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1/156/2001Anio³y. Rysunki Cypriana Norwida

Najnowsza publikacja bibliofilska Biblioteki
Narodowej przedstawia w czê�ci albumowej
45 rysunków i akwarel Cypriana Norwida, wybra-
nych z trzech tzw. Albumów Orbis w³asnorêcznie
przez Poetê niegdy� przygotowanych.
W rolê wypowiedzi plastycznej w Norwidowskiej
koncepcji sztuki wprowadza esej Eligiusza Szyma-
nisa Odwzorowaæ �profil bo¿y�. O losach rysun-
ków, ofiarowanych przez Norwida  marsza³kowi
Teodorowi Je³owickiemu, a od roku 1946 przecho-
wywanych  w Bibliotece Narodowej, pisze Hanna
Widacka w szkicu Zab³¹kany w rysownictwo?
Ksi¹¿ka powsta³a z okazji Roku Norwidowskiego,
w 180. rocznicê urodzin Poety.

Opracowanie graficzne
Ryszard Kryska, Andrzej Tomaszewski

Wynagrodzenia
dla właścicieli
praw autorskich
za udostępnianie ich
dzieł w bibliotekach

Dokumenty życia
społecznego
w zbiorach Biblioteki
Narodowej

Dokumenty życia społecznego [...] nieczęsto bywają tematem
zawodowej refleksji, teoretycznych dociekań, a jeszcze rzadziej
przedmiotem kolekcjonerskiej pasji i dumy zbieraczy czy źródłem
prestiżu bibliotecznych zbiorów.

Niew¹tpliwie nowatorskie rysunki wci¹gaj¹ w mrok tajemnicy. �Trzy g³owy kobiece� otwieraj¹ w natural-
ny sposób perspektywy wielu innych kompozycji. �Dziewczyna z tabliczk¹ i rysikiem� wizualizuje w zamê-
cie my�li istotê procesu pisania. We wszystkich w³a�ciwie pracach Norwid przedstawia nie rzeczywisto�æ, a
sposób my�lenia o rzeczywisto�ci. Otwarciem na wyobra�niê odbiorcy wyprzedza nadchodz¹ce tendencje
artystyczne. W pracach plastycznych i poezji narzuca nieodmiennie dialog, ¿¹da wspó³pracy.

   Eligiusz Szymanis Odwzorowaæ �profil bo¿y�
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W  n u m e r z e :

Bogatym �ród³em staropolskich dokumentów ¿ycia spo³ecz-
nego jest m.in. biblioteka wilanowska oraz zachowane zbiory
dawnej biblioteki Za³uskich. O cennych drukach ulotnych
z XVI � XVIII wieku, a zw³aszcza o dokumentach zwi¹zanych
z funkcjonowaniem ówczesnych urzêdów i instytucji publi-
cznych, a tak¿e interesuj¹cych aktach s¹dowych, pisze
Paulina Buchwald-Pelcowa.

Wystawa Bia³oru�-Dobroru�, otwarta w Bibliotece Narodo-
wej 15 marca br., to trzecia z cyklu �Nasi s¹siedzi - nowe
spojrzenie�. Poprzedzi³y j¹ ekspozycje: W litewskim zwier-
ciadle (1999) oraz Ukraina-Polska: w stronê dialogu (2000).
Patronat nad wystaw¹ obj¹³ Tadeusz Konwicki.

Prace badawcze podejmowane przez zak³ady Instytutu Ksi¹¿ki
i Czytelnictwa, ich miejsce w dzia³alno�ci naukowej Biblioteki
Narodowej, a tak¿e wp³yw sytuacji ekonomicznej BN na plano-
wanie przedsiêwziêæ badawczych � to g³ówne w¹tki rozmowy,
jak¹ cz³onkowie kierownictwa Instytutu przeprowadzili w re-
dakcji �Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Narodowej�.

Dokumenty ¿ycia spo³ecznego Biblioteka Narodowa gromadzi od po-
cz¹tku swego istnienia. Najstarsze z nich: �redniowieczne spisy i in-
wentarze, wspaniale iluminowane rêkopi�mienne kalendarze, pierw-
sze drukowane prognostyki i poradniki, katalogi, wykazy, s¹ zalicza-
ne do cymeliów i podlegaj¹ takiej samej ochronie jak inne cenne zbio-
ry. W³a�ciwy, wyodrêbniony zbiór d¿s-ów tworz¹ druki ulotne i oko-
liczno�ciowe wydawane od roku 1801 do czasów wspó³czesnych. Ko-
lekcjê d¿s-ów, przechowywan¹ w Zak³adzie Dokumentów ¯ycia Spo-
³ecznego i udostêpnian¹ od ponad  roku w nowej czytelni, przedstawia
Zofia G³owicka.

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.

Fundacja Bankowa im. Leopolda
Kronenberga sfinansowa³a
zakup wielu publikacji dotycz¹cych banko-
wo�ci i finansów na ziemiach polskich. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ szesnasto-
wieczne dzie³a Budeusa Gulielmusa: Anno-
tationes in Pandectas oraz De asse, wa¿-
ne dla historii pieni¹dza i mennictwa, oraz
druk Moneta wed³ug kurrencyi konsty-
tucy¹ seymow¹ roku 1717 postanowio-
ney wyrachowana.

Maja Berezowska
Kram z piosenkami, 1964

Akwarela, piórko, tusz.
�Tak siê zakocha³ w pannie Walerii,

¿e kupi³ dla niej los na loterii.�

Maja Berezowska
Kwiaty w srebrnym kielichu, 1964
Akwarela, piórko, tusz.
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Kolegium Redakcyjne:Kolegium Redakcyjne:Kolegium Redakcyjne:Kolegium Redakcyjne:Kolegium Redakcyjne: Jadwiga Dąbrowska, Maciej Dąbrowski, Ewa Krysiak (Witