr Karin Friedrich z University College London. Jej naukowe
zainteresowania dziejami i kulturą Polski ujawniły się wcześniej
w wielu publikacjach (m. in: Facing Both Ways: New Work on
Prussia and Polish-Prussian Relations, „German History” 2,
1997;  The Other Prussia. Poland, Prussia and Liberty, 1569-
-1772.Cambridge University Press, 2000). Przedstawiamy
poniżej uwagi dr K. Friedrich na temat albumu BN.
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zwyk³e komplikacje we w³a�ciwym
funkcjonowaniu centralnych biblio-
tek i archiwów. Pamiêtaæ trzeba
równie¿, ¿e na przestrzeni wieków
Szwedzi, Rosjanie czy Niemcy, pro-
wadz¹c coraz okrutniejsze dzia³ania
wojenne, dokonywali na terytorium
Rzeczypospolitej, a pó�niej na zie-
miach polskich pod zaborami sys-
tematycznych grabie¿y skarbów
kultury narodowej. Powtarzaj¹ce
siê fakty konfiskowania ksi¹¿ek
(przez Rosjan, np. w ramach repre-
sji po powstaniu listopadowym), czy
wrêcz celowego ich niszczenia
(przez Niemców, którzy w roku
1944 spalili najcenniejsze warszaw-
skie ksiêgozbiory, w tym Biblioteki
Narodowej) pokazuj¹, jak wielk¹ si³ê
przypisywano bibliotekom jako
symbolowi to¿samo�ci narodowej.

Zarówno teksty wprowadzaj¹ce
do albumu Nad z³oto dro¿sze, jak
i obja�nienia towarzysz¹ce ka¿demu
z przedstawionych w nim obiektów,
dostarczaj¹ znacz¹cych informacji
o dramatycznej i czêstokroæ powi-
k³anej drodze, jak¹ skarby te prze-
by³y, aby unikn¹æ zniszczenia. Wie-
d³a ona z Polski do Rosji, Niemiec
czy Kanady, przez rêce prywatnych
kolekcjonerów do zachodnioeuro-
pejskich antykwariuszy i marszan-
dów, sk¹d ponownie prowadzi³a do
Polski i Biblioteki Narodowej. Album
jest te¿ �ród³em cennych informa-

cji o wielu innych obiektach � czê-
sto pochodz¹cych z omawianych
w nim kolekcji � które wprawdzie
ocala³y, lecz które nie znajduj¹ siê
dzi� w zbiorach Biblioteki Narodo-
wej. To kolejny dowód silnych
zwi¹zków Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów i pañstwa polskiego
z bli¿szymi i dalszymi s¹siadami,
a zw³aszcza z krajami zachodnio-
europejskimi. Jakkolwiek niekiedy
mo¿e siê wydawaæ, ¿e w tekstach
towarzysz¹cych poszczególnym
obiektom podkre�la siê nazbyt moc-
no w³a�nie wiêzi z zachodnimi s¹-
siadami, mniej uwagi po�wiêcaj¹c
relacjom ze wschodem, choæ prze-
cie¿ kilka z prezentowanych skar-
bów zwi¹zanych jest z Ukrain¹,
Mo³dawi¹, Litw¹ czy Moskw¹.

Jak czytamy w jednym z opisów,
pierwsza prasa drukarska sk³ada-
j¹ca tekst z czcionek alfabetu cy-
rylickiego rozpoczê³a pracê w roku
1490 w Krakowie. Równocze�nie
jednak drukarze polscy dzia³ali naj-
prawdopodobniej w tak odleg³ych
miejscach jak Sewilla. Wszystko to
�wiadczy o centralnym miejscu zaj-
mowanym w ówczesnej Europie
przez pañstwo polsko-litewskie,
w którym wp³ywy kulturalne od
Hiszpanii a¿ po Rosjê wspó³istnia³y
ze sob¹, ³¹cz¹c siê w jeden bogaty
twór. I jakakolwiek by nie by³a in-
tencja autorów, album ten jest naj-
lepszym dowodem, ¿e starania Pol-
ski o wej�cie do Unii Europejskiej
s¹ w pe³ni uzasadnione, poniewa¿
w sposób niezaprzeczalny nale¿y
ona do Europy z powodu swej bo-
gatej europejskiej przesz³o�ci.

W omawianym dziele pominiêto,
czêsto ze zrozumia³ych przyczyn,
kilka kwestii. Nale¿y do nich, na
przyk³ad, prawomocno�æ roszczeñ
wysuwanych ostatnio przez o�rod-
ki regionalne w dzisiejszej Polsce,
takie jak �l¹sk, które d¹¿¹ do w³¹-
czenia czê�ci zgromadzonych w
Warszawie kolekcji do swoich w³a-
snych bibliotek i muzeów, motywu-
j¹c to faktem pochodzenia owych
zbiorów z tamtych terenów. Podob-
na sprawa to ogromny obszar kul-
tury ¿ydowskiej, bêd¹cej nieod³¹cz-
n¹ czê�ci¹ polskiego dziedzictwa
narodowego � otó¿ poza pochodz¹-

cym z wieku XV kodeksem zawie-
raj¹cym dzie³o autora ¿ydowskiego,
Józefa Flawiusza, nie zaprezento-
wano w albumie przyk³adów spu-
�cizny polskich ¯ydów. Z drugiej
za� strony naturaln¹ czê�ci¹ auto-
prezentacji kulturalnej Polski staje siê
to, co by³o nie do pomy�lenia jesz-
cze niewiele ponad dziesiêæ lat temu:
oto biblioteki otwarcie przedstawiaj¹
przechowywane w swoich zbiorach
niepolskie obiekty, takie jak s³ynna
Srebrna Biblioteka Ksiêcia Albrech-
ta Hohenzollerna, której posiadania
d³ugo wypiera³ siê rz¹d komuni-
stycznej Polski.

Mo¿na jeszcze jedynie odnotowaæ
parê niewielkich potkniêæ. Je�li sze-
�cioboczny portret trumienny by³
form¹ sztuki charakterystyczn¹ wy-
³¹cznie dla kultury i obyczaju siedem-
nasto- i osiemnastowiecznej Polski,
nigdy nie przekroczy³ jej granic, to
dlaczego sztych Bogus³awa Bojanow-
skiego, stworzony przez siedemna-
stowiecznego artystê �l¹skiego, zo-
sta³ w³¹czony do albumu? W koñcu
�l¹sk nie by³ wówczas czê�ci¹ Rze-
czypospolitej, lecz dziedzicznym te-
rytorium nale¿¹cym do korony cze-
skiej pod rz¹dami Habsburgów.

W ostatnich dekadach stosunki
polsko-niemieckie uleg³y wprawdzie
takiej poprawie, ¿e wiêkszo�æ niemiec-
kich historyków nie oponowa³aby za-
pewne przeciwko nazywaniu Gdañ-
ska �miastem polskim�, ale nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e � choæ to miasto przez
niemal 350 lat rzeczywi�cie by³o czê-
�ci¹ Korony i Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów � to wiêkszo�æ ówcze-
snych mieszkañców Gdañska, czy
te¿ Danzig, nie uwa¿a³a go wcale za
miasto �polskie�, ale za pruskie (bo
bêd¹ce czê�ci¹ Prus Królewskich),
a tylko lojalnie wspó³tworz¹ce
Rzeczpospolit¹.

Powy¿sze drobne uwagi krytycz-
ne nie powinny jednak w ¿aden spo-
sób przes³aniaæ wniosków, jakie p³y-
n¹ z niezwykle frapuj¹cej lektury: to
doprawdy wspania³y album i war-
to, by zosta³ dostrze¿ony tak¿e da-
leko poza granicami Polski.

Karin Friedrich

Tłum.: Wojciech Tyszka
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Biblioteka Narodowa nie tylko
regularnie prezentuje  wysta-
wy, tematyczne skompono-

wane z jej zbiorów w obszernych
salach ekspozycyjnych swej war-
szawskiej siedziby, ale dba tak¿e
o ich udostêpnianie poza granica-
mi kraju. Ta zagraniczna dzia³al-
no�æ wystawiennicza przybiera
ró¿ne formy. Niew¹tpliwie najbar-
dziej spektakularne s¹ wystawy
w ca³o�ci przygotowywane przez
Bibliotekê Narodow¹: pocz¹wszy

od koncepcji, poprzez scenariusz,
a koñcz¹c na doborze eksponatów
z zasobów Biblioteki Narodowej.
Wystawy takie przygotowywane s¹
jako samodzielne wydarzenia kul-
turalne lub jako imprezy towarzy-
sz¹ce targom ksi¹¿ki lub konferen-
cjom naukowym.

W latach dziewiêædziesi¹tych na-
rodzi³a siê tradycja prezentowania na
miêdzynarodowych targach ksi¹¿ek
nie tylko wydawnictw ksi¹¿kowych,
ale tak¿e wystaw. Na Miêdzynaro-
dowych Targach Ksi¹¿ki w Lipsku,
które odby³y siê w dniach 28-31
marca 1996 roku, Biblioteka Naro-
dowa by³a go�ciem honorowym
i prezentowa³a swój dorobek edytor-
ski: bibliografie, druki bibliofilskie
oraz periodyki. Jedn¹ z imprez to-
warzysz¹cych Lipskim Targom
Ksi¹¿ki by³a wystawa Sztuka kon-
serwacji opraw ksi¹¿kowych. Jej ko-
misarzem by³a Maria Wo�niak z Za-
k³adu Konserwacji Zbiorów Biblio-
tecznych. Wystawa prezentowa³a
dorobek konserwatorów Biblioteki
Narodowej, która ju¿ w okresie miê-
dzywojennym, w niespe³na rok po
jej ustanowieniu, uzna³a koniecz-
no�æ podjêcia systematycznych prac
zmierzaj¹cych do przywracania
�wietno�ci starym ksi¹¿kom. W Lip-
sku pokazano fotogramy unikato-
wych opraw, zabytkowych druków
i rêkopisów, które w ostatnich la-
tach zosta³y poddane konserwacji
w pracowniach Biblioteki Narodo-

wej. Dokumentacja fotograficzna
sporz¹dzana podczas prac renowa-
cyjnych nie tylko ukazywa³a stan,
w jakim te najcenniejsze zabytki
pi�miennictwa dotrwa³y do naszych
czasów, ale za�wiadcza³a te¿ o umie-
jêtno�ciach zespo³u konserwatorów.
Na wystawie znalaz³y siê te¿ foto-
gramy przedstawiaj¹ce nieoczeki-
wane znaleziska, na jakie natrafia-
no podczas renowacji starych ksi¹-
¿ek. W zniszczonych oprawach za-
bytkowych druków i manuskryp-
tów odnajdywano fragmenty daw-
nych pism, dokumentów, kawa³ki
pergaminu, które niegdy� pos³u¿y-
³y mistrzom introligatorskim do
sporz¹dzenia i wzmocnienia kunsz-
townych opraw (na przyk³ad do
wzmocnienia oprawy rêkopi�mien-
nego kodeksu u¿yto czternasto-
wiecznych Kazañ �wiêtokrzyskich).

Wystawa Sztuka konserwacji
opraw ksi¹¿kowych, która by³a za-
razem ho³dem dla polskich twór-
ców szko³y konserwacji dawnej
ksi¹¿ki, profesorów Bonawentury
Lenarda i Tadeusza Tuszewskiego,
po zaprezentowaniu publiczno�ci
warszawskiej w salach wystawo-
wych BN, zosta³a przewieziona do
Czech. 26 wrze�nia 1996 r. nast¹-
pi³o jej otwarcie w Bibliotece Naro-
dowej (Národní Knihovna) w Pra-
dze. Spotka³a siê z wielkim uzna-
niem � zwiedzaj¹cy, zw³aszcza
zawodowo zainteresowani konser-
wacj¹ ksi¹¿ek, docenili kunszt pol-
skich konserwatorów oraz sposób
prezentowania ich dorobku.

Ekspozycja w Czechach nie za-
koñczy³a podró¿y wystawy przez
Europê. Od 11 czerwca do 25 sierp-
nia 1999 roku prezentowano j¹
w Bibliotece Narodowej i Uniwer-
syteckiej w Oslo. O powodzeniu eks-
pozycji i zainteresowaniu, jakie wy-
wo³a³a, najlepiej �wiadczy fakt, ¿e
z pro�b¹ o jej wypo¿yczenie zwró-
ci³a siê Biblioteka Uniwersytecka
w Aarhus, w Danii. Od 15 marca

Wystawy � efekt kontaktów
zagranicznych
Biblioteka Narodowa wśród wielu pełnionych funkcji realizuje
także i tę – placówki oświatowej, propagującej wiedzę
o piśmiennictwie i bibliotekach. Jedną z form realizacji tej
funkcji jest działalność wystawiennicza. Bogactwo zbiorów
zgromadzonych w Narodowej Książnicy – rękopisów, starych
ksiąg, rycin i map, dokumentów – pozwala na tworzenie wystaw
interesujących nie tylko dla specjalistów, ale przyciągających
też szerokie grono miłośników książki i wszystkich pragnących
aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym.

Pracownicy BN na wystawie Sztuka konserwacji

opraw książkowych (MTK w Lipsku, 1996)
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2000 roku ekspozycjê prezentowa-
no we wnêtrzach wystawowych Bi-
blioteki. W tym samym czasie Pol-
ski Instytut w Sztokholmie zwróci³
siê do Biblioteki Narodowej z pro�-
b¹ o pokazanie ekspozycji w Biblio-
tece w Uppsali, która 22 maja 2000
roku zamierza³a zorganizowaæ pol-
sko-szwedzkie seminarium po�wiê-
cone konserwacji ksi¹¿ek. Ze wzglê-
du na przeszkody formalne nie by³o
to mo¿liwe w zaproponowanym ter-
minie. Uzgodniono, ¿e wystawa Sztu-
ka konserwacji opraw ksi¹¿kowych,
po³¹czona ze spotkaniem ekspertów
z dziedziny konserwacji papieru
i opraw ksi¹¿kowych, zostanie
otwarta w Bibliotece w Uppsali 17
kwietnia 2001 roku.

Tradycja organizowania wystaw
towarzysz¹cych targom ksi¹¿ki
zosta³a podtrzymana tak¿e podczas
zesz³orocznych Miêdzynarodo-
wych Targów Ksi¹¿ki we Frank-
furcie. Biblioteka Narodowa, we
wspó³pracy z innymi ksi¹¿nicami
krajowymi, przygotowa³a na tê
okazjê wystawê planszow¹ Biblio-
teki polskie na prze³omie wieków:
budynki, us³ugi, zbiory. Autork¹
koncepcji by³a Joanna Pasztaleniec-
Jarzyñska, sprawuj¹ca tak¿e nad-
zór nad realizacj¹ wystawy.

Kolejn¹ ekspozycj¹, o której
warto wspomnieæ, chocia¿ obejrza³
j¹ prawdopodobnie wê¿szy kr¹g
odbiorców, by³a pokazywana w Tel
Awiwie miêdzy lipcem a wrze�niem

1996 roku wystawa kart poczto-
wych ze zbiorów Biblioteki Naro-
dowej, przygotowana przez Joan-
nê Brañsk¹ z Zak³adu Zbiorów Iko-
nograficznych BN.

Zupe³nie inny charakter mia³a
wystawa polskiego komiksu, pre-
zentowana miêdzy 15 lipca a 10
sierpnia 1998 r. we Francji, w zam-
ku Saint-Auvent ko³o Angoûlème.
Autorem koncepcji wystawy, jej
scenariusza i katalogu jest Adam
Rusek z Instytutu Ksi¹¿ki i Czytel-
nictwa Biblioteki Narodowej. Wy-
stawa prezentowa³a historiê opo-
wie�ci obrazkowych w Polsce w
latach 1919-1998 i obejmowa³a 265
prac: ze zbiorów BN oraz ekspo-
natów wypo¿yczonych od polskich
kolekcjonerów i artystów. Wysta-
wa odnios³a ogromny sukces, a or-
ganizatorzy Miêdzynarodowego
Festiwalu Komiksu w Angoûlème
zaprosili j¹ równie¿ na tê imprezê
(styczeñ 1999). S¹dzê, ¿e wystawa
ta pozwoli³a Francuzom nieco le-
piej zrozumieæ nasz kraj. Ten, kto
j¹ obejrza³, nie bêdzie ju¿ � mam
nadziejê � na�ladowa³ Tintina
(s³ynnego komiksowego herosa Bel-
gów i Francuzów), który podró¿u-
j¹c do Moskwy nie zauwa¿y³, ¿e po-
miêdzy granic¹ niemieck¹ i ra-
dzieck¹ istnieje odrêbne pañstwo �
Polska1 � skomentowa³ powodze-
nie wystawy Adam Rusek. Ekspo-
zycja ta by³a te¿ wielokrotnie po-
kazywana w kraju, a ostatnio za-
prezentowano j¹ na Miêdzynarodo-
wych Targach Ksi¹¿ki � Frankfurt
2000, gdzie Polska by³a go�ciem
honorowym.

Otwart¹ 9 wrze�nia 1998 roku
w Bibliotece Narodowej w Pradze,
wystawê Muzyczne bohemika ze
zbiorów Biblioteki Narodowej
w Warszawie BN przygotowa³a
wspólnie z Bibliotek¹ Narodow¹ w
Pradze i Instytutem Polskim w Pra-
dze z okazji Konferencji Dyrekto-
rów Europejskich Bibliotek Naro-
dowych � CENL. Autork¹ scena-
riusza i komisarzem wystawy by³a
Mariola Na³êcz z Zak³adu Zbiorów
Muzycznych BN. Na wystawie po-

kazano znajduj¹ce siê w zbiorach
Biblioteki Narodowej polskie doku-
menty � rêkopisy, druki muzyczne,
czasopisma i ksi¹¿ki o tematyce
muzycznej, nagrania d�wiêkowe,
afisze i programy koncertowe pre-
zentuj¹ce czesk¹ muzykê i czeskich
wykonawców. Eksponaty te �wiad-
czy³y o popularno�ci i szerokiej re-
cepcji muzyki czeskiej w Polsce.

W moskiewskim Muzeum Lite-
ratury im. Aleksandra Puszkina
zaprezentowano wystawê Z Rosji
o Rosji, przygotowan¹ ze zbiorów
Biblioteki Narodowej. Pokazano pol-
skie ksi¹¿ki przet³umaczone na jêzyk
rosyjski i wydane w Rosji oraz po-
zycje autorów rosyjskich w polskim
t³umaczeniu, opublikowane przez
polskich edytorów.

Pisz¹c o zagranicznym dorobku
wystawienniczym Biblioteki Naro-
dowej nie mo¿na pomin¹æ przed-
siêwziêæ polegaj¹cych na przygo-
towywaniu eksponatów w celu  ich
wypo¿yczania na wystawy orga-
nizowane przez zagraniczne biblio-
teki i placówki kulturalne.

10 marca 1997 r. w Centralnej
Bibliotece Narodowej we Florencji
zosta³a otwarta wystawa po�wiê-
cona twórczo�ci Wis³awy Szym-
borskiej. W przygotowaniu mate-
ria³ów do tej ekspozycji uczestni-
czy³o kilka pracowni i zak³adów
Biblioteki Narodowej � Pracownia
Bibliografii Poloników Zagranicz-
nych, Zak³ad Informacji Naukowej,
Zak³ad Uzupe³niania Zbiorów, Za-
k³ad Ksi¹¿ki, Oddzia³ Wypo¿ycza-
nia Krajowego i Zagranicznego. Na
zamówienie organizatorów opraco-
wano bibliografiê utworów Wis³a-
wy Szymborskiej opublikowanych
w kraju i za granic¹ oraz przygoto-
wano zestaw publikacji prasowych
zwi¹zanych z przyznaniem poetce
nagrody Nobla. Z zasobów Biblio-
teki Narodowej wypo¿yczono rów-
nie¿ tomiki poezji Szymborskiej.

Miêdzy 1 marca a 31 maja 1998
roku, w Museo Pallazzo Schifanoia
w Ferrarze czynna by³a wystawa
La Miniatura a Ferrara (Miniatu-
ra Ferrary). Biblioteka Narodowa
wypo¿yczy³a na tê ekspozycjê ze
swoich zbiorów rêkopi�miennych
Officium Beatae Virginis Mariae,

1 „Biuletyn Informacyjny BN” 1998, nr 4,
s. 46.

Otwarcie wystawy prezentującej dokonania
konserwatorów ze Staatsbibliothek zu Berlin
(BN,1997)
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modlitewnik pochodz¹cy z prze³o-
mu XV i XVI wieku, iluminowany
na dworze ksi¹¿¹t d�Esta w Ferra-
rze przez Guilelmo Giraldiego.

Pod patronatem Ministerstwa
Kultury Turcji, w dniach 22 czerw-
ca � 20 wrze�nia 1999 roku, Mu-
zeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej
w Istambule prezentowa³o wysta-
wê Wojna i pokój. Relacje turecko-
polskie w XV-XIX w. Sta³a siê ona
okazj¹ do zaprezentowania po raz
pierwszy eksponatów pochodz¹-
cych z dwudziestu sze�ciu polskich
muzeów, archiwów, skarbców ko-
�cielnych i bibliotek, w tym tak¿e
z Biblioteki Narodowej.

Instytut Polski w Wilnie w dniach
25 wrze�nia � 25 pa�dziernika 2000
roku zorganizowa³ w salach biblio-
teki Uniwersytetu Wileñskiego wy-
stawê ksi¹¿ek i t³umaczeñ Wis³awy
Szymborskiej i Czes³awa Mi³osza
oraz Güntera Grassa. Jedn¹ z im-
prez towarzysz¹cych wystawie by³o
spotkanie z trojgiem Noblistów, któ-
rzy go�cili w Wilnie miêdzy 1 a 3
pa�dziernika tego roku. Na pro�bê
organizatorów wystawy, Oddzia³
Wypo¿yczania Krajowego i Zagra-
nicznego Biblioteki Narodowej przy-
gotowa³ 71 ksi¹¿ek, a Zak³ad Infor-
macji Naukowej wycinki prasowe

W
ydarzenia, w

ystaw
y, im

prezy
i inne materia³y promocyjne doty-
cz¹ce trojga pisarzy.

Wiele wa¿nych imprez kultural-
nych odbywaj¹cych siê w siedzibie
Biblioteki Narodowej w Warszawie,
g³ównie w salach wystawowych
nowego gmachu, jest efektem wspó³-
pracy z instytucjami zagranicznymi,
zw³aszcza bibliotekami, oraz instytu-
cjami polskimi dzia³aj¹cymi za grani-
c¹. W latach 90. prezentowa³y swe
zbiory biblioteki narodowe z Buda-
pesztu, Moskwy i Rygi. Swoje osi¹-
gniêcia w dziedzinie konserwacji
zbiorów przedstawi³a berliñska Sta-
atsbibliothek. Z zagranicy dociera³y
równie¿ cenne eksponaty i ca³e ko-
lekcje zbiorów polonijnych, pokazy-
wanych w Bibliotece Narodowej
przy okazji wystaw po�wiêconych
Muzeum Polskiemu w Rapperswi-
lu, Bibliotece Polskiej w Londynie,
paryskiej ksiêgarni Libella, londyñ-
skiej Oficynie Poetów i Malarzy czy
nowojorskiemu Instytutowi Józefa
Pi³sudskiego. Odby³o siê te¿ kilka ory-
ginalnych wystaw, które by³y owo-
cem wspó³pracy Biblioteki Narodo-
wej z instytutami kultury i ambasa-
dami ró¿nych pañstw w Polsce: 100
plakatów meksykañskich, Piêkno Ja-
ponii w fotografii, ekspozycja po-
�wiêcona Jorge Luisowi Borgesowi,
czy ostatnio Calderon de la Barca i
Hiszpañski  Z³oty Wiek oraz Calde-
ron w Polsce, a tak¿e Brazylia i Pol-
ska. Daleko lecz blisko.

Spo�ród tych przedsiêwziêæ
przypomnieæ te¿ warto zorganizo-
wan¹ w marcu 1996 roku w Biblio-
tece Narodowej wystawê Polska �
Szwajcaria. 75 lat stosunków dyplo-
matycznych. Po raz pierwszy poka-
zano j¹ jesieni¹ 1994 roku w rezy-
dencji polskiej ambasady w Bernie.
Od wrze�nia do koñca 1995 roku
udostêpniono j¹ zwiedzaj¹cym w Mu-
zeum Polskim w Rapperswilu.

Szczególnie owocn¹ wspó³pracê
Biblioteka Narodowa nawi¹za³a
z Duñskim Instytutem Kultury i Am-
basad¹ Królestwa Danii. W marcu
2000 roku w salach wystawowych
BN zosta³a otwarta wystawa malar-
stwa i rze�by Spojrzenie. Sztuka
Duñska. Natomiast w ramach przy-
gotowanej przez Instytut prezenta-
cji pod has³em �Z Dani¹ na ty�, we

wrze�niu 2000 roku w BN mo¿na by³o
obejrzeæ kilka wystaw wspó³czesnych
artystów duñskich: 100 plakatów Pera
Arnoldiego, Moment (fotografie Tove
Kurtzweil) oraz wystawê ceramiki
i szk³a Ivana Boytlera.

Inny charakter mia³a ekspozycja
Polskie Groby i Cmentarze na Li-
twie, któr¹ przygotowa³ Instytut
Polski w Wilnie i Biblioteka Naro-
dowa przy wspó³udziale Rady
Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñ-
stwa. By³a ona prezentacj¹ prac Je-
rzego Karpowicza, mieszkaj¹cego
w Wilnie fotografika pochodzenia
polskiego. Pokazane w Bibliotece
Narodowej w Warszawie i w In-
stytucie Polskim w Wilnie, koloro-
we fotogramy ukazywa³y miejsca
spoczynku polskich ¿o³nierzy, po-
leg³ych na Wileñszczy�nie w latach
1920-1944. Fotografie utrwali³y
wygl¹d tych miejsc z roku 1997.

Dzia³ania Biblioteki Narodowej,
szczególnie w ostatnich latach,
zmierzaj¹ do stworzenia nowego
obrazu Ksi¹¿nicy i podnoszenia jej
presti¿u w kraju i na arenie miê-
dzynarodowej. Umiejêtne wykorzy-
stanie mo¿liwo�ci BN w zakresie
prezentacji swoich zbiorów oraz
dorobku wystawienniczego poza
granicami kraju mo¿e utwierdziæ
miêdzynarodow¹ opiniê o Bibliote-
ce jako instytucji kulturotwórczej.

Grażyna Kasa

Plakat Odense Pera Arnoldiego

Fragment wystawy Calderon de la Barca... (BN, 2000)
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Od ponad pó³wiecza owa
niemiecka stolica pieni¹dza
jesieni¹ staje siê siedzib¹

targów ksi¹¿ki � bodaj najwiêk-
szych na �wiecie. Istotnie, rozmia-
ry terenów targowych s¹ imponu-
j¹ce: na kilkudziesiêciu hektarach
stoi dziesiêæ kolosalnych hal (od
parterowych do trzypiêtrowych).
Komunikacjê miêdzy nimi zapew-
niaj¹ mikrobusy. Na terenie jest te¿
przystanek szybkiej kolei miejskiej.

Targi Ksi¹¿ki s¹ imprez¹ handlo-
w¹, o której kszta³cie decyduj¹ wy-
dawcy. Co roku z woli organizato-
rów jeden kraj jest go�ciem hono-
rowym Targów. Obdarzeni tym
wyró¿nieniem traktuj¹ je jako zna-
komit¹ okazjê do promocji i bar-
dzo dbaj¹ o zapewnienie szerokie-
go wachlarza imprez kulturalnych.
Z grubsza oznacza to, ¿e go�æ ho-

norowy dostaje do dyspozycji par-
ter jednego z pawilonów, gdzie
mo¿e pomie�ciæ stoiska rodzimych
wydawnictw i wystawy prezentu-
j¹ce �wiatu jego dorobek kultural-
ny czy heroiczn¹ przesz³o�æ. Na
udostêpnionej mu powierzchni or-
ganizuje te¿ fora dyskusyjne, ka-
wiarenki, �¿ywe obrazy� i co mu
tam jeszcze w duszy gra. Na tego-
rocznych, 52. Targach Ksi¹¿ki we
Frankfurcie go�ciem honorowym,
jak wiadomo, by³a Polska.

Na powierzchni 5 300 m2 �na-
szej� hali obok stoisk 140 firm wy-
dawniczych znalaz³y siê te¿ wysta-
wy. G³ówn¹ ekspozycj¹, organizu-
j¹c¹ ca³¹ przestrzeñ, by³a Kultura
polska poprzez ksi¹¿kê. Ale mo¿na
by³o te¿ zwiedziæ inne wystawy, na
przyk³ad Polska szko³a plakatu,
Dwadzie�cia lat Solidarno�ci, Szla-
checkie gniazda czy wystawê pla-
katów operowych Rafa³a Olbiñskie-
go. W�ród tych ekspozycji znalaz³a
siê równie¿ niewielka prezentacja
polskiego komiksu, przygotowana
przez autora tych s³ów. Nosi³a ona
tytu³ Orient Men i towarzysze: trzy
pokolenia polskich artystów komik-
sowych. Ta barokowa nazwa prze-
trwa³a tylko na ok³adce katalogu
wystawy i w papierach biurokra-
tów, bowiem bezduszni, nieczuli na
wszelk¹ finezjê organizatorzy, na-
zwali wystawê po prostu Polskie
komiksy i te w³a�nie s³owa w trzech
jêzykach umie�cili na wielkiej tafli
pleksiglasu ustawionej przy wej�ciu
do ekspozycji. W istocie wystawa
by³a pomy�lana jako konfrontacja
twórczo�ci trzech pokoleñ grafików
komiksowych:

� twórców najstarszych, debiutu-
j¹cych wkrótce po wojnie (Zbi-
gniew Lengren, Henryk J. Chmie-
lewski)

� artystów znanych od lat 70. (Ta-
deusz Baranowski, Bogus³aw
Polch, Andrzej Mleczko i � znacz-
nie od nich starszy, ale komiksy
rysuj¹cy w³a�nie wtedy � Jerzy
Skar¿yñski)

� wreszcie tzw. m³odzie¿y, czyli
debiutantów z lat 90., g³ównie
laureatów corocznych Festiwa-
li Komiksowych w £odzi (cho-
cia¿ rodz¹ siê pewne w¹tpliwo-
�ci, czy mo¿na ich wszystkich
wrzuciæ do wspólnego pokole-
niowego worka).
Grupa �m³odych zdolnych� by³a

najliczniejsza � 17 nazwisk � a ich
dzie³a stanowi³y 2/3 ca³ej wystawy,
która ogó³em liczy³a 48 plansz. Jak
ju¿ wspomnia³em, ekspozycji towa-
rzyszy³ kolorowy katalog w jêzyku
angielskim, efektownie wydany
przez firmê Egmont, jedyne w Pol-
sce du¿e wydawnictwo publikuj¹-
ce komiksy. Katalog, który zawie-
ra³ krótkie biografie wszystkich pre-
zentowanych artystów, cieszy³ siê

niezwyk³¹ popularno�ci¹ w�ród pu-
bliczno�ci odwiedzaj¹cej polski pa-
wilon � przywiezione 800 egzem-
plarzy po kilku dniach zniknê³o
w torbach i plecakach zwiedzaj¹-
cych. Polski pawilon, w którym

Frankfurt z komiksowej
perspektywy
Frankfurt nad Menem, głównie za sprawą aliantów, jest
miastem niezbyt urodziwym, zabudowanym bez umiaru
olbrzymimi, przytłaczającymi człowieka gmaszyskami. Trzeba
się dobrze natrudzić, żeby odnaleźć niewielkie, ocalałe
z drugiej wojny fragmenty uroczego starego miasta.

Widok ogólny wystawy Polskie komiksy

Katalog ekspozycji polskiego komiksu
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panowa³a atmosfera przypominaj¹-
ca salon literacki, odwiedzali liczni
go�cie, ale byli to zwykle przedsta-
wiciele dwóch nacji: polskiej i nie-
mieckiej. W innych halach t³umy
by³y zdecydowanie bardziej miê-
dzynarodowe.

Na naszej wystawie komiksu
Niemcy ze szczególnym upodoba-
niem ogl¹dali przygody Profesora
Filutka. Powód by³ prosty: s¹ to nie-
skomplikowane historyjki bez s³ów
z puent¹. Natomiast rodacy prze¿y-
wali powrót do przesz³o�ci za spra-
w¹ Janosika, Tytusa czy Orient
Mena, b¹d� buszowali w�ród plansz
z dzie³ami m³odych twórców, wle-
piaj¹c oczy w erotyczny Menuet,
rubaszne Przygody Je¿ego, czy al-
ternatywn¹ wersjê podboju ksiê¿y-
ca przedstawion¹ przez Przemys³a-
wa Tru�ciñskiego.

Je¿ Je¿y � bohater wykreowa-
ny przez Tomasza Le�niaka i Rafa-
³a Skar¿yckiego � zosta³ jednym z
bohaterów reporta¿u telewizji nie-
mieckiej WDR. Na wystawie poja-
wi³a siê bowiem dziennikarka, ro-
bi¹ca program o zagranicznych hi-
storyjkach obrazkowych. Kiedy
poprosi³a o wskazanie najpopular-
niejszego obecnie w Polsce �m³o-
dego� komiksu, potulnie zdj¹³em
plansze z przygodami Je¿a. Przed-
stawione tam perypetie zbira Prze-
mys³awa R. (ucieczka z wiêzienia
przez sedes etc. etc.) zosta³y pie-
czo³owicie, kadr po kadrze, sfilmo-
wane, a ka¿de s³owo z �dymków�
prze³o¿one na niemiecki i zapisane

w kajecie. Pani nie kry³a zachwytu
dla bogatej wyobra�ni i kunsztu
twórców...

Trzeba stwierdziæ, ¿e wystaw¹
bardziej byli zainteresowali przedsta-
wiciele mediów niemieckich, ni¿
polskich, co je�li siê wspomni, jaki
jest u nas stosunek do komiksów,
nie stanowi wielkiego zaskoczenia.
Rodzi siê wobec tego pytanie, sk¹d
siê wziê³a ta wystawa w polskim
programie Frankfurtu? Wydaje mi
siê, ¿e oprócz osobistych sympatii
Andrzeja Nowakowskiego, pe³no-
mocnika ministra kultury do spraw
programu Frankfurt 2000, zadecy-
dowa³ fakt, i¿ wiod¹cymi tematami
na tegorocznych Targach by³y mul-
timedia i komiksy w³a�nie. Wypa-
da³o wiêc, ¿eby i na polskiej ekspo-
zycji znalaz³y siê jakie� komiksowe
akcenty. Pocz¹tkowo komiksy mia-
³y zostaæ w³¹czone do wiod¹cej wy-
stawy Kultura polska poprzez ksi¹¿-
kê. Kiedy jednak okaza³o siê, ¿e
ich oferta wydawnicza jest nader
skromna i ¿e w³a�ciwie s¹ nieobec-
ne na rynku � zmieniono koncepcjê
i pozostali�my przy prezentacji
plansz z oryginalnymi rysunkami,
znacznie zreszt¹ atrakcyjniejszych
od kiepsko wydrukowanych obraz-
kowych albumów. Ca³e przedsiê-
wziêcie finansowa³o Stowarzysze-
nie Willa Decjusza z Krakowa.

Na czym polega³o uczynienie z
historyjek obrazkowych jednej
z atrakcji Targów? Przede wszyst-
kim w tym roku ruszy³ trzyletni pro-
gram zatytu³owany Faszination
Comic. W jednej z hal Targów uru-
chomiono Centrum Komiksowe, w
którym ulokowano wystawy po-
�wiêcone temu gatunkowi twórczo-
�ci. Znalaz³a siê w�ród nich, na przy-
k³ad, ekspozycja przedstawiaj¹ca
Charlesa Schultza i jego Fistaszki,
ekspozycje po�wiêcone postaci dok-
tora Mabuse czy awangardzie i eks-
perymentowi w komiksie. W Cen-
trum dzia³a³a te¿ niewielka czytelnia
komiksowych albumów, stoisko
multimedialne, kawiarnia, w której
przesiadywali arty�ci podpisuj¹cy
swoje dzie³a (g³ównie Niemcy, cho-
cia¿ te¿ Amerykanie i Francuzi � g³o-
�nych twórców wszak¿e nie by³o)
oraz forum, gdzie odbywa³y siê od-

czyty i dyskusje na najró¿niejsze te-
maty zwi¹zane z komiksem: od mar-
ketingu poprzez cenzurê do proble-
matyki historycznej. Nie zabrak³o te¿
polskiego akcentu � prezentacji Hi-
storii komiksu w powojennej Polsce,
po³¹czonej z wy�wietlaniem slajdów.
Przygotowa³ j¹ Wasz sprawozdaw-
ca, który ograniczy³ siê do dyrygo-
wania aparatur¹ � tekst brawurowo
odczyta³ po niemiecku t³umacz. Zna-
jomo�æ polskich komiksów w�ród
Niemców jest ¿adna, zainteresowa-
nie nimi by³o jednak spore, s¹dz¹c
po frekwencji i liczbie pytañ do pre-
legenta.

Wokó³ Centrum usytuowano kil-
kadziesi¹t stoisk wydawnictw ko-
miksowych najwa¿niejszych firm
niemieckich i niewielkich zagranicz-
nych (np. L�Association). Natomiast
du¿e przedsiêbiorstwa � Dupuis,
Casterman czy Albin Michel � mia³y
swe przedstawicielstwa w halach
mieszcz¹cych stoiska narodowe.
Wydawcy francuscy, Gléant, Del-
court i Vents d�ouest, po³¹czyli si³y
jako France Edition. W�ród Amery-
kanów zauwa¿y³em Disneya i King
Features. Zaprezentowali oni tak¿e
wielk¹ ekspozycjê North American
Comic and Graphic Arts Combined
Exhibit (m.in. wydawnictwa Dark
Horse, Todd McFarlane Produc-
tions, Avatar Press). Komiksów by³o
zatem zatrzêsienie, chocia¿ nieko-
niecznie w Komiksowym Centrum.

Wszelkie godne uwagi wydarze-
nia dziej¹ce siê w Centrum i okoli-
cach, odnotowywa³a kolorowa ga-
zetka, ukazuj¹ca siê codziennie pod-
czas Targów, redagowana przez
dziennikarzy magazynu �Zack�,
najwiêkszego niemieckiego mie-
siêcznika komiksowego (innym
znanym periodykiem jest hambur-
ski �Rraah!�, który tak¿e by³ obec-
ny we Frankfurcie).

Niemcy nie s¹ szczególnie roz-
mi³owani w historyjkach obrazko-
wych: na tamtejszym rynku domi-
nuj¹ publikacje francuskie, belgijskie
i amerykañskie, co jednak wcale nie
przeszkadza naszym s¹siadom w
usilnym lansowaniu komiksów na
presti¿owych targach ksi¹¿ki.

Adam Rusek
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Jerzy Ozga: 1954 – Historia fikcyjna,
Kielce, 1996. Ze zbiorów autora
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Niezwyk³ym zapisem biogra-
fii Wata sta³a siê jedna z naj-
ciekawszych ksi¹¿ek litera-

tury polskiej XX wieku: jego �dzien-
nik mówiony� Mój wiek. Relacja au-
tobiograficzna, bo przecie¿  pisarz
opowiada o swoim ¿yciu, o w³a-
snych do�wiadczeniach i dozna-
niach, nabiera jednak ponadjednost-
kowego wymiaru. �ledz¹c zatem
osobisty los, pisarz dociera do skom-
plikowanych dziejów politycznych,
spo³ecznych, kulturowych Polski
i Europy XX wieku. Mój wiek staje
siê zarazem kronik¹ najwa¿niejszych
wydarzeñ artystycznych minionego
stulecia; kronik¹ wiarygodn¹, bo

notowan¹ nie tylko przez �wiadka,
ale tak¿e aktywnego uczestnika.

Wspominam o �dzienniku mó-
wionym� w kontek�cie znakomitej
wystawy Wiek Wata, po�wiêconej
¿yciu i dzie³u pisarza, a zorganizo-
wanej przez Bibliotekê Narodow¹
w Warszawie w setn¹ rocznicê uro-
dzin artysty (minê³a 1 maja 2000
roku). Twórcom przy�wieca³a idea,
czytelnie wyra¿ona tytu³em ekspo-
zycji, pokazania nie tylko osobowo-
�ci pisarza, jego ¿ycia i dzie³a, ale
tak¿e czasu historycznego, w któ-
rym tworzy³. Biografia artystyczna
Aleksandra Wata staje siê zatem oka-
zj¹ do pokazania wielu wa¿nych zja-
wisk i wydarzeñ XX wieku.

Organizatorzy trafnie pod¹¿yli
�ladem g³ównej my�li Mojego wie-
ku i potrafili stworzyæ wystawê
o wielu znaczeniach i wielu lustrach,
odbijaj¹cych te wszystkie zjawiska
i procesy, w których uczestniczy³
Aleksander Wat. Kolejnym etapom
bardzo bogatej ekspozycji towarzy-
sz¹ fragmenty autobiograficznych
i filozoficzno-eseistycznych ksi¹¿ek
pisarza: Mojego wieku, Dziennika
bez samog³osek, Moraliów, Kartek
na wietrze. Stanowi¹ one naturalny
komentarz do przedstawianych zja-
wisk, wydarzeñ, osób. Zabarwiaj¹
opowiadan¹ historiê XX wieku

prawd¹, wynikaj¹c¹ z jednostkowe-
go, indywidualnego prze¿ycia i do-
�wiadczenia bohatera tej wystawy,
Aleksandra Wata.

¯ycie i dzie³o pisarza zostaj¹ za-
tem pokazane na bogatym i burzli-
wym tle historii XX wieku. Fak-
tom biograficznym towarzysz¹ wy-
darzenia spo³eczne, polityczne,
kulturalne Polski i Europy, wyra�-
nie zaznaczane w kolejnych czê-
�ciach wystawy. Zwi¹zek biogra-
fii Wata z histori¹ szczególnie moc-
no jest akcentowany w momen-
tach prze³omowych: wojny, totali-
taryzmu, przemocy.

Wystawa posiada wymown¹ ar-
chitektonikê. W jej centrum umiesz-
czona zosta³a �Komnata Serca�,
gromadz¹ca eksponaty o symbo-
licznym znaczeniu. Obrazy, repro-
dukcje, fotografie, kartki pocztowe,
listy, rêkopisy, album rodzinny Wa-
tów, przedmioty nale¿¹ce do pisa-
rza, dewocjonalia i wiele innych kie-
ruj¹ uwagê zwiedzaj¹cego ku sfe-
rze najbardziej prywatnego, nie-

ledwie intymnego obszaru ¿ycia ar-
tysty. �Komnata� � w kszta³cie
o�mioboku odpowiadaj¹cego podjê-
tym w niej tematom � pokazuje ro-
dzinn¹ przesz³o�æ Wata, jego ¿ycie
ma³¿eñskie i rodzinne, ale tak¿e od-
s³ania do�wiadczenia religijne
i mistyczne autora Moraliów, dra-
mat doznanej przemocy i mêkê cho-
roby oraz cierpienia. �Komnata Ser-
ca� przemawia swoj¹ symbolik¹ i nie-

Aleksander Wat i jego wiek
Biografia Aleksandra Wata w niezwykły sposób koresponduje
z dramatycznymi losami minionego już - XX wieku. Pisarz
uczestniczył w wielu jego „grach i katastrofach”, które znajdują
głęboki wyraz w różnorodnej twórczości autora Mojego wieku.
Był animatorem i współtwórcą polskiej awangardy poetyckiej
okresu międzywojennego. Początkowo związany z ruchem
komunistycznym, rozszedł się z nim w okresie procesów
moskiewskich. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się we
Lwowie; aresztowany przez NKWD, spędził wiele miesięcy
w więzieniu. Zwolniony na mocy porozumienia Sikorski-Majski,
do 1946 roku przebywał w Kazachstanie.
Po powrocie do kraju z trudem znajdował dla siebie miejsce
w nowych realiach powojennej Polski. W roku 1963 wybrał
status emigranta.

Aleksander Wat (z prawej) i Stanisław Ignacy Witkiewicz,
lata 30. Fot. ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, odkryta
w 2000 r.

Ola Watowa, fot. z 1941 r., i Aleksander Wat,
fot. z 1942 r., Kazachstan. Archiwum Andrzeja Wata
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natarczyw¹, ale wra¿liw¹ poetycko-
�ci¹. Podobnie jak znakomicie wy-
dobyty przez organizatorów motyw
drzewa, tak g³êboko obecny w ca-
³ej twórczo�ci pisarza. Przestrzeñ
wystawy zosta³a bowiem wzboga-
cona o imitacje dwóch drzew, na-
wi¹zuj¹cych do symboliki biblijnej.
Dobrze jest mówiæ o Poecie � w³a-
�nie takim, lirycznym jêzykiem.

Wokó³ �Komnaty Serca� wiedzie
droga przez ¿ycie i twórczo�æ
Aleksandra Wata. Równie¿ jej sym-
bolika jest wymowna. Drogê
otwieraj¹ narodziny pisarza, zamy-
ka za� jego �mieræ. Jest to szlak
niezwykle bogaty, bowiem zgro-
madzono wiele, bardzo ró¿nych
eksponatów. Maj¹ one zawsze sens
co najmniej dwojaki: wskazuj¹ losy
pisarza i czas historyczny, w któ-
rym ¿y³ i tworzy³.

Uk³ad kolejnych czê�ci tej do-
s³ownej i symbolicznej drogi, jak¹
przemierza zwiedzaj¹cy, jest logiczny
i niezwykle czytelny. Pierwszym
etapem jest m³odo�æ pisarza, dobrze
ilustrowana fotografiami, m³odzieñ-
czymi lekturami i dokumentami Uni-
wersytetu Warszawskiego. Zainte-
resowanie musi wzbudziæ ekspozy-
cja po�wiêcona awangardowej
dzia³alno�ci Wata. Wiele tu cieka-
wych dokumentów i fotografii,
pierwszych wydañ poetyckich ska-

mandrytów i awangardzistów, uni-
katowych jednodniówek futury-
stycznych, reprodukcji formistycz-
nych obrazów, prospektów rekla-
mowych. Wystawa ods³ania dyna-
mizm artystyczny tamtych lat, fer-
ment i niepokój towarzysz¹cy sztu-
ce awangardowej. Kolejne dwa eta-
py wystawy wi¹¿¹ siê z twórczymi
poszukiwaniami Aleksandra Wata
oraz z jego dzia³alno�ci¹ komuni-
styczn¹. I tu równie¿ prezentowa-
ny jest bogaty materia³ ilustracyjny:
przede wszystkim ikonograficzny
i bibliograficzny. Wystawa nie za-
pomina o wieloletnim, zawodowym
zwi¹zku pisarza z wydawnictwem
Gebethnera. Przypomina zatem dzia-
³alno�æ redaktorsk¹ Wata, ale rów-
nie¿ aktywno�æ wydawnicz¹ firmy.
Zgromadzono wiele egzemplarzy
ksi¹¿ek wtedy wydawanych u Ge-
bethnera, utwory t³umaczone przez
Wata oraz liczne fotografie.

Czê�æ VI wystawy pokazuje lata
1939-1946, obejmuj¹ce okres lwow-
ski pisarza, nastêpnie jego areszto-
wanie i pobyt w Kazachstanie. Ten
niezwykle dramatyczny etap biografii
Aleksandra Wata ilustrowany jest
fotografiami, dokumentami rodzin-
nymi i tak¿e �ród³ami historyczny-
mi. Znakomicie pokazuj¹ one tê ce-
chê ca³ej wystawy, o której ju¿ mó-
wili�my. Biografia Wata odsy³a

W
ydarzenia, w

ystaw
y, im

prezy
bowiem do dramatycznych wyda-
rzeñ historycznych, wykraczaj¹cych
poza los jednostkowy czy indywi-
dualny. Znacz¹ce staj¹ siê ekspona-
ty przedstawiaj¹ce mapê Kazachsta-
nu, dokumentuj¹ce podpisanie pak-
tu Ribbentrop-Mo³otow, prezentuj¹-
ce zdjêcia wiêzieñ lwowskich na Za-
marstynowie, czy polskich zes³añ-
ców na Dalekim Wschodzie.

Dramatyczny wyraz ma równie¿
nastêpny etap biograficznej wêdrów-
ki wokó³ �Komnaty Serca�. Ukazu-
je on bowiem powrót Aleksandra
Wata do kraju, jego sprzeciw wo-
bec socrealizmu oraz pocz¹tek cho-
roby. Ponownie indywidualny los
ludzki nabiera tu wymiaru historycz-
nego, a tak¿e metafizycznego. Spo-
ro tu ciekawych fotografii, maszy-
nopisów i listów Wata.

Przedostatni etap wystawy obej-
muje lata emigracyjne pisarza. Bar-
dzo dobrze dokumentuje ogromn¹
aktywno�æ pisarsk¹, translatorsk¹
i wydawnicz¹ Wata, jego ogromn¹,
mimo choroby, inwencjê twórcz¹.
Daje on tak¿e wejrzenie w problemy
¿ycia emigracyjnego i w �rodowisko
polskich pisarzy na obczy�nie.

Zwieñczeniem drogi jest ostatnia
czê�æ �Dzie³o ¿ywe. Lata 1967-
-2000�, pokazuj¹ca po�miertne losy
pisarstwa Aleksandra Wata. Autorzy
wystawy zebrali obszerny materia³,
dokumentuj¹cy wielkie zaintereso-
wanie dzie³em artysty. Dowodz¹ tego
wydania krajowe i emigracyjne jego
dzie³, t³umaczenia, komentarze
i wreszcie obszerne rozprawy nauko-
we po�wiêcone pisarzowi.

Ogromnej warto�ci wystawy nie
trzeba dowodziæ. Pokazuje ona ¿y-
cie i twórczo�æ jednego z najciekaw-
szych pisarzy literatury polskiej XX
wieku. Organizatorzy znale�li w³a-
�ciwy jêzyk dla mówienia o dziele
i o osobowo�ci twórczej Aleksan-
dra Wata. Jêzyk z jednej strony po-
etycki, czêsto symboliczny, z dru-
giej za� niezwykle codzienny, osa-
dzaj¹cy twórczo�æ pisarza w bardzo
konkretnych historycznych i geo-
graficznych realiach. A zatem �
zgodnie z tytu³em wystawy: Alek-
sander Wat i jego dwudziesty wiek.

Tomasz Wroczyński

Komnata serca. Gablota 4. Rękopis wiersza z rysunkami A. Wata i pamiątki po Poecie.
Fot. Agata Pawlukiewicz
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Refleksja pierwsza � ksi¹¿ki za-
kazane

Kiedy zbiera³am w latach 70.
materia³y do pracy magisterskiej pt.
My�l teatralna polskich formistów
i futurystów, korzysta³am tak¿e ze
zbiorów Biblioteki Narodowej.
Przegl¹da³am czasopisma z lat 20.,
wydawane w Warszawie, Krako-
wie, Lwowie. Czyta³am pozycje
starsze i nowsze. Szuka³am wska-
zówek bibliograficznych, m.in.
w rejestruj¹cej tak¿e wydania emi-
gracyjne Polskiej Bibliografii Li-
terackiej i wspania³ej pracy Polskie
¯ycie Artystyczne (2 tomy obejmu-
j¹ce lata 1890-1915 i 1917-1939).
Chcia³am nie tylko poznaæ lata 20.,
ale tak¿e dzieje pó�niejsze poszcze-
gólnych twórców. Czasem na kar-
tach katalogowych polskich ksi¹-
¿ek i czasopism wydanych po woj-
nie w Pary¿u lub Londynie napo-
tyka³am tajemnicz¹ fioletow¹ pie-
cz¹tkê: litera �Z� w kó³ku, a kiedy
sk³ada³am w czytelni rewers, oka-
zywa³o siê, ¿e muszê dostarczyæ
specjalne za�wiadczenie od promo-
tora. �Z� oznacza³o �zastrze¿one�,
�zakazane�.

Tak¹ piecz¹tkê otrzyma³ tak¿e
Mój wiek Aleksandra Wata. Pó�-
niej, w latach 80. �zazetkowano�
tak¿e inne utwory Poety, publiko-
wane za granic¹ i przedrukowywa-
ne w kraju przez wydawnictwa
tzw. �drugiego obiegu�. Podobny
los spotka³ wspomnienia Oli Wato-
wej Wszystko co najwa¿niejsze.

Warto mo¿e podkre�liæ fakt, ¿e
paradoksalnie by³o co �zetkowaæ�.
Pracownicy Biblioteki Narodowej
starali siê, pokonuj¹c rozliczne
trudno�ci i nara¿aj¹c siê na czasem
gro�ne konsekwencje, gromadziæ
wszystkie polskie publikacje i udo-
stêpniaæ informacje o nich w kata-
logach i opracowywanych przez
siebie bibliografiach.

Refleksja druga � skarbnice
kultury polskiej

Na pocz¹tku 1990 roku ówcze-
sny wicedyrektor Biblioteki, dr An-
drzej K³ossowski, zainicjowa³ cykl
wystaw po�wiêconych bibliotekom
polskim na obczy�nie. Scenariusze
do trzech wystaw � o Muzeum Pol-
skim w Rapperswilu, Bibliotece
Polskiej w Londynie i Bibliotece
Polskiej w Pary¿u stworzy³a Ewa
Markiewicz, moja ówczesna kole-
¿anka z Zak³adu Informacji Nauko-
wej. Mnie powierzono opracowa-
nie plastyczne (w wypadku wysta-
wy o Bibliotece Polskiej w Pary¿u
tak¿e i Ryszardowi Krysce).

Po �mierci Andrzeja K³ossow-
skiego inicjatywa ta nie by³a kon-
tynuowana. Wydaje mi siê jednak,
¿e zosta³o istotne przes³anie � oto
nadszed³ wreszcie d³ugo oczekiwa-
ny moment, w którym mo¿na bez
ograniczeñ nie tylko scalaæ, ale
i upowszechniaæ krajowy i emigra-
cyjny dorobek kulturalny, a biblio-
teki w tym dziele maj¹ do spe³nie-
nia rolê szczególn¹.

Refleksja trzecia � �wiadkowie
�mieræ Józefa Czapskiego

w 1993 roku u�wiadomni³a mi, ¿e
w³a�nie odchodz¹ ostatni z poko-
lenia urodzonego na prze³omie XIX
i XX wieku � pokolenia, które nam,
swoim wnukom, zostawi³o bezcen-
ny depozyt � pamiêæ ca³ego stule-
cia. Byli w tym pokoleniu ludzie,
którzy � obdarowani wra¿liwo�ci¹,
wnikliwo�ci¹, szlachetno�ci¹ du-
chow¹ � do�wiadczyli tego wieku
w sposób szczególny i dziêki ta-
lentowi � zapisali to swoje �wia-
dectwo w postaci wspomnieñ, roz-
wa¿añ, dzie³ literackich. Wielu
wspania³ych badaczy, krytyków,
edytorów opracowuje tê spu�ciznê
i udostêpnia w formie publikacji.
Powstaje przy tym bogata doku-
mentacja ujawniona w przypisach
i pracach historyczno-krytycznych,
która systematycznie wype³nia luki,
wynik³e z popl¹tanej historii nasze-
go stulecia. Warto przy tym zauwa-
¿yæ, ¿e kr¹g badaczy siê rozsze-
rza, do³¹czaj¹ do nich naukowcy
nie tylko z Europy Zachodniej, ale
tak¿e z Ameryki. Staje siê jasne, ¿e
bez wnikliwego, wynikaj¹cego
z chêci porozumienia siê, a nie po-
kazania w³asnej wy¿szo�ci, pozna-
wania do�wiadczeñ krajów Euro-
py �rodkowej i Wschodniej nie
mo¿na zrozumieæ sytuacji, w jakiej
znalaz³a siê ludzko�æ na pocz¹tku
nowego tysi¹clecia.

Jednym z najwiêkszych drama-
tów cz³owieka wspó³czesnego jest
odczuwany przez niego brak praw-
dy. Szukamy ludzi, których my�li,
s³owa i czyny s¹ to¿same. Do ta-
kich ludzi zapewne nale¿¹ m.in.
Józef Czapski, Kazimierz Wierzyñ-
ski, Aleksander Wat. Pokazanie ich
biografii i ich dzie³a w formie ko-
lejnych wystaw wyda³o mi siê sza-
lenie atrakcyjne. Pogl¹d ten podzie-
li³a Biblioteka Narodowa, w³¹cza-
j¹c je do kalendarza planowanych
imprez. Ekspozycje by³y prezento-
wane kolejno w latach 1993, 1994
i 2000. Mnie przypad³ zaszczyt ich
opracowania.

Na marginesie wystawy Wiek Wata

Od lewej: Czesław Miłosz,
Aleksander Wat, Gustaw
Herling-Grudziński. Nervi 1961.
Archiwum Andrzeja Wata
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Wystawa Jestem od lat noma-
d¹.... dziêki inicjatywie nie¿yj¹cego
dzi� £ukasza K¹dzieli (ówczesnego
pe³nomocnika dyrektora ds. dzia³al-
no�ci publicznej), zyska³a dodatko-
w¹ oprawê w postaci konferencji
naukowej po�wiêconej twórczo�ci
Kazimierza Wierzyñskiego. Wiek
Wata za�  otrzyma³ wsparcie Jana
Zieliñskiego, historyka i krytyka li-
terackiego, który zosta³ wspó³kura-
torem wystawy i opracowa³ do edy-
cji bibliofilskiej niepublikowany
wcze�niej dramat Aleksandra Wata
Kobiety z Monte Olivetto. Z wiel-
kim entuzjazmem do pomys³u zor-
ganizowania wystawy podszed³ tak-
¿e syn Poety, Andrzej Wat, który nie
tylko przywióz³ ca³e swoje bezcen-
ne archiwum, ale s³u¿y³ wspomnie-
niami, wiedz¹ i uwag¹.

Do zorganizowania wystaw
przyczyni³o siê tak wielu ludzi,
¿e a¿ nie sposób ich wymieniæ.
Wszystkim wyra¿am t¹ drog¹
ogromn¹ wdziêczno�æ.

Kilka uwag warsztatowych
Wspomniane trzy wystawy od-

zwierciedlaj¹ mimowolnie etapy roz-
woju nowego gmachu Biblioteki
Narodowej. Józef Czapski prezen-

towany by³ w ma³ym holu przed
Czytelni¹ Ogóln¹, która w 1993 roku
mie�ci³a siê tam, gdzie obecnie jest
Czytelnia Czasopism. Jestem od lat
nomad¹... w 1994 roku zajmowa³a
du¿y hol � po obu stronach scho-
dów prowadz¹cych na I piêtro. Wiek
Wata eksponowano w najwiêkszej
z sal wystawowych oddanych do
u¿ytku przed dwoma laty. W zwi¹z-
ku z tym ka¿da z wystaw wymaga-
³a innego doboru materia³ów, inne-
go uk³adu i innej aran¿acji plastycz-
nej. Choæby taki wydawa³o siê
drobiazg � forma prezentacji foto-
grafii czy facsimiliów. Pierwsza
wystawa bazowa³a na fotokopiach
i czarno-bia³ych odbitkach kserogra-
ficznych, w drugiej wykorzystano
tak¿e kserokopie kolorowe, nato-
miast w trzeciej � dziêki u¿yciu tech-
niki komputerowej � mo¿na by³o
pokazaæ du¿e wydruki z kolorowej
drukarki atramentowej. Kolor nada-
ny ma³ej czarno-bia³ej fotografii, jej
wielokrotne powiêkszenie oraz w³a-
�ciwe o�wietlenie tworzy swoisty
klimat, nadaje ton ca³emu fragmen-
towi wystawy. S³u¿¹ temu równie¿
rekwizyty i instalacje plastyczne, np.
kufer podró¿ny na wystawie o Wie-
rzyñskim, czy piecyk (tzw. koza)
w Wieku Wata.

Opracowanie scenariusza i aran-
¿acji plastycznej wi¹za³o siê we
wszystkich trzech przypadkach ze
¿mudnymi poszukiwaniami � przej-
rzeniem szeregu bibliografii, kata-
logów, s³owników, roczników cza-
sopism, ksi¹¿ek, map, dokumen-
tów ¿ycia spo³ecznego, zbiorów
ikonograficznych zwi¹zanych nie
tylko z samym bohaterem wysta-
wy, ale z lud�mi, których spotyka³
i z wydarzeniami, jakich by³ �wiad-
kiem. Czasem trop okazywa³ siê
mylny, czasem jedno odkrycie po-
ci¹ga³o nastêpne, czasem nastêpo-
wa³o totalne fiasko (np. nie uda³o
mi siê znale�æ odpowiednich foto-
grafii £ubianki, s¹ � ale dopiero
z lat 60.). I tu muszê podziêkowaæ
mojemu macierzystemu Zak³adowi
Informacji Naukowej, na którego
wsparcie merytoryczne (i ducho-
we) zawsze mog³am liczyæ.

G³ównym �ród³em eksponatów
by³y za ka¿dym razem zbiory Biblio-

teki Narodowej. Wiadomo jednak,
¿e najcenniejszymi eksponatami na
wystawie po�wiêconej pisarzowi s¹
zawsze rêkopisy jego utworów,
korespondencja, zdjêcia, pami¹tki.
Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, eks-
ponaty takie mog³y zaistnieæ dopie-
ro na wystawie Wiek Wata. Zabra-
k³oby ich jednak, gdyby nie serdecz-
no�æ i pe³ne po�wiêcenia zaanga¿o-
wanie siê w sprawê Andrzeja Wata,
Aliny Kowalczykowej, Tomasa
Venclovy i Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza.

Andrzej Wat udostêpni³ ca³e swo-
je archiwum � zdjêcia, koresponden-
cjê rodzinn¹, wycinki prasowe (w
tym bezcenne � z gazet francuskich,
amerykañskich, niemieckich) oraz
nigdzie dotychczas nie eksponowa-
ne ilustracje Jana Lebensteina do Bez-
robotnego Lucyfera. Alina Kowalczy-
kowa nie tylko wypo¿yczy³a mate-
ria³y ze swojego archiwum, ale
pomog³a (razem z Tomasem Venc-
lov¹) w uzyskaniu facsimiliów ze
zbiorów The Beinecke Rare Books
& Manuscripts Library, gdzie od
1987 roku znajduje siê archiwum
Poety. Muzeum Literatury im. Ada-
ma Mickiewicza udostêpni³o pami¹t-
ki oraz ksi¹¿ki przyjació³-pisarzy z
dedykacjami dla Aleksandra i Oli Wa-
tów. Dziêki staraniom Jana Zieliñ-
skiego pojedyncze eksponaty po¿y-
czyli tak¿e Agnieszka Andrzejewska,
Ma³gorzata Baranowska, Gregory
Grossman, Piotr Sommer i Jerzy Ti-
moszewicz oraz Biblioteka Domu Li-
teratury w Warszawie.

Wystawa zosta³a zrealizowana
dziêki du¿emu zaana¿owaniu Gra-
¿yny Kasy (komisarza organizacyj-
nego) i kierowanego przez ni¹
O�rodka Dzia³alno�ci Promocyjnej
oraz ekipy technicznej Dzia³u Ad-
ministracyjno-Gospodarczego

Cieszê siê bardzo, ¿e moja przy-
jació³ka, Dorota Szwarcman zgodzi-
³a siê na wykonane utworu Ale co,
który skomponowa³a do trzech wier-
szy Aleksandra Wata, i wraz zespo-
³em muzyków przeobrazi³a otwar-
cie wystawy Wiek Wata w praw-
dziwe wydarzenie artystyczne.

Wszystkim bardzo dziêkujê.

Katarzyna Raczkowska

W
ydarzenia, w

ystaw
y, im

prezy

Jan Lebenstein.
Ilustracja do Bezrobotnego Lucyfera.

Archiwum Andrzeja Wata
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W latach 70. BN wesz³a do
szacownego grona bi-
bliotek narodowych (w

zespole utworzonym w IFLA), dziê-
ki czemu mog³a choæ przez uchy-
lone okno wyjrzeæ na �wiat i podj¹æ
próbê sprostania zadaniom stawia-
nym we wspó³czesnym �wiecie
przed ksi¹¿nicami narodowymi jako
centralami bibliotekarstwa w po-
szczególnych pañstwach. Niema³¹
w tym zas³ugê mia³ Dzia³ Informa-
cji i Udostêpniana Zbiorów, usi³uj¹-
cy przy nader skromnych �rodkach
finansowych i mo¿liwo�ciach kon-
taktów z zagranic¹ dogoniæ trendy
�wiatowe.

A ca³a historia zaczê³a siê od za-
twierdzenia (Zarz¹dzeniem Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 15 IV 1969 r.)
nowego statutu Biblioteki Narodo-
wej, który ustanowi³ now¹ struk-
turê organizacyjn¹. Szczegó³owy
Regulamin Organizacyjny wszed³
w ¿ycie z dniem 31 XII 1970 r.

Podstawow¹ zmianê stanowi³o
wprowadzenie nowej jednostki or-

ganizacyjnej, jak¹ mia³ byæ dzia³.
Ca³o�æ organizmu Narodowej zo-
sta³a podzielona na sze�æ takich jed-
nostek skupiaj¹cych zak³ady, od-
dzia³y i pracownie �ci�le powi¹za-
ne ze sob¹, o wspólnym zakresie
dzia³ania.

W dawnej Ksi¹¿nicy wyodrêb-
niono trzy dzia³y: Gromadzenia
i Opracowywania Zbiorów, Infor-
macji i Udostêpniania Zbiorów oraz
Zbiorów Specjalnych. Mnie powie-
rzono kierownictwo tworzonego
Dzia³u Informacji i Udostêpniania
Zbiorów, który zgodnie z ówcze-
snym schematem organizacyjnym
tworzy³y cztery istniej¹ce ju¿ wcze-
�niej jednostki: Zak³ad Informacji
Naukowej, Zak³ad Katalogów Cen-
tralnych, Oddzia³ Czytelni Ogólnej
i Oddzia³ Wypo¿yczania Krajowe-
go i Zagranicznego. Ten kszta³t or-
ganizacyjny, istniej¹cy przez 15 lat
(1970-1985), z biegiem czasu,
wraz z rozwojem dzia³alno�ci BN,
powstawaniem nowych trendów
w dziedzinie bibliotekarstwa, zmia-

nami infrastruktury i potrzeb u¿yt-
kowników, podlega³ licznym we-
wnêtrznym przeobra¿eniom. W ter-
minie pó�niejszym zosta³y utwo-
rzone lub wyodrêbnione nastêpne
komórki: O�rodek Ochrony Dóbr
Kultury (w 1972 r.), Pracownia
Centralnego Katalogu Czasopism
Polskich (w 1981 r.) i Pracownia
Ksiêgozbioru Wieloegzemplarzowe-
go (w 1984 r.)

Wspó³praca Dzia³u z biblioteka-
mi krajowymi mia³a wiele aspek-
tów. Poza statutowym obowi¹z-
kiem udzielania informacji i udo-
stêpniania zbiorów drog¹ wypo¿y-
czeñ, by³a to m.in. pomoc meto-
dyczna usprawniaj¹ca dzia³alno�æ
bibliotek, zw³aszcza publicznych.
Udziela³ jej g³ównie Zak³ad Infor-
macji Naukowej, który przygoto-
wywa³ programy i nastêpnie prze-
prowadza³ szkolenia dla pracow-
ników dzia³ów informacyjno-bi-
bliograficznych innych bibliotek,
zw³aszcza z zakresu tworzenia kar-
totek zagadnieniowych i organiza-
cji o�rodków wiedzy o regionie. Na
podstawie przeprowadzonych an-
kiet opracowano w ZIN analizê
zasobów bibliotek warszawskich
i zakresu us³ug dla u¿ytkowników.

Równie¿ w ZIN w latach 70.
powsta³ referat dokumentacji dzia-
³alno�ci Biblioteki Narodowej. Za-
czêto gromadziæ materia³y o Biblio-
tece Narodowej (ksi¹¿ki, wycinki

30 lat minê³o...
Z końcem 2000 roku i XX wieku, obok innych rocznic w życiu
Biblioteki Narodowej, należy wspomnieć jeszcze jedną:
trzydziestolecie utworzenia Działu Informacji i Udostępniania
Zbiorów.

Katalog w gmachu BN przy ul. Hankiewicza. Lata 70. Z archiwum BN

Danuta Rymsza-Zalewska, kierownik
Czytelni Ogólnej (1961r.). Z archiwum BN
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prasowe, artyku³y) oraz wydawnic-
twa i dokumenty wytwarzane w Bi-
bliotece (wydawnictwa zwarte i ci¹-
g³e, dokumenty zwi¹zane z wysta-
wami i innymi imprezami, fotogra-
fie). Na podstawie tych materia³ów
wydawano bibliografiê publikacji
dotycz¹cych Biblioteki Narodowej
za lata (1981-1985, 1986-1990,
1991-1995). Ostatnie piêciolecie
jest obecnie w opracowaniu.

Z pocz¹tkiem lat 80. zreformo-
wano system wypo¿yczeñ miêdzy-
bibliotecznych. Opracowano jego
nowe zasady, w³¹czaj¹c do wspó³-
pracy biblioteki wojewódzkie.
W wypo¿yczeniach miêdzynarodo-
wych wprowadzono nowy rewers
ustalony przez IFLA oraz zwiêk-
szono rolê Biblioteki Narodowej
jako centrali wypo¿yczeñ.

W ramach kontaktów z zagrani-
c¹, poza typow¹ wymian¹ us³ug bi-
bliotecznych, jak informacja i wy-
po¿yczanie, Dzia³ uczestniczy³ w
licznych miêdzynarodowych przed-
siêwziêciach. Pracownicy poznawali
dzia³alno�æ bibliotek naukowych,
brali udzia³ w naradach, konferen-
cjach, sympozjach, na które opra-
cowywano referaty i teksty wyst¹-
pieñ w dyskusjach.

W latach 70. tworzono podsta-
wy obecnej techniki bibliotecznej.
To, co dzi� jest dla wszystkich oczy-
wiste, wrêcz banalne (komputer,
no�niki elektroniczne, kserograf),

wtedy fascynowa³o nowymi mo¿-
liwo�ciami, mimo ¿e w stosunku do
Zachodu byli�my opó�nieni o wiele
lat. Wprowadzenie techniki kompu-
terowej do prac biblioteczno-biblio-
graficznych stwarza³o potrzebê po-
szukiwania nowych metod pracy,
rozwi¹zañ organizacyjnych, form
kontaktów Dzia³u z bibliotekami kra-
jowymi i zagranicznymi oraz ko-
mórkami samej BN.

Na pocz¹tku by³a ARKA (Auto-
matyczne Redagowanie Katalogów)
� system utworzony do opracowa-
nia centralnych katalogów pi�mien-
nictwa zagranicznego. Do�wiadcze-
nia zdobyte w trakcie jego wdra¿a-
nia, pozwoli³y na podjêcie central-
nego rejestrowania zasobów pol-
skich czasopism w bibliotekach kra-
jowych i kilku zagranicznych za lata
1661-1950 w systemie POLARKA.

Przej�cie systemu ARKA na miê-
dzynarodowy format MARC otwo-
rzy³o mo¿liwo�æ w³¹czenia siê do
systemów miêdzynarodowych. To
w Dziale Informacji i Udostêpniania
Zbiorów pierwsze kroki stawia³ na-
rodowy o�rodek ISDS (miêdzyna-
rodowy system informacji o wy-
dawnictwach ci¹g³ych � opracowy-
wany w systemie zautomatyzowa-
nym), gdy¿ tu w³a�nie dzia³a³ ju¿ ze-
spó³ pracowników wprowadzonych
w tajniki techniki komputerowej.
Dziêki temu Polska jako jedno
z pierwszych pañstw w Europie
(obok Anglii, Francji i Niemiec) wy-
sy³a³a do centrum systemu w Pary-
¿u dane o polskich wydawnictwach
ci¹g³ych na ta�mie magnetycznej
(pod koniec lat 70.!), a ni¿ej podpi-
sana by³a sta³ym cz³onkiem Rady Za-
rz¹dzaj¹cej systemu ISDS (przez
trzy kadencje).

Dla Biblioteki Narodowej Dzia³
by³ niezbêdnym ogniwem w orga-
nizacji wiêkszo�ci imprez, pocz¹w-
szy od oprowadzania wycieczek
krajowych i zagranicznych go�ci
BN, poprzez wystawy organizowa-
ne samodzielnie lub we wspó³pra-
cy z innymi komórkami BN, do
udzia³u w ró¿nych komisjach sta-
³ych lub grupach roboczych, po-
wo³ywanych do rozwi¹zania dora�-
nych problemów. Na Dziale IiUZ
spoczywa³ miêdzy innymi g³ówny

T
rochê historii

ciê¿ar organizacji piêædziesiêciole-
cia Biblioteki Narodowej, które ob-
chodzone by³o niezwykle uroczy-
�cie (wrêcz hucznie) z udzia³em
go�ci z ca³ego kraju oraz z zaprzy-
ja�nionych bibliotek z zagranicy.

Warsztat pracy Dzia³u z jego
ksiêgozbiorami podrêcznymi i licz-
nymi kartotekami s³u¿y³ wszystkim
zak³adom i pracowniom BN.

W 1978 roku w celu ³atwiejsze-
go publikowania materia³ów robo-
czych i informacyjnych opracowa-
nych w Dziale (pamiêtajmy o dzia-
³alno�ci cenzury i trudno�ciach w
zdobywaniu papieru), utworzono
seriê �Prace i Materia³y Informacyj-
ne�. W trzydziestoleciu ukaza³o siê
21 numerów (broszur), numer 22,
opracowany aktualnie jako Biblio-
teka Narodowa 1996-2000. Mate-
ria³y bibliograficzne, zamknie se-
riê, która wype³ni³a swoje zadanie.

O pracach Zak³adu Informacji
Naukowej pisa³y wielokrotnie jego
kierowniczki: Maria Manteufflowa
i Miros³awa Kociêcka, a o katalo-
gach centralnych, czytelniach i wy-
po¿yczeniach ni¿ej podpisana (w
oddzielnych broszurach Dzia³u oraz
w czasopismach bibliotekarskich).
Niniejszy artyku³ nie jest wiêc spra-
wozdaniem z pierwszych piêtnastu
lat dzia³alno�ci Dzia³u Informacji
i Udostêpniania Zbiorów, lecz gar-
�ci¹ wspomnieñ o sprawach, któ-
rymi, obok monotonnej codzienno-
�ci bibliotecznej, ¿y³ wówczas od-
m³odzony w znacznym stopniu
zespó³ pracowników.

W drugim piêtnastoleciu (1986-
-2000) nast¹pi³y kolejne zmiany
struktury organizacyjnej. W latach
90. wyodrêbniono z Dzia³u kata-
logi centralne pi�miennictwa za-
granicznego i czasopism polskich,
zosta³a zlikwidowana Pracownia
Ksiêgozbioru Wieloegzemplarzo-
wego, w³¹czony za� zosta³ do
Dzia³u Zak³ad Dokumentacji Ksiê-
goznawczej. W zmienionej sytu-
acji politycznej i ekonomicznej kon-
takty miêdzynarodowe uleg³y mo-
dyfikacji.

Obecny stan Dzia³u to ju¿ temat
na oddzielne opracowanie.

     Danuta Rymsza-Zalewska
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Na tê ksi¹¿kê czeka³em od
siedmiu lat. Jesieni¹ 1993
roku Pañstwowe Wydaw-

nictwo Naukowe zwróci³o siê do
mnie z pro�b¹ o opiniê na temat ce-
lowo�ci wydania w polskim prze-
k³adzie tomu Vladimira Nabokowa
Lectures on Literature, opracowa-
nego � ju¿ po �mierci autora � do
druku przez Fredsona Bowersa
(Harcourt Jovanovich Publishers,
1980).

Wcze�niej zna³em dwie inne
ksi¹¿ki Nabokowa, oparte na jego
wyk³adach � Lectures on Don Qui-
xote i Lectures on Russian Literatu-
re, oraz jego monografiê Nikolai Go-
gol i absolutnie wyj¹tkowy, zarów-
no w dziejach edytorstwa, jak
i translatologii, monumentalny ko-
mentarz do Eugeniusza Oniegina we

w³asnym przek³adzie na angielski,
i by³em przekonany, ¿e niebywa³a
wnikliwo�æ i zarazem subtelno�æ
analiz Nabokovowskich zachwyci
czytelnika polskiego. Zdawa³y siê te
nadzieje potwierdzaæ nie tylko suk-
cesy, jakie studia oparte na wyk³a-
dach wybitnych pisarzy odnosi³y ju¿
w �wiatowym pi�miennictwie ese-
istycznym, ale te¿ powodzenie, ja-
kie uzyska³y na naszym rynku dwa
numery �Literatury na �wiecie� po-
�wiêcone twórczo�ci tego intrygu-
j¹cego pisarza. Lolita i pierwsze, t³u-
maczone na polski, beletrystyczne
utwory Nabokova tworzy³y dla jego
eseistyki znakomity kontekst; jak
w wiêkszo�ci pokrewnych wypad-
ków, wyk³ady te nie tylko odkrywa-
³y przed czytelnikiem ró¿norakie, nie
zawsze ³atwo dostrzegalne uroki
omawianych arcydzie³, ale stanowi-
³y arcyciekawy autokomentarz Vla-
dimira Nabokova do jego w³asnej
postawy i w³asnych do�wiadczeñ
artystycznych. Mo¿na by zaryzyko-
waæ twierdzenie, ¿e wyra¿aj¹ one
credo artystyczne autora Pnina
i Przejrzysto�ci rzeczy, wyartyku³o-
wan¹ wprost jego koncepcjê litera-
tury jako sztuki �samej w sobie�,
niemal autonomicznej (a w ka¿dym
razie traktowanej w kategoriach
pozau¿ytkowych) sztuki s³owa,
oferuj¹cej czytelnikowi czyst¹, bez-
interesown¹ rado�æ estetyczn¹, od-
wo³uj¹c¹ siê po�rednio (ale w³a�nie:
po�rednio) do jego wra¿liwo�ci
etycznej i do przyjêtego przezeñ sys-
temu aksjologicznego. Eseje Nabo-
kova Sztuka pisarska i zdrowy roz-
s¹dek oraz Dobrzy czytelnicy i do-
brzy pisarze, a przede wszystkim
L�Envoi (Dedykacja), dope³niaj¹ce
zawarto�æ tomu Wyk³adów o lite-
raturze, s¹ w istocie programowy-
mi enuncjacjami autora.

Dodaæ dla porz¹dku nale¿y, ¿e w
omawianym tomie znajduj¹ siê ana-
lizy powie�ci Jane Austen Mansfield
Park, Karola Dickensa Samotnia,
Gustawa Flauberta Pani Bovary,
Roberta Louisa Stevensona Dziwny
przypadek doktora Jekylla i pana
Hyde�a, Marcela Prousta W stro-
nê Swanna i Jamesa Joyce�a Ulis-
ses oraz novelli Franza Kafki Prze-
miana.

Nie wiem, jakich trudno�ci zlêk³o
siê Pañstwowe Wydawnictwo Na-
ukowe i z jakich wzglêdów odst¹pi-
³o od zamiaru opublikowania tej
ksi¹¿ki w polskim przek³adzie. Nie
chodzi mi te¿ o samo tylko wypomi-
nanie tej zas³u¿onej sk¹din¹d oficy-
nie (która podlega³a w ostatnich cza-
sach ró¿norakim �transformacjom�)
owego �grzechu zaniechania�.

My�lê, ¿e poniechanie owo od-
notowaæ warto jako przyczynek do
przysz³ych, systematycznych ba-
dañ nad meandrami praktyki wy-
dawniczej minionych lat kilkunastu.
A wynotowujê ten epizod z satys-
fakcj¹ podwójn¹, p³yn¹c¹ i z fak-
tu, ¿e w koñcu ta ksi¹¿ka po pol-
sku siê ukaza³a, i z zapowiedzi jej
obecnego wydawcy, ¿e przedsta-
wi nam równie¿ przek³ady obu
wymienionych wy¿ej zbiorów wy-
k³adów Nabokova � o Don Kicho-
cie i o literaturze rosyjskiej.

Natomiast, rekomenduj¹c przed
siedmioma laty polskiemu wydaw-
cy tom Lectures on Literature, nie
zdawa³em sobie sprawy z ogromu
trudno�ci, jakie pokonaæ musi jego
polski t³umacz. Czytaj¹c dzi� �wiet-
ny polski przek³ad wyk³adów Nabo-
kova, dokonany przez Zbigniewa
Batko, �czujê w ko�ciach� k³opoty
w³asne: zmagam siê z podobnymi
problemami, t³umacz¹c wyk³ady
Amosa Oza zebrane w tom The Sto-
ry Begins (t³umaczê z angielskiego
przek³adu Maggie Bar-Tura). Otó¿
rzecz polega na czym�, co mo¿na
by okre�liæ jako uszeregowanie przy-
k³adów, które zmusza do wykony-
wania zabiegów rekonstrukcyjnych,
niekiedy granicz¹cych z hipotez¹. Na
przyk³ad, Oz analizuje opowiadanie
Yaakova Shabtaia Osobisty bardzo
nie�mia³y leopard � napisane w jê-
zyku hebrajskim i w tym¿e jêzyku

„ C z y  b ę d z i e s z  w i e d z i a ł  c o  p r z e ż y ł e ś . . . ”

Translatorskie koronkarstwo

Vladimir Nabokov Wyk³ady o literaturze.
Prze³. Zbigniew Batko.
Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo
Literackie �Muza� 2000
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przezeñ przeczytane � w wersji an-
glojêzycznej, zaczerpniêtej z anoni-
mowego t³umaczenia opublikowane-
go przez The Institute for the Trans-
lation of Hebrew Literature w
Izraelu! Chwilami wywody anali-
tyczne lekko �odstaj¹� od tych przy-
toczeñ.

Ale nie z w³asnych k³opotów
chcia³bym na tym miejscu siê zwie-
rzaæ, tylko podkre�liæ mistrzostwo
t³umacza wyk³adów Nabokova, na-
k³adaj¹ce siê na arcymistrzostwo t³u-
maczonego przezeñ pisarza, zajmu-
j¹cego siê z kolei absolutnym mi-
strzostwem analizowanego przezeñ
tekstu utworu, egzemplifikuj¹c wy-
wód chromym t³umaczeniem tekstu
na jêzyk zrozumia³y dla s³uchaczy
wyk³adowcy. Zaraz rozszyfrujê tê
szaradê na przyk³adzie Pani Bovary
� ksi¹¿ki uznawanej przez Naboko-
va za jedn¹ z najcenniejszych i naj-
wa¿niejszych w dziejach �wiatowe-
go pi�miennictwa.

Wszystkie przek³ady Pani Bovary
[mowa o przek³adach angielskich;
Z.B.] roj¹ siê od b³êdów i przeina-
czeñ; parê z nich poprawili�my �
stwierdza Nabokov w jednej z nota-
tek do pytañ przygotowanych dla stu-
dentów (wtrêt w nawiasie kwadra-
towym pochodzi oczywi�cie od Bat-
ki). W istocie poprawi³ tych b³êdów
wiêcej ni¿ �parê� � siêga³ po t³uma-
czenia ró¿ne, dokonywa³ swoistych
kontaminacji, a co wiêcej � jak pisze
Bowers w nocie od wydawcy � cy-
taty z Flauberta zawieraj¹ liczne zmia-
ny w angielskim przek³adzie, wpro-
wadzone przez Nabokova w jego ro-
boczym egzemplarzu powie�ci, [....]
przek³ady [cytowane w wyk³adach
� W.S.] mog³y zawieraæ dopisane
miêdzy wierszami lub na marginesach
proponowane przez Nabokova w³a-
sne wersje ca³ych zdañ i pojedyn-
czych s³ów.

Za wszystkimi tymi meandrami
i zawirowaniami wierno�ci cytatów
t³umacz pod¹¿a z wytê¿on¹, tropi-
cielsk¹ uwag¹, chwilami znajduj¹c
w tym badawczym wysi³ku nieocze-
kiwanego sojusznika w osobie Anieli
Miciñskiej. Na przyk³ad, opis ucze-
sania Emmy ogl¹danego oczyma
Karola, wed³ug Nabokova zosta³ we
wszystkich [...] wersjach przet³uma-

czony tak okropnie, ¿e muszê tu przy-
toczyæ w³a�ciwy [czyli w³asny � W.S],
bo inaczej trudno sobie wyobraziæ, jak
wygl¹da³y w³osy Emmy. T³umacz pol-
ski za� � przytacza ten opis w prze-
k³adzie A. Miciñskiej, bardzo zbli-
¿onym do poprawionej wersji Nabo-
kova. Zacytujmy ten fragmencik,
w istocie nader reprezentatywny dla
Flaubertowskiej maestrii stylistycznej,
�wietnie odtworzonej przez polsk¹
przek³adowczyniê � wraz z uwypu-
klaj¹cym tê maestriê wtrêtem autora
Lolity: Cienki, przez �rodek g³owy
biegn¹cy rozdzia³ek delikatn¹ lini¹
obrysowywa³ kszta³t czaszki (Pamiê-
tajmy, ¿e patrzy na ni¹ m³ody lekarz).
D³ugie czarne, l�ni¹ce, jakby z jed-
nego kruszcu ulane pasma w³osów,
spod których wysuwa³y siê tylko ko-
niuszki jej uszu, sp³ywa³y ku ty³owi
w obfity wêze³, faluj¹c lekko na skro-
niach w sposób, który m³ody lekarz
widzia³ po raz pierwszy w ¿yciu.Po-
liczki jej by³y ró¿owe.

Ale i Miciñska bywa zawodna.
Horrendalny tort �lubny nieco �po-
lonizuje� (á la manière de nos gran-
des-mères), co Batko wychwytuje
z równie¿ nie ca³kiem dzisiejsz¹ pe-
danteri¹: Na niebieskiej tekturowej
podstawie [wyrastaj¹c jak gdyby
z miejsca, w którym koñczy³a siê
czapka, czyli z karbowanego wie-
loboku] w kszta³cie �wi¹tyni z por-
tykami, kolumnad¹, pos¹¿kami ze
stiuku umieszczonymi w niszach,
usianymi z³otymi gwiazdkami z pa-
pieru, sta³a wie¿a z ciasta toczona
pomniejszymi fortyfikacjami z ta-
taraku, migda³ów, rodzynków i po-
marañczowych skórek [w orygina-
le francuskim i w wersji angielskiej:
æwiartek pomarañczy; Z.B.]

Drobiazgowa piecza o te szcze-
gó³y ma znaczenie nie tylko dla do-
kumentacyjnej �cis³o�ci cukierni-
czych opisów, ale i dla estetycznej
precyzji dzie³a! Mistrzostwo roboty
translatorskiej Batki obejmuje oczy-
wi�cie nie tylko tê, tak¿e dla Nabo-
kova fundamentaln¹ �cis³o�æ szcze-
gó³ów, lecz przede wszystkim bez-
b³êdne uchwycenie swoistej drama-
turgii stylistycznej wywodów wy-
k³adowcy, który potrafi wznieciæ w
s³uchaczach iskierkê urzeczenia uro-
d¹ analizowanego tekstu, roznieciæ

j¹ w ¿ywy p³omyk, a w koñcu
wrêcz rozp³omieniæ. Tê umiejêtno�æ
stworzenia w s³owie w³asnym � in-
krustowanym nieomylnie dobrany-
mi i starannie wyprecyzowanymi
cytatami � literackiego ekwiwalentu
odpowiadaj¹cego skal¹ piêknu tek-
stu omawianego, posiad³ Vladimir
Nabokov w stopniu niemal niedo�ci-
gnionym. A o przek³adzie Zbignie-
wa Batki powiedzieæ trzeba, ¿e te
warto�ci Nabokovowskich Wyk³a-
dów o literaturze przeniós³ w polsz-
czyznê niemal bezb³êdnie. I za tê i�cie
koronkow¹ robotê translatorsk¹ na-
le¿y mu siê uznanie.

             Wacław Sadkowski

P.S. ̄ eby ono uzyska³o pe³n¹ wia-
rygodno�æ, muszê dodaæ, ¿e w pew-
nym punkcie koryguj¹ce wywody
Batki nie w pe³ni mnie przekonuj¹.
Ryzykuje on mianowicie opis czap-
ki szkolnej Karola, sk¹din¹d � jak
podkre�la Nabokov, i co czytelnik
dostrze¿e w przytoczonym wy¿ej
opisie � operuj¹cy motywem warstw
czyli struktury pionowej tortu. W
przek³adzie Miciñskiej brzmi to tak:
Skomplikowane to by³o nakrycie g³o-
wy i co� niby czapka futrzana, roga-
tywka, okr¹g³y kapelusz i czepek ba-
we³niany jednocze�nie; s³owem, jed-
na z tych ubogich rzeczy, których
niema brzydota wielk¹ ma si³ê wy-
razu, jak twarz g³upca. Jajowata,
wydêta przez fiszbiny, zaczyna³a siê
trzema równoleg³ymi wa³eczkami:
potem, przedzielone czerwonym pa-
sem, bieg³y na przemian r¹by [we
francuskim oryginale des lasanges,
a wiêc romby! Z.B.] aksamitu i za-
jêczej skórki... ¯adnego ze znaczeñ
wyrazu �r¹b�, podanych w S³owni-
ku warszawskim, ani w S³owniku
Doroszewskiego (nie mówi¹c ju¿ o
innych, skromniejszych pod wzglê-
dem leksykalnego zasobu), nie mo-
g³a t³umaczka mieæ na my�li. Czy¿-
by wiêc t³umacz Nabokova, przy³a-
puj¹c t³umaczkê Flauberta na banal-
nym (a nie wy³apanym, albo i wrêcz
zawinionym przez wydawcê) b³êdzie
ortograficznym, nie umia³ siê po-
wstrzymaæ przed mentorskim jej
skarceniem, wspartym przywo³a-
niem orygina³u?

               W.S.
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Kwestia mniejszo�ci narodo-
wych jest jedn¹ z najtrud-
niejszych, z jakimi mamy

do czynienia w Europie. Zdawali so-
bie z tego sprawê ci, którzy ustana-
wiali ³ad po pierwszej i drugiej woj-
nie �wiatowej. Bowiem, jak to g³osi
nasza Noblistka: Po ka¿dej wojnie
trzeba posprz¹taæ. Sprz¹tali zwyciêz-
cy, ale jak wiemy, ich decyzje wio-
d³y czêsto do nowych konfliktów,
tworz¹c zarzewia niepokoju. Doz-
nane krzywdy pamiêta siê d³ugo. Po
I wojnie Wêgry straci³y 2/3 swego
terytorium, a 3 miliony ludzi znala-

z³o siê poza granicami swoich oj-
czyzn. Spór o Prusy Wschodnie sta³
siê pretekstem napa�ci Niemiec na
Polskê. Po II wojnie podzielono stre-
fy wp³ywów, wytyczaj¹c nowe gra-
nice, przesiedlaj¹c miliony ludzi. Do-
�wiadczyli�my tego i my. Kraj prze-
suniêto jak komodê w mieszkaniu,
tworz¹c nowe granice na wschodzie
i zachodzie. Miliony ludzi wydarto
z ich �rodowiska, zmuszono do wê-
drówek, zasiedlania ziem, z których
bezlito�nie wypêdzono dotychczaso-
wych mieszkañców. Wielu pozosta³o
na swojej ojcowi�nie, inni zakorze-
nili siê tam, dok¹d ich zes³ano, zwolna
ulegaj¹c procesom wynarodawiania.
Po pó³wieczu wszystkie te zmiany
sta³y siê czym� normalnym dla ko-
lejnych pokoleñ � tam gdzie s¹
cmentarze dziadków, rodziców, jest
ju¿ ich ojcowizna. Nie sposób od-
wróciæ biegu historii, trzeba siê z ni¹
pogodziæ, mimo i¿ zmiana granic ro-
dzi krzywdy, sytuacje bolesne i dra-
matyczne: ludzie ¿yj¹cy od dziada pra-
dziada na swej ziemi nagle okazuj¹
siê byæ mniejszo�ci¹, poddan¹ pra-
wom pañstwa, w którym � bez swej
woli � siê znale�li. Taka jest sytuacja
Polaków na Litwie, Bia³orusi, Ukra-
inie. Jednak by ¿yæ, by tworzyæ
przysz³o�æ trzeba w pewnym mo-
mencie powiedzieæ sobie wyra�nie,
¿e przesz³o�æ nie wróci i nie oczeki-
waæ od losu sprawiedliwo�ci. Trze-
ba ¿yæ z my�l¹ o przysz³o�ci. Nie
ma wielkiej, d³ugofalowej polityki
bez ofiar. � pisa³ Jerzy Giedroyæ �
Dlatego zespó³ nasz (�Kultury�-
A.J.) od razu zdecydowa³, jeszcze
w 1949 roku, ¿e Wilno i Lwów s¹ dla
Polski stracone. Je¿eli chcemy znor-
malizowaæ nasze stosunki z Litw¹
i Ukrain¹, to z tych ziem musimy zre-
zygnowaæ. Musimy zrezygnowaæ z re-
windykacji tych ziem nawet po zmia-
nie sytuacji (cyt. za M. Jagie³³¹).

Oczywi�cie trudno siê pogodziæ
z utrat¹ ziemi ojców. Ale przysz³o�æ
jest wa¿niejsza od przesz³o�ci. Trze-

ba w jej imiê pogodziæ siê z faktami
dokonanymi. Rozumiej¹ to zarów-
no Niemcy, jak i Polacy tworz¹c
nowe podstawy dla partnerstwa.
Jednak nie jest to proces ani ³atwy,
ani szybki. Przesz³o�æ ci¹¿y przez
lata, przez pokolenia. Przesz³o�æ, ale
te¿ i atawistyczna niechêæ do obce-
go rodz¹ca opozycjê: my-oni. My,
tutejsi, swojacy i oni-obcy. Jest to
opozycja wywodz¹ca siê z najpierw-
szych reakcji cz³owieka � obroñcy
rodziny, grupy, plemienia, i zakorze-
niona w do�wiadczeniu ¿ycia. Ob-
co�æ jest zawsze problemem dla nas
samych, jest probierzem naszej to-
lerancji.  Jak¿e czêsto uwa¿amy, ¿e
inny, obcy � to gorszy, a wiêc tym
samym utwierdzamy siê w przeko-
naniu, ¿e jeste�my lepsi. Doskona³a
to po¿ywka dla wszelkich nacjona-
lizmów, ekstremizmów, usprawie-
dliwienie z³a i agresji w stosunku do
innych. Dla postaw z gruntu anty-
chrze�cijañskich.

Pozostañmy jednak przy naszych
relacjach z s¹siadami i przy proble-
mie mniejszo�ci zamieszkuj¹cych
nasz kraj. Ksi¹¿ka Micha³a Jagie³³y
po�wiêcona jest w³a�nie temu za-
gadnieniu. Analizuje rzetelnie stosun-
ki dzi� istniej¹ce i przesz³o�æ, która
na nich zawa¿y³a. Tytu³ okre�la do-
brze pogl¹dy Autora, choæ nie jest
to tytu³ atrakcyjny, zdolny przyci¹-
gn¹æ uwagê szerokiego krêgu czy-
telników. Wola³bym inny, mniej ³o-
patologiczny, jako ¿e ksi¹¿ka jest m¹-
dra, �wietnie napisana i chcia³oby
siê, by dotar³a do jak najliczniejsze-
go krêgu czytelników. Stanowi bo-
wiem kompendium wiedzy po¿y-
tecznej dla ka¿dego, nie tylko dla
ludzi zajmuj¹cych siê histori¹, kul-
tur¹, stosunkami spo³ecznymi i na-
rodowo�ciowymi.

Podtytu³ informuje, i¿ s¹ to szki-
ce o polityce wschodniej i mniejszo-
�ciach narodowych zamieszczane
w latach 1990-1999 w ró¿nych pi-
smach, przede wszystkim w �Prze-
gl¹dzie Powszechnym�. Szkice
w wielu miejscach zosta³y wzboga-
cone przez Autora, pod wp³ywem
listów czytelników i w rezultacie
przemy�leñ zwi¹zanych z Jego dzia-
³alno�ci¹ zawodow¹. Micha³ Jagie³-
³o by³ bowiem przez 8 lat wicemini-

Partnerstwo
dla przysz³o�ci
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strem w resorcie kultury i sztuki od-
powiedzialnym za sprawy mniejszo-
�ci narodowych. Dodam od siebie,
¿e pe³ni³ tê funkcjê m¹drze, z wiel-
kim taktem.

Omawiana ksi¹¿ka powsta³a
w wyniku uwa¿nych lektur wielu
dzie³ historycznych i tekstów publi-
cystycznych. Jest zatem, jak stwier-
dza Autor, swoistym subiektywnym
przewodnikiem po odpowiednio do-
branej literaturze przedmiotu. Za-
warte w niej rozwa¿ania zostaj¹ pod-
dane os¹dowi czytelnika, poniewa¿
autor uwa¿a, i¿ refleksja nad naszym
stosunkiem do innych jest nam w tej
chwili bardzo potrzebna. Dotyczy to
w równym stopniu naszego odno-
szenia siê zarówno do mniejszo�ci
narodowych, jak i do najbli¿szych
s¹siadów. W innym miejscu Micha³
Jagie³³o powiada: Interesuj¹ mnie
przede wszystkim nasze, polskie wy-
obra¿enia o polsko�ci widzianej
przez pryzmat d¹¿eñ narodowych
i pañstwowych Litwinów, Bia³oru-
sinów i Ukraiñców. [...]. Rzec mo¿-
na, jest to rozmowa o umiejêtno�ci
bycia u siebie; niezale¿nie czy do-
tyczy to Polaków w Polsce i Pola-
ków stanowi¹cych historyczne, za-
siedzia³e mniejszo�ci na Litwie,
Bia³orusi, Ukrainie i w Czechach,
czy odnosi siê to do naszego widze-
nia obywateli polskich innych na-
rodowo�ci, maj¹cych prawo do
traktowania tej ziemi jako swojej:
Litwinów, Bia³orusinów, Ukraiñ-
ców, Niemców, S³owaków, Czechów,
¯ydów i Romów.

Autor w swych rozwa¿aniach
skupia siê na problemie Kresów.
Stosunki z Niemcami pozostaj¹
poza krêgiem jego zainteresowañ.
Rozumiem go, istotnie jest to pro-
blem inny, z którym musz¹ siê upo-
raæ przede wszystkim nasi zachodni
s¹siedzi. Jednak opisuj¹c postawy
Polaków wobec zjawisk dotycz¹-
cych Kresów, M. Jagie³³o siêga po
przyk³ady dotycz¹ce ziem zachod-
nich i Niemców. Ta lekcja porów-
nawcza wydaje siê bardzo wa¿na.
Kiedy w Niemczech ukaza³a siê
ksi¹¿ka o ko�cio³ach Breslau, peere-
lowska prasa oskar¿y³a wydawców
o rewizjonizm i inne okropno�ci.
Nasunê³o mi to my�l, ¿e tak samo

reaguj¹ Litwini, kiedy my wydaje-
my ksi¹¿kê o ko�cio³ach Wilna.

Dra¿liwo�æ Litwinów mo¿na zro-
zumieæ: odbudowuj¹ swoj¹ to¿sa-
mo�æ narodow¹ w opozycji do kul-
tury polskiej, przez stulecia domi-
nuj¹cej, wch³aniaj¹cej najcenniejsze
jednostki (król W³adys³aw Jagie³³o
jest tego przyk³adem). £atwo ich
uraziæ drobiazgami, których my nie
zauwa¿amy, odczuwaj¹ lêki dla nas
trudne do zrozumienia. Sam tego
do�wiadczy³em w trakcie rozmowy
z prezydentem Landsbergisem. Nie
mog³em poj¹æ jego niepokoju o Wil-
no, obawy przed nowym ¯eligow-
skim. A przecie¿ mieszka³ przez
wiele lat w Polsce, tu studiowa³, ma
tu oddanych przyjació³. Nie zasta-
nawiamy siê na ogó³, jak Litwini nas
widz¹ i ¿e reaguj¹ alergiczne nawet
na termin Kresy. My urodzili�my siê
z tym pojêciem, co wiêcej � Kresy
otaczamy szczególnym sentymen-
tem. Tymczasem dla nich jest ono
obraz¹, gdy¿ Kresy Rzeczypospoli-
tej � to centrum ich pañstwowo�ci.
Na to samo s³owo reagujemy ina-
czej. Micha³ Jagie³³o wnikliwie roz-
wa¿a te problemy, zna je przecie¿
tak¿e z praktyki, wie, ile z naszej
strony pope³niono, i pope³nia siê,
nietaktów. Ile w nas bywa megalo-
manii, arogancji. Przez niechêæ do
�innego�, przez rozpamiêtywanie
przewin, których ju¿ nie ma sensu
analizowaæ, wyja�niaæ, poniewa¿
rozdrapywanie ran wiedzie tylko do
nienawi�ci, a jednej prawdy i tak
przecie¿ nie ma.

W pewnych sytuacjach siêganie
do historii i szukanie winnego po-
zbawione jest sensu. Ale trzeba te¿
zauwa¿yæ, ¿e u �róde³ konfliktów
tkwi tak¿e polityka wobec mniejszo-
�ci. Przy formu³owaniu jej zasad
wystêpuje podstawowy dylemat:
szanowaæ, kultywowaæ odrêbno�æ
� czy wynaradawiaæ. Mo¿na to na-
zwaæ ³adniej � polonizowaæ. Przez
d³ugi czas by³em zaanga¿owany
emocjonalnie w sprawy Litwinów
na Sejneñszczy�nie. Pamiêtam, ¿e
zbulwersowany tym, i¿ w bazylice
sejneñskiej Litwinom nie pozwolo-
no odprawiaæ mszy w ich jêzyku,
interweniowa³em u prymasa Wy-
szyñskiego. Przyj¹³ mnie ch³odno.

On, tak wspania³y, ¿yczliwy, po-
mocny mi nieraz w badaniach nad
folklorem, tym razem powiedzia³
krótko: Trzeba, by siê spolonizowa-
li. To samo kilka lat wcze�niej us³y-
sza³em od Gomu³ki. Nie muszê
chyba dodawaæ, ¿e postawa Mi-
cha³a Jagie³³y jest diametralnie od-
mienna. Stale musia³ rozwa¿aæ � jak
dopomóc rodakom zza miedzy
w zachowaniu polskiej to¿samo�ci,
nie obra¿aj¹c spo³eczno�ci miejsco-
wej?  Kluczem jest tu s³owo � sza-
cunek. Szacunek to wyzbycie siê
megalomanii, wiary w to, ¿e jeste-
�my najlepsi, wspaniali, a innym do
nas daleko. Szacunek to uznanie,
¿e ka¿dy ma prawo sam wybraæ
swoj¹ drogê ¿yciow¹, wiarê, prze-
konania.

Szacunek, a wiêc i postawa na-
cechowana tolerancj¹. M¹dr¹ tole-
rancj¹. Tu przytoczê za Autorem
s³owa Jana Paw³a II, wypowiedzia-
ne podczas jego pobytu w Polsce:
Nietolerancja, choroba ludzko�ci
i hañba Ko�cio³a, mo¿e wystêpo-
waæ zarówno po stronie silniejsze-
go, jak i po stronie s³abszych. Nie-
tolerancja wci¹¿ zbiera swe ¿niwo.
Szczególnie silnie wystêpuje w stre-
fach pogranicznych: pamiêtamy
gorsz¹ce spory o Ko�ció³ w Prze-
my�lu, dyskryminacjê Bia³orusi-
nów, ci¹g³e j¹trzenie w Puñsku,
próby rozbicia i upokorzenia miesz-
kaj¹cych tam Litwinów. A jedno-
cze�nie kiedy je¿d¿ê po kraju �la-
dem konkursu �Ma³ych Ojczyzn�
widzê wiele odnowionych cmen-
tarzy ¿ydowskich, niemieckich,
radzieckich, dostrzegam m¹dry sto-
sunek do przesz³o�ci, do dziedzic-
twa bez naszej woli otrzymanego,
a zobowi¹zuj¹cego. W�ród wszel-
kich zawirowañ partyjnych podzi-
wiaæ mo¿na konsekwentnie prowa-
dzon¹ politykê zagraniczn¹ i poli-
tykê wobec mniejszo�ci. Jej wyra-
zem jest tak¿e ksi¹¿ka Micha³a Ja-
gie³³y, któr¹ gor¹co wszystkim re-
komendujê.

Aleksander Jackowski

Autor przez wiele lat by³
redaktorem naczelnym

kwartalnika�Konteksty�.
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Tradycja przek³adów literatu-
ry polskiej siêga XVI wie-
ku. Przet³umaczono wów-

czas na jêzyk czeski i ukraiñski m.in.
utwory Jana Kochanowskiego, kro-
niki Joachima Bielskiego i Macieja
Stryjkowskiego. W 1645 roku na
jêzyk angielski prze³o¿ono Carmina
Macieja Sarbiewskiego. Mieli�my
tak¿e w tamtych czasach wielu zna-
komitych t³umaczy, choæby Piotra
Kochanowskiego, bratanka poety
czarnoleskiego.

To dziêki przek³adom literatura
polska sta³a siê znana w Europie
i poza ni¹, a polskie ksi¹¿ki mog³y
wej�æ na �wiatowy rynek. Dlatego
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
wszelkie poczynania mog¹ce przy-
czyniæ siê do zwiêkszenia liczby
przek³adów naszej literatury. Mam
tu na my�li targi ksi¹¿ki, publikacje
orygina³ów (zw³aszcza tomików
wierszy) z równoleg³ym tekstem t³u-
maczenia, wydawanie czasopism
w ró¿nych wersjach jêzykowych,
publikowanie s³owników pisarzy
i t³umaczy, wystawy przek³adów li-
teratury polskiej, miêdzynarodowe
zjazdy t³umaczy polskiej ksi¹¿ki.
W�ród tych dzia³añ szczególn¹ rolê
ma do spe³nienia systematycznie
opracowywana bibliografia przek³a-
dów polskiej literatury.

W 1972 roku, z inicjatywy Agen-
cji Autorskiej ukaza³a siê Polska
literatura w przek³adach. Biblio-
grafia 1945-1970 opracowana
przez Ludomirê Ryll i Janinê Wil-
gat. Zarejestrowano w niej impo-
nuj¹c¹ liczbê 5000 pozycji. Opisy
przek³adów polskiej literatury do-
konywanych w latach nastêpnych
publikowane s¹ w rocznikach �Po-
lonica Zagraniczne. Bibliografia�
(1956-), przygotowywanej i reda-
gowanej w Instytucie Bibliograficz-
nym Biblioteki Narodowej.

Opublikowan¹ jesieni¹ 2000 roku
Literaturê polsk¹ w przek³adach,
1990-2000 przygotowano na Miê-
dzynarodowe Targi Ksi¹¿ki we
Frankfurcie jako przewodnik biblio-
graficzny, który powinien nie tylko
informowaæ, ale przede wszystkim
u³atwiaæ dostêp do t³umaczeñ polskiej
literatury piêknej opublikowanych
w formie ksi¹¿kowej po 1989 roku.

W tomie zgromadzono ponad
2200 opisów ksi¹¿ek 345 autorów,
przet³umaczonych z ponad 900 ory-
gina³ów na 44 jêzyki i wydanych w
53 krajach. Poniewa¿ bibliografia
zosta³a przygotowana z my�l¹ o cu-

dzoziemcach � czytelnikach, t³uma-
czach, wydawcach oraz badaczach
literatury i jêzyka polskiego, wszyst-
kie uwagi pochodz¹ce od osób re-
daguj¹cych opisy bibliograficzne s¹
w jêzyku angielskim.

Materia³ bibliograficzny zawar-
ty w przewodniku pogrupowano
alfabetycznie wed³ug jêzyków prze-
k³adów. Nastêpnie wewn¹trz kon-
kretnego obszaru jêzykowego usze-
regowano, tak¿e w porz¹dku al-
fabetycznym, nazwiska pisarzy
i tytu³y przek³adów ich dzie³, poda-
j¹c w uwagach wyró¿nione graficz-
nie tytu³y orygina³ów.

Bibliografia nie jest adnotowa-
na, starano siê jednak informowaæ
o zawarto�ci ksi¹¿ek, wypisuj¹c
w tzw. strefie uwag tytu³y utworów
wspó³wydanych oraz nazwiska au-
torów i t³umaczy nieuwzglêdnione w
g³ównym opisie. Szczególnie wa¿-
n¹ rolê pe³ni¹ indeksy, a zw³aszcza:
� indeks autorów i wspó³pracow-

ników, obejmuj¹cy autorów
tekstów, t³umaczy, redaktorów
antologii i ilustratorów

� indeks tytu³owy podporz¹dko-
wany nazwom autorów, zawie-
raj¹cy wykaz tytu³ów antologii

� indeks tytu³ów orygina³ów
� indeks geograficzny przek³adów

wed³ug krajów, w których zo-
sta³y one opublikowane.

Autorzy bibliografii korzystali w
swojej pracy z materia³ów zgroma-
dzonych w Pracowni Bibliografii
Poloników Zagranicznych Instytu-
tu Bibliograficznego BN, opubliko-
wanych czê�ciowo w rocznikach
�Polonica Zagraniczne. Bibliografia�
(od roku 1990 do roku 1993) i reje-
strowanych w bazie komputerowej,
obejmuj¹cej polonika zagraniczne za
lata 1993-2000.

Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e
w 2000 roku stworzono w Pracow-
ni Bibliografii Poloników Zagranicz-
nych Instytutu Bibliograficznego
odrêbn¹ bazê komputerow¹ prze-
k³adów polskiej literatury piêknej od
1990 roku. Jest ona uzupe³niana na
bie¿¹co � w grudniu 2000 roku li-
czy³a 2 293 pozycje (e-mail: polo-
nica@bn.org.pl).

Wiêkszo�æ opisów bibliograficz-
nych zawartych w Literaturze pol-

Polska literatura
na �wiecie
Literatura polskaLiteratura polskaLiteratura polskaLiteratura polskaLiteratura polska
w prw prw prw prw przekładach. Pzekładach. Pzekładach. Pzekładach. Pzekładach. Polisholisholisholisholish
literature in translationsliterature in translationsliterature in translationsliterature in translationsliterature in translations
1990-2000. 1990-2000. 1990-2000. 1990-2000. 1990-2000. Pod redakcjąPod redakcjąPod redakcjąPod redakcjąPod redakcją
Danuty Bilikiewicz-BlancDanuty Bilikiewicz-BlancDanuty Bilikiewicz-BlancDanuty Bilikiewicz-BlancDanuty Bilikiewicz-Blanc
i Ti Ti Ti Ti Tomasza Szubiakiewicza przyomasza Szubiakiewicza przyomasza Szubiakiewicza przyomasza Szubiakiewicza przyomasza Szubiakiewicza przy
współpracy Beaty Capikwspółpracy Beaty Capikwspółpracy Beaty Capikwspółpracy Beaty Capikwspółpracy Beaty Capik
i Anny Karłowicz. Warszawa,i Anny Karłowicz. Warszawa,i Anny Karłowicz. Warszawa,i Anny Karłowicz. Warszawa,i Anny Karłowicz. Warszawa,
Biblioteka Narodowa 2000Biblioteka Narodowa 2000Biblioteka Narodowa 2000Biblioteka Narodowa 2000Biblioteka Narodowa 2000.....
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skiej w przek³adach, 1990-2000
wykonano z autopsji, na podstawie
bie¿¹cego wp³ywu ksi¹¿ek do Bi-
blioteki Narodowej. Czê�æ opisów,
oznaczona w tek�cie gwiazdk¹, zo-
sta³a pozyskana dziêki systematycz-
nemu przegl¹daniu ponad trzydzie-
stu bibliografii narodowych krajów
europejskich i pozaeuropejskich
oraz bibliografii specjalnych, takich
jak miêdzynarodowy wykaz prze-
k³adów �Index Translationum�, ka-
talog nabytków Biblioteki Polskiej w
Londynie �Books in Polish or rela-
ting to Poland�. Korzystano tak¿e
z miêdzynarodowych katalogów naj-
wiêkszych bibliotek na �wiecie (np.
Library of Congress) czy narodo-
wych katalogów ksi¹¿ek (np.
�American Book Publishing Re-
cord�).

Cennym �ród³em informacji by³y
te¿ bibliografie opracowywane
przez poszczególnych autorów, na
przyk³ad Polnische schöne Litera-
tur in deutscher Übersetzung 1900-
-1992/93, przygotowana przez In-
grid Kuhnke, oraz bibliografie pu-

blikowane systematycznie w cza-
sopismach, na przyk³ad redagowa-
na przez Ryszarda Löwa bibliogra-
fia prozy i poezji autorów pisz¹cych
po polsku i t³umacz¹cych z jêzyka
polskiego w Izraelu, og³aszana sys-
tematycznie w wydawanym w Tel
Awiwie czasopi�mie �Kontury�.
Korzystano te¿ z baz danych na
CD-ROM znajduj¹cych siê w Bi-
bliotece Narodowej oraz z baz da-
nych bibliografii i katalogów do-
stêpnych poprzez Internet.

Istotn¹ rolê w pozyskiwaniu in-
formacji o nowych przek³adach
polskiej literatury piêknej odgrywa-
j¹ te¿ osobiste kontakty z twórcami
� pisarzami, t³umaczami, wydaw-
cami i ilustratorami. Ich nawi¹zy-
waniu sprzyjaj¹ Salony Pisarzy
i Wydawców, odbywaj¹ce siê w Bi-
bliotece Narodowej.

Literatura polska w przek³a-
dach, 1990-2000 odnotowuje nie
tylko t³umaczenia utworów, któ-
rych orygina³ powsta³ w jêzyku pol-
skim. Uwzglêdniono tak¿e dzie³a
polskich autorów tradycyjnie na-
le¿¹ce do kanonu polskiej literatu-
ry, chocia¿ ich orygina³ powsta³
w innych jêzykach, np. Manuscrit
trouvé à Saragosse Jana Potockie-
go napisany w jêzyku francuskim
czy utwory Stanis³awa Przyby-
szewskiego, które powsta³y w jê-
zyku niemieckim. Bibliografia reje-
struje równie¿ opisy antologii (124
pozycje) i innych wydawnictw
zwartych, w których znalaz³y siê
przek³ady pojedynczych utworów
autorów polskich. Trzeba tu do-
daæ, ¿e ze wzglêdu na presjê czasu
do zrêbu g³ównego dzie³a nie zdo-
³ano w³¹czyæ wielu pozycji. Na
przyk³ad nies³ychanie interesuj¹cej
antologii Adhunik Polish Kawitae
(Wspó³czesna poezja polska), bê-
d¹cej wyborem wierszy kilkudzie-
siêciu polskich poetów � od Mic-
kiewicza przez Tetmajera, Ba-
czyñskiego, Mi³osza, Ró¿ewicza,
Szymborsk¹, Herberta do Barañcza-
ka � w t³umaczeniu na hindi dr.
Mohan Sharma. Opis tego dzie³a,
podobnie jak i innych pozycji wci¹¿
nap³ywaj¹cych do Biblioteki Naro-
dowej, zosta³ ju¿ wprowadzony do
bazy komputerowej.

Z
 oficyny B

iblioteki N
arodow

ej
Literatura polska w przek³a-

dach, 1990-2000 odzwierciedla
wysi³ek translatorski 1319 t³uma-
czy z ca³ego �wiata. Tylko dziêki
ich pracy twórczo�æ wielu polskich
poetów i pisarzy mog³a przekro-
czyæ bariery jêzykowe i kulturowe.
T³umaczenia polskiej literatury
piêknej dokonywane s¹ na wiele
jêzyków, tak¿e spoza krêgu kultu-
ry europejskiej, co oczywi�cie cie-
szy, ale przysparza te¿ wiele pro-
blemów twórcom bibliografii prze-
k³adów.

Mam tu na my�li m.in. trudno-
�ci zwi¹zane z transliteracj¹ z alfa-
betów: chiñskiego, greckiego, gru-
ziñskiego, hebrajskiego, jidysz, ja-
poñskiego, koreañskiego, ormiañ-
skiego i perskiego. Uda³o siê je po-
konaæ dziêki specjalistom zatrud-
nionym przez Bibliotekê Narodo-
w¹: mgr. Piotrowi Gibasowi (jêzyk
chiñski), mgr. Tomaszowi Szubia-
kiewiczowi (jêzyk japoñski), mgr
Iwonie Nowickiej (jêzyk perski)
oraz dziêki bezinteresownej uprzej-
mo�ci kilku wybitnych filologów:
prof. dr. Jana Brauna (jêzyk gru-
ziñski), dr. hab. Andrzeja Pisowi-
cza (jêzyk ormiañski), mgr Joanny
Rurarz (alfabet koreañski).

Studiuj¹c bibliografiê Literatura
polska w przek³adach, 1990-2000
mo¿na ustaliæ nie tylko na jakie jê-
zyki i w jakich krajach polska lite-
ratura piêkna jest ostatnio najczê-
�ciej t³umaczona, który z pisarzy
lub jaki utwór cieszy siê na �wie-
cie najwiêksz¹ popularno�ci¹ czy
poznaæ nazwiska t³umaczy, wy-
dawców i nazwy serii. Na podsta-
wie danych bibliograficznych mo¿-
na prowadziæ badania polityki wy-
dawniczej, polityki przek³adów
oraz przeanalizowaæ zasady pro-
mocji polskiej literatury i kultury w
�wiecie. Wystarczy prze�ledziæ
zwi¹zki pomiêdzy przyznawanymi
autorom nagrodami literackimi
a popularno�ci¹ ich twórczo�ci na
�wiecie.

Jaki zatem obraz percepcji pol-
skiej literatury piêknej na �wiecie
wy³ania siê z naszej ksi¹¿ki? Spo-
�ród wspó³czesnych polskich pisa-
rzy, w okresie ostatnich niespe³na
10 lat, najwiêkszym zainteresowa-

Liczba przek³adów polskiej
literatury piêknej

w poszczególnych krajach

Kraj Liczba pozycji

Niemcy 419

Rosja 379
Francja 222
Stany Zjedn. AP 142
Szwajcaria              102
Litwa  99
W. Brytania             88

Czechy  83
W³ochy  77
Wêgry  67
Holandia  62
Rumunia  57
Hiszpania  55

Belgia  54
Bu³garia  44
S³owacja  38
Szwecja  33
Dania  32
Ukraina  31

Jugos³awia  31
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niem t³umaczy i wydawców wci¹¿
cieszy siê Stanis³aw Lem (dokona-
no przek³adu 204 pozycji ), a w dal-
szej kolejno�ci: S³awomir Mro¿ek
(126 pozycji), Witold Gombrowicz
(119 tytu³ów w 106 pozycjach),
Wis³awa Szymborska (107 pozy-
cji), Czes³aw Mi³osz (77 pozycji),
Ryszard Kapu�ciñski (58 pozycji),
Andrzej Szczypiorski (55 pozycji),
Zbigniew Herbert (53 pozycje),
Maria Nurowska (47 pozycji), Ja-
ros³aw Iwaszkiewicz (37 pozycji),
Gustaw Herling-Grudziñski (36
pozycji), Bruno Schulz i Hanna
Krall (30 pozycji), Jerzy Andrze-
jewski (27 pozycji), Tadeusz Ró-
¿ewicz (25 pozycji), Pawe³ Huelle
i Karol Wojty³a (22 pozycje), Jan
Dobraczyñski (21 pozycji), Kazi-
mierz Brandys i Andrzej Zaniewski
(20 pozycji), Tadeusz Konwicki (18
pozycji), Andrzej Sapkowski (19
pozycji), Stanis³aw Benski (18 po-
zycji), Ida Fink i Tadeusz Do³êga-
Mostowicz (16 pozycji), Stanis³aw
Jerzy Lec (15 pozycji).

Z dzie³ klasyków polskiej litera-
tury najczê�ciej t³umaczone, wyda-
wane i wznawiane s¹ ksi¹¿ki Hen-
ryka Sienkiewicza (192 pozycje).
Zainteresowaniem zagranicznych
czytelników ciesz¹ siê tak¿e utwo-
ry Adama Mickiewicza (51 pozy-
cji), Boles³awa Prusa (50 pozycji),
Józefa Ignacego Kraszewskiego
(33 pozycji), W³adys³awa Stanis³a-
wa Reymonta (17 pozycji), Elizy
Orzeszkowej (11 pozycji). Wci¹¿
publikuje siê utwory Jana Potockie-
go (18 pozycji) i Stanis³awa Przy-
byszewskiego (26 pozycji), wzra-
sta zainteresowanie twórczo�ci¹
Stanis³awa Ignacego Witkiewicza
(36 pozycji).

W�ród autorów pisz¹cych dla
dzieci najwiêcej by³o t³umaczeñ
powie�ci Alfreda Szklarskiego (38
pozycji ) oraz Janusza Korczaka
(29 pozycji).

Odrêbnym zjawiskiem jest wy-
j¹tkowa popularno�æ powie�ci Jo-
anny Chmielewskiej w�ród czytel-
ników rosyjskojêzycznych � na
ogóln¹ liczbê 142 pozycji tej autor-
ki prze³o¿onych i opublikowanych,
a¿ 128 przet³umaczono na jêzyk
rosyjski.

Je¿eli za kryterium popularno�ci
pisarza w�ród zagranicznych czy-
telników przyjmiemy liczbê jêzy-
ków, na które zosta³y ostatnio prze-
t³umaczone jego utwory, to wed³ug
Literatury polskiej w przek³adach,
1990-2000 wszelkie rekordy po-
czytno�ci pobi³y ksi¹¿ki Henryka
Sienkiewicza przet³umaczone
w ci¹gu ostatnich lat na 26 jêzy-
ków. Poezje Wis³awy Szymborskiej
i utwory Witolda Gombrowicza
przet³umaczono na 21 jêzyków,
poezje Czes³awa Mi³osza na 19 jê-
zyków, utwory Stanis³awa Lema,
S³awomira Mro¿ka i Ryszarda Ka-
pu�ciñskiego na 18 jêzyków, po-
wie�ci Andrzeja Szczypiorskiego na
14 jêzyków, wiersze Zbigniewa
Herberta na 12 jêzyków, a powie-
�ci Gustawa Herling-Grudziñskie-
go na 6 jêzyków.

Oczywi�cie liczba zgromadzo-
nych w ksi¹¿ce opisów bibliogra-
ficznych przek³adów polskiej lite-
ratury piêknej ulegaæ bêdzie zmia-
nie w zwi¹zku ze stale nap³ywaj¹-
cymi uzupe³nieniami. Wyniki badañ
bibliometrycznych przytoczonych
w przewodniku Biblioteki Narodo-
wej maj¹ wiêc wy³¹cznie charakter
orientacyjny.

Bibliograficzny obraz obecno�ci
polskiej literatury w �wiecie za-
wdziêczamy licznym rzeszom t³u-
maczy, entuzjastom trudnego i ma³o
rozpowszechnionego jêzyka pol-
skiego, prawdziwym ambasado-
rom polskiej kultury. Publikacja
stwarza te¿ okazjê do uzupe³nienia
zasobu informacji o przek³adach li-
teratury polskiej � mamy nadziejê,
¿e zostaniemy poinformowani o
utworach, których t³umaczenia
ukaza³y siê w �wiecie, a których z
ró¿nych przyczyn nie zdo³ali�my
zarejestrowaæ.

Ksi¹¿ka powinna przydaæ siê t³u-
maczom, wydawcom, krytykom
literackim i dzia³aczom kultury,
poniewa¿ upublicznia dane, które
skrupulatnie gromadzi siê w karto-
tekach i bazach komputerowych
Biblioteki Narodowej i które tylko
okazjonalnie ujawniaj¹ niekiedy pu-
blicy�ci.

   Danuta Bilikiewicz-Blanc

Liczba dzie³ literatury polskiej
prze³o¿onych na jêzyki obce

 Jêzyk tekstu    Liczba
pozycji

(od 200-500 poz.) niemiecki 470
rosyjski 416
francuski 251
angielski 218

(od 40-100 poz.) litewski 99
czeski 87
w³oski 77
wêgierski 69
rumuñski 58
holenderski 58

hiszpañski 55
bu³garski 44

(od 20-40 poz.) serbski 37
szwedzki 33
duñski 32
bia³oruski 31

s³owacki 31
³otewski 23
ukraiñski 20

(od 10-20 poz.) japoñski 19
koreañski 18
norweski 15
s³oweñski 18

estoñski 14
kataloñski 13

(od 1-10 poz.) albañski, arabski,
armeñski (ormiañ-
ski), chiñski, krym-
sko-tatarski, fiñski,

grecki, gruziñski,
hebrajski, islandzki,
³aciñski, macedoñ-
ski, mongolski, per-
ski, portugalski, re-
toromañski, turec-

ki, wietnamski, uz-
becki

W grupie pozostałych państw opu-
blikowano mniej niż 20 książek prze-
łożonych z polskiej literatury pięk-
nej. Liczby te są oczywiście tylko
przybliżone, ponieważ mimo dąże-
nia do kompletności, bibliografia nie
jest pełnym zbiorem dokumentów,
zwłaszcza za ostatnie dwa lata (re-
dakcję i przygotowywanie do dru-
ku rozpoczęto w połowie 2000
roku).
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wiadomości...
27 września - 1 października zastępca dyrek-
tora Biblioteki Narodowej ds. naukowych Joanna Pasz-
taleniec-Jarzyńska wzięła udział w 14. Konferencji Dy-
rektorów Europejskich Bibliotek Narodowych – Fun-
dacja CENL, której gospodarzem była Biblioteka
Narodowa w San Marino. Obrady koncentrowały się
wokół zagadnień standardów rozwoju sieci bibliotek
w poszczególnych krajach i statusu bibliotek narodo-
wych. Omówiono także problemy konserwacji zbiorów
bibliotecznych i opracowywania dokumentów elektro-
nicznych.

4-7 października dyrektor Biblioteki Narodowej Mi-
chał Jagiełło przebywał w Mińsku oraz w Wilnie. Pro-
gram wizyty obejmował spotkania w Instytutach Pol-
skich w obu miastach oraz robocze rozmowy z Galiną
Olejnik, dyrektorem Narodowej Biblioteki Białorusi, oraz
Władymirem Giedroyciem, wiceministrem kultury Bia-
łorusi. Strona białoruska wyraziła duże zainteresowanie
zawarciem umowy o współpracy Bibliotek Narodowych
w Mińsku i Warszawie.

9-22 października Maria Brynda, kierownik Zakła-
du Starych Druków, oraz Michał Spandowski, starszy
kustosz dyplomowany w tym Zakładzie, przebywali
w Fawley Court (Wielka Brytania), gdzie w muzeum księ-
ży Marianów opracowywali zbiór starych druków.

9-22 października Maria Wrede, kierownik Zakła-
du Rękopisów, oraz Magdalena Bocheńska-Chojecka
z tego Zakładu, podczas pobytu w Bibliotece Polskiej
w Londynie badały możliwości opracowania i publika-
cji przewodnika po zespole rękopisów zgromadzonych
w tej Bibliotece.

10 października gościem Salonu Pisarzy była Alek-
sandra Olędzka-Frybesowa, poetka, eseistka, tłumacz-
ka, laureatka wielu prestiżowych nagród za dorobek
przekładowy i popularyzację literatury francuskiej i fran-
cuskojęzycznej.

10 października Joanna Zadrowska, w latach 1992-
94 rzecznik prasowy BN, i jej brat Maciej Dąbrowski,
kierownik Działu Zbiorów Specjalnych, przekazali do
zbiorów Biblioteki Narodowej ok. 300 akwarel, rysun-
ków i szkiców Mai Berezowskiej oraz ok. 120 prac twór-
ców zaprzyjaźnionych z artystką.

11 października otwarto wystawę dla uczczenia 400.
rocznicy urodzin Calderona de la Barki. Wystawa skła-
dała się z dwóch części, hiszpańskiej i polskiej. Kurato-
rem części hiszpańskiej, zatytułowanej Calderon de la
Barca i Hiszpański Złoty Wiek, był prof. José María Díez
Borque z Uniwersytetu Complutense w Madrycie,
a części polskiej, Calderon w Polsce – Ewa Krawczak
z Biblioteki Narodowej.

12 października uroczyście otwarto wystawę Dzie-
ła Władysława Stanisława Reymonta w zbiorach Biblio-
teki Narodowej. Wystawa powstała w Zakładzie Infor-
macji Naukowej. Autorkami scenariusza były Halina Fe-
dyna i Jolanta Kosim, a opracowania graficznego –
Katarzyna Raczkowska.

16-22 października gościem BN była Tamara Wy-
legżanina, wicedyrektor Narodowej Parlamentarnej Bi-
blioteki Ukrainy w Kijowie, zainteresowana problematy-
ką tworzenia słownika haseł przedmiotowych.

17-19 października w BN gościły Petra Penkarová,
Danuše Vtrolaková, Eva Svobodová, Hana Kubištová
z Národní Knihovna w Pradze zainteresowane tworze-
niem dokumentów elektronicznych oraz procesem gro-
madzenia i opracowywania zbiorów.

18-23 października kilkunastoosobowa grupa pra-
cowników BN uczestniczyła w 52. Międzynarodowych
Targach Książki we Frankfurcie n. Menem. Targowej
publiczności po raz pierwszy zaprezentowały się pol-
skie biblioteki. Na Targach pokazano także wystawę Trzy
pokolenia polskich artystów komiksowych (zob. s.  54).

18-19 października pracownicy Zakładu Konser-
wacji Zbiorów Bibliotecznych BN: Władysław Sobucki,
Donata Rams, Agnieszka Tymińska i Danuta Jarmińska
wzięli udział w konferencji pt. Praktyka masowego od-
kwaszania, zorganizowanej w Bückeburgu (zob. s. 35 ).

24 października odbyła się uroczystość, podczas
której symbolicznie przekazano do zbiorów Biblioteki
Narodowej  260 portretów fotograficznych wybitnych
twórców końca XX wieku. Autorem fotogramów jest
Czesław Czapliński.

24-25 października Joanna Pasztaleniec-Jarzyń-
ska, zastępca dyrektora ds. naukowych, reprezento-
wała Bibliotekę Narodową na kolejnym posiedzeniu
Rady Projektu mikrofilmowania zbiorów z polsko-nie-
mieckiego pogranicza kulturowego. Obrady odbyły
się w Monachium, w siedzibie Bayerische Staatsbi-
bliothek.

25 października obradowało Kolegium BN. Głów-
nym tematem posiedzenia była działalność edytorska
BN: prace Wydawnictwa, Działu Czasopism Patronac-
kich i Rady Wydawniczej BN.

25 października Dmytro Pawłyczko, wybitny poeta
ukraiński, obecnie sprawujący funkcję ambasadora
Ukrainy w Polsce, uczestniczył w odbywającej się w BN
promocji antologii poezji polskiej Dzwony w zimie, wy-
danej nakładem kijowskiej oficyny „Osnowa”. Dmytro
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wiadomości...
Pawłyczko dokonał wyboru wierszy zamieszczonych
w antologii i ich przekładu na język ukraiński.

7 listopada w Salonie Pisarzy gościł Wacław Oszaj-
ca, ksiądz jezuita, poeta, prozaik, eseista, publicysta,
tłumacz, redaktor naczelny „Przeglądu Powszechne-
go”.

9-11 listopada dyrektor Michał Jagiełło wraz z  Oska-
rem Czarnikiem z Instytutu Książki i Czytelnictwa prze-
bywali na Zaolziu (Republika Czeska). Program wizyty
obejmował przekazanie książek Bibliotece Regional-
nej w Karwinie oraz  spotkania i rozmowy z działacza-
mi kultury i mieszkańcami tego regionu.

14 listopada w Salonie Wydawców prezentowała
się Oficyna Wydawnicza RYTM. O działalności tego
wydawnictwa mówili: dyrektor Tadeusz Marian Kotar-
ski oraz współpracujący z RYTM-em autorzy: dr Euge-
niusz Cezary Król i prof. Tomasz Strzembosz.

16 listopada w Bibliotece Narodowej otwarto wy-
stawę Brazylia i Polska. Daleko lecz blisko, przygoto-
waną  z okazji 80. rocznicy nawiązania oficjalnych sto-
sunków między Polską i Brazylią.

18 listopada wizytę w Bibliotece Narodowej złożył
Bohdan Stupka, minister kultury Ukrainy, wybitny arty-
sta scen Kijowa i Lwowa, znany w Polsce jako odtwór-
ca postaci Chmielnickiego w ekranizacji Ogniem i mie-
czem. Podczas spotkania z dyrektorem Michałem Ja-
giełłą mówiono m.in. o przygotowywanej przez stronę
ukraińską wystawie związanej z 10. rocznicą uzyska-
nia przez Ukrainę niepodległości.

21 listopada gościem Salonu Pisarzy była Camilla
Mondral, tłumaczka i pisarka. Przyswoiła ona językowi
polskiemu kilkadziesiąt utworów najwybitniejszych
węgierskich pisarzy, dramaturgów i autorów książek
dla młodzieży. Jest także tłumaczką literatury francu-
skiej oraz autorką przekładów na język francuski.

23 listopada odbyła się promocja książki Bohdana
Królikowskiego Ułańskie lato, wydanej z okazji osiem-
dziesiątej rocznicy wojny 1920 roku i poświęconej
udziałowi kawalerii polskiej w wojnie z bolszewikami.

28 listopada gościem Salonu Pisarzy był Jarosław
Abramow-Newerly, satyryk, dramaturg, pisarz, autor
słuchowisk radiowych, utworów estradowych, scena-
riuszy filmowych i musicali.

28 listopada przypadała 70. rocznica otwarcia Bi-
blioteki Narodowej, powołanej na mocy Rozporządze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lu-

tego 1928 roku o Bibliotece Narodowej. W roku 1930
siedzibą Biblioteki Narodowej stała się wydzielona
część gmachu Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Ra-
kowieckiej w Warszawie. Aktu udostępnienia zbiorów
narodowych czytelnikom dokonał wówczas Prezydent
RP prof. Ignacy Mościcki, któremu towarzyszyli przed-
stawiciele najwyższych władz państwa.

29 listopada na posiedzeniu Kolegium BN omó-
wiono udział Biblioteki w MiędzynarodowychTargach
Książki „Frankfurt 2000”.

29 listopada odbyła się uroczystość z okazji pięć-
dziesięciolecia Zakładu Graficznego Biblioteki Naro-
dowej. Dyrektor Michał Jagiełło przekazując wyrazy
uznania dla pracy Wydawnictwa BN podkreślił, że
publikacje BN dobrze służą wypełnianiu statutowych
zadań Narodowej Książnicy, są profesjonalne i coraz
piękniejsze. Zasługa to zarówno autorów – pracowni-
ków BN, jak i pracujących w Wydawnictwie redakto-
rów, poligrafów, drukarzy. Z okazji jubileuszu przygoto-
wano przegląd publikacji BN. W dniu uroczystości uka-
zał się także „Biuletyn Informacyjny Biblioteki
Narodowej” (nr 3/2000), poświęcony w znacznej czę-
ści jubileuszowi Zakładu Graficznego i dorobkowi wy-
dawniczemu BN.

30 listopada w Bibliotece Narodowej odbyło się
wspólne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu
Bibliotecznego i Krajowej Rady Bibliotecznej z udzia-
łem dyrektorów tych bibliotek, których zbiory zostały
włączone do narodowego zasobu bibliotecznego. Ce-
lem spotkania było uściślenie definicji pojęcia „naro-
dowy zasób biblioteczny” oraz omówienie najważniej-
szych spraw związanych z ochroną tego zasobu.

5 grudnia w Salonie Pisarzy gościł Piotr Matywiec-
ki, poeta, krytyk literacki, publicysta,  współpracow-
nik wielu czasopism i współtwórca audycji literac-
kich realizowanych dla II Programu Polskiego Radia.

7 grudnia w BN złożył wizytę Claude Bouheret,
attaché kulturalny ambasady Francji w Polsce. Ce-
lem spotkania było omówienie perspektyw dalszej
współpracy, m.in. projektu utworzenia systemu infor-
macji o książce francuskiej w bibliotekach Ośrodków
Kultury Francuskiej działających na terenie Polski.

7 grudnia w salach wystawowych Biblioteki Naro-
dowej została otwarta wystawa Wiek Wata, zorgani-
zowana w stulecie urodzin Aleksandra Wata. Hono-
rowy patronat nad wystawą objął minister kultury i
dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdow-
ski. Ekspozycja została wpisana w program Kongre-
su Kultury Polskiej 2000. Wystawie towarzyszy wyda-
ny przez Wydawnictwo BN (jako edycja bibliofilska)
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wiadomości...
dramat Aleksandra Wata Kobiety z Monte Olivetto (zob.
s. 56-59).

8-9 grudnia w Bibliotece Narodowej obradowała
XXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Karto-
grafia polska u progu XXI wieku. W jej przygotowaniu
i realizacji uczestniczyła Lucyna Szaniawska i Zakład
Zbiorów Kartograficznych oraz zespół pracowników BN.

8-12 grudnia prof. Jadwiga Kołodziejska, kierow-
nik Instytutu Książki i Czytelnictwa, uczestniczyła
w spotkaniu IRA - IDEC (International Reading Asso-
ciation – International Development in Europe Com-
mittee), które odbyło się w Lublanie, na Słowenii.

9 grudnia w ramach obradującego w Warszawie
Kongresu Kultury Polskiej, w salach Pałacu Rzeczypo-
spolitej odbyło się forum dyskusyjne zatytułowane Wie-
loetniczność kultury polskiej. Debatę poprowadził dy-
rektor Michał Jagiełło, a wzięło w niej udział około 180
uczestników Kongresu.

10-14 grudnia na zaproszenie dyrektora Michała
Jagiełły przebywała w BN Galina Olejnik, dyrektor Na-
rodowej Biblioteki Białorusi. Przedmiotem jej szcze-
gólnego zainteresowania były zagadnienia związane
ze strukturą, organizacją i automatyzacją Biblioteki Na-
rodowej, a zwłaszcza problemy tworzenia słownika ję-
zyka haseł przedmiotowych, działalność popularyza-
torska i promocyjna BN.

11 grudnia w salach Pałacu Rzeczypospolitej od-
była się uroczysta promocja albumu Nad złoto droż-
sze. Skarby Biblioteki Narodowej oraz jego wersji an-
gielskiej,  More Precious Than Gold. Treasures of the
Polish National Library. Na uroczystość licznie przy-
byli zarówno ci, którzy zaangażowani byli w proces
tworzenia publikacji, jak i zaproszeni goście oraz
przedstawiciele mediów. Spotkanie poprowadził dy-
rektor Michał Jagiełło, a głównym prelegentem był
prof. dr hab. Janusz Tazbir (zob. s. 46 i s. 49).

11 grudnia w Salonie Pisarzy swoją twórczość pre-
zentowała Adriana Szymańska, poetka, pisarka, tłu-
maczka poezji z francuskiego, macedońskiego, rosyj-
skiego i serbochorwackiego.

12 grudnia w Salonie Wydawców swój dorobek
przedstawiała Biblioteka „Więzi”, która w bieżącym roku
obchodzi 40-lecie działalności. O dokonaniach wydaw-
nictwa mówił jego szef, dr Paweł Kądziela oraz Zyg-
munt Kubiak, autor stale współpracujący z tą oficyną.

13 grudnia obradowała Rada Naukowa Biblioteki
Narodowej. W trakcie posiedzenia  dyrektor Michał

Jagiełło omówił aktualne problemy Narodowej Książ-
nicy. Oskar Czarnik zreferował stan i perspektywy roz-
woju kadry Biblioteki Narodowej, ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników naukowych i bibliote-
karzy, a Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła
zasięg krajowych usług Biblioteki Narodowej.

14 grudnia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku 2001 odbyło się spotkanie z emerytowany-
mi pracownikami Biblioteki Narodowej.

18 grudnia w Audytorium im. Stefana Dembego,
podczas świątecznego spotkania pracowników BN,
uroczyście wręczono – przyznane już po raz drugi –
honorowe dyplomy dla przyjaciół i mecenasów Biblio-
teki Narodowej. Wśród wyróżnionych znalazły się in-
stytucje i osoby prywatne, które sfinansowały zakup
dla BN 12 inkunabułów, w ramach prowadzonej przez
„Gazetę Wyborczą” akcji Kup Polsce białego kruka,
a także ofiarodawcy innych darów dla Biblioteki Naro-
dowej, np.: kolekcji rysunków Mai Berezowskiej, zbio-
ru płyt gramofonowych zwanego „skarbem kalifornij-
skim”, nagrań magnetofonowych, starych druków, map.
Uczestnicy spotkania mieli rzadką okazję obejrzenia
ofiarowanych BN darów, w tym inkunabułów.

19 grudnia obradowało Kolegium BN. Omawiano
trudną sytuację finansową, w jakiej Biblioteka Narodo-
wa znalazła się w wyniku zmniejszenia o 67% grudnio-
wej dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Głównym merytorycznym tematem ob-
rad był stan, problemy i perspektywy bibliografii polo-
ników zagranicznych.

21 grudnia w Bibliotece Narodowej złożył wizytę
ambasador Niemiec w Polsce Frank Elbe, który sym-
bolicznie przekazał na ręce dyrektora Michała Jagiełły
dar rządu federalnego Niemiec dla Biblioteki Naro-
dowej: 33-tomową nowoczesną, multimedialną en-
cyklopedię Grosse Bertelsmann Lexikothek oraz kwo-
tę 50 000 DM na uzupełnienie zbiorów poloników
z terenu Niemiec oraz na zakup publikacji kultural-
nych i naukowych niemieckich wydawców.

21 grudnia w Bibliotece Narodowej odbyło się spo-
tkanie dyrektora Michała Jagiełły oraz przewodniczą-
cych związków i zawodowych stowarzyszeń z mini-
strem kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierzem
Michałem Ujazdowskim. Spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy dyrekcji BN oraz związków zawodowych i było
poświęcone aktualnej sytuacji finansowej Biblioteki Na-
rodowej. Przewodniczący związków zawodowych zło-
żyli na ręce ministra K.M. Ujazdowskiego wystąpienie
w tej sprawie.

oprac. Zakład Redakcji Czasopism
Biblioteki Narodowej
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Finansową podstawę funkcjonowania BN stanowi dotacja z budżetu Państwa, prze-
kazywana za pośrednictwem Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Bibliotekę wspierają również przychylne jej instytucje i firmy, dla których pewne
formy naszej aktywności są szczególnie ważne.
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Pani Veronique Schütz z Monachium, za po�rednictwem tamtejszego  Konsulatu Rze-
czypospolitej, przekaza³a do zbiorów fonicznych Biblioteki Narodowej kolekcjê ta�m
magnetofonowych z zapisami nagrañ utworów swego mê¿a.

Alfred Schütz (zm. 1999),
pianista i kompozytor u¿ywa-
j¹cy tak¿e pseudonimu Alf
Suito, by³ popularnym w okre-
sie miêdzywojennym twórc¹
muzyki rozrywkowej. Wspó³-
pracowa³ ze znakomitymi au-
torami tekstów, miêdzy inny-
mi Emanuelem Schlechterem,
a skomponowane przez nie-
go utwory wykonywali tak
znanymi arty�ci tamtego cza-
su, jak Mieczys³aw Fogg czy
chór Eryana.
Najwiêksz¹ s³awê przynios³a
mu pie�ñ Czerwone maki na
Monte Cassino, skompono-
wana do s³ów Feliksa Konar-
skiego (Ref-Rena) w roku
1944, gdy  toczy³y siê walki
o klasztor benedyktynów.
Kompozytor, który by³ ¿o³nie-
rzem 2. Korpusu gen. W³ady-
s³awa Andersa,  po raz pierw-
szy wyda³ Czerwone maki...
jeszcze w czasie dzia³añ wo-
jennych we W³oszech, nak³a-
dem Drukarni Polowej 2. Kor-
pusu. Po zakoñczeniu wojny
Alfred Schütz wspó³pracowa³
z radiem Wolna Europa.

Ofiarowany Bibliotece Narodowej zbiór ta�m z utworami Alfreda Schütza jest cennym
uzupe³nieniem zbiorów d�wiêkowych Narodowej Ksi¹¿nicy, umo¿liwiaj¹cym studia nad
twórczo�ci¹ kompozytora.

Nuty wydane nakładem Poznańskiej Spółki Wydawniczej, Poznań, ok. 1947 r.
Ze zbiorów BN
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W  n u m e r z e :

Jakie cele pragnie osi¹gaæ BN dziêki relacjom z part-
nerami zagranicznymi? Jak kszta³tuje siê wspó³praca
z ksi¹¿nicami ze Wschodu i Zachodu? Jakie tenden-
cje mo¿na zaobserwowaæ w kontaktach zagranicz-
nych BN? Rozmowa Wojciecha Tyszki z dyrektor
Joann¹ Pasztaleniec-Jarzyñsk¹ na temat wspó³pra-
cy miêdzynarodowej Biblioteki Narodowej.

Konserwatorom z Biblioteki Narodowej powierzono odnowienie dzie³a z 1498 r.
Omnia Opera Pica della Mirandoli. Inkunabu³, w³asno�æ Ksi¹¿nicy
w Dubrowniku, trafi³ do r¹k polskich specjalistów bardzo zniszczony. O tym,
jak przywracano mu dawn¹ �wietno�æ, pisze Maria Wo�niak.

Chcia³em serdecznie podziêkowaæ Dyrekcji Biblioteki Narodowej,
¿e mia³a do mnie tyle zaufania, aby powierzyæ mi do wstêpnej oceny
tak ciekawy tom. Poczu³em siê trochê jak odkrywca, który wie, ¿e
istniej¹ dalekie l¹dy, ale nigdy na nich nie bywa³ � tymi s³owami
prof. Janusz Tazbir rozpocz¹³ swe wyst¹pienie podczas promocji
albumu Nad z³oto dro¿sze. Skarby Biblioteki Narodowej.

Spotkanie z okazji prezentacji albumu Grafika Polska... sta³o siê okazj¹
do przedstawienia historii i dnia dzisiejszego Instytutu Naukowego
i Biblioteki Polskiej w Montrealu. Pisze o tym prof. Hanna M. Pappius,
wiceprezes Instytutu i dyrektor Biblioteki Polskiej w Montrealu.
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Chcemy zatem – choć w tej formie – kierować słowa wdzięczności i podziękowań
do naszych PRZYJACIÓŁ, których życzliwość i hojność ułatwia zarówno realizację
wielu przedsięwzięć z zakresu działalności podstawowej, jak i istnienie Biblioteki
jako Salonu.

Ambasada Republiki
Federalnej Niemiec
03-932 Warszawa, ul. D¹browiecka 30

Przekaza³a Bibliotece Narodowej trzy-
dziestotrzytomow¹, multimedialn¹ en-
cyklopediê Bertelsmanna, Grosse Ber-
telsmann Lexikothek, a tak¿e  dar pie-
niê¿ny z przeznaczeniem na uzupe³nie-
nie zbioru poloników z terenu Niemiec
oraz na zakup publikacji kulturalnych
i naukowych wydawanych przez nie-
mieckie oficyny.

Ambasada Republiki
Francuskiej
02-515 Warszawa, ul. Pu³awska 17

W ci¹gu ostatnich dziewiêciu lat prze-
kazywa³a �rodki, które pozwoli³y na
wzbogacenie zbiorów Biblioteki Naro-
dowej o ponad 400 woluminów, m.in.
dziewiêciotomowy Dictionnaire de la
langue française, najnowsze czter-
nastotomowe wydanie encyklopedii
E. Bénézita Dictionnaire critique et
documentaire des peintres, sculpteurs,
dessinateurs et graveurs czy Le papier,
bibliofilskie wydawnictwo po�wiêcone
historii papieru.
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„Wiek Wata”
Wystawa w stulecie
urodzin pisarza

Kiedy zaczynaliśmy futuryzm, to właściwie żadnego
dzieła futurystycznego nie znaliśmy. Starczyło jedno
hasło, jedno małe odkrycie, jedno zdanie składające
się z trzech wyrazów: „słowa na wolności”.

Aleksander Wat „Mój wiek”

4/155/2000
Kresy Wschodnie dawnej
Rzeczypospolitej.
Katalog pocztówek
Opracowały Maria Calikowska,Opracowały Maria Calikowska,Opracowały Maria Calikowska,Opracowały Maria Calikowska,Opracowały Maria Calikowska,
Eugenia Krasińska-Kencka,Eugenia Krasińska-Kencka,Eugenia Krasińska-Kencka,Eugenia Krasińska-Kencka,Eugenia Krasińska-Kencka,
Agata PietrzakAgata PietrzakAgata PietrzakAgata PietrzakAgata Pietrzak
Redaktor naukowy Alicja ŻendaraRedaktor naukowy Alicja ŻendaraRedaktor naukowy Alicja ŻendaraRedaktor naukowy Alicja ŻendaraRedaktor naukowy Alicja Żendara
Obszerny katalog pocztówek ze zbiorów
ikonograficznych Biblioteki Narodowej.
Zawiera blisko 12 tysiêcy opisów kart pocztowych,
wydawanych od koñca XIX wieku do roku 1939.
200 czarno-bia³ych reprodukcji przypomina urodê
i charakter ziem po³o¿onych miêdzy przedrozbiorow¹
a obecn¹ wschodni¹ granic¹ Polski.
Orientacjê w bogatym materiale u³atwiaj¹
trzy szczegó³owe indeksy uwzglêdniaj¹ce dawne
i wspó³czesne nazewnictwo geograficzne.

Przewodnik po zespo³ach rêkopisów
Towarzystwa Historyczno-Literackiego
i Biblioteki Polskiej w Pary¿u
Opracowali Maria WOpracowali Maria WOpracowali Maria WOpracowali Maria WOpracowali Maria Wrede, Marek Prede, Marek Prede, Marek Prede, Marek Prede, Marek P. Prokop. Prokop. Prokop. Prokop. Prokop
i Janusz Pezdai Janusz Pezdai Janusz Pezdai Janusz Pezdai Janusz Pezda
Informator o wa¿nym dla polskiej historii i kultury
emigracyjnym zasobie rêkopi�miennym,
przygotowany dziêki kilkuletniej wspó³pracy Biblioteki
Narodowej z Bibliotek¹ Polsk¹ w Pary¿u.
Dzieje paryskiej placówki (od lat 30. XIX w.) i jej zbiorów
przedstawi³ Marek P. Prokop (Biblioteka Polska).
W zasadniczej czê�ci Przewodnika, opracowanej przez
Mariê Wrede  (Biblioteka Narodowa) i Janusza Pezdê
(Biblioteka Czartoryskich), zawarto podstawowe informacje
o zespo³ach rêkopi�miennych Biblioteki Polskiej,
uporz¹dkowane wed³ug trzech kategorii:
archiwa osób fizycznych, archiwa instytucji
i organizacji oraz materia³y lu�ne.

Kresy Wschodnie
dawnej Rzeczypospol itej

Katalog  pocztówek

Biblioteka Narodowa


	Spis treści
	W numerze ...
	Wstęp - Michał Jagiełło
	Współpraca zagraniczna BN
	O współpracy zagranicznej
	Kontakty zagraniczne DZS
	Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw
	Międzynarodowa wymiana materiałów bibliotecznych
	Bibliografia poloników zagranicznych
	Dublety Biblioteki Polskiej w Paryżu
	Pracownia Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych
	Książki polskie za granicą w 2000 r.
	Inkunabuł z Dubrownika

	Widziane z BN
	Odkwaszanie zbiorów z XIX i z XX w.
	Konferencja Liber

	Instytucje i zbiory polonijne
	Biblioteka Polska w Montrealu
	Biblioteka Regionalna w Karwinie

	Informatorium
	Witryna elektroniczna
	Wydarzenia, wystawy, imprezy
	Promocja albumu BN
	Recenzja albumu BN
	Wystawy – efekt kontaktów zagranicznych
	Frankfurt z komiksowej perspektywy
	Aleksander Wat i jego wiek
	Na marginesie wystawy Wiek Wata - Trochę historii
	30 lat Działu Informacji i Udostępniania

	„Czy będziesz wiedział co przeżyłeś ...”
	Translatorskie koronkarstwo

	Z oficyny BN
	Partnerstwo dla przyszłości
	Polska literatura na świecie

	Wiadomości
	Galeria Przyjaciół
	Wydawnictwo BN proponuje ...

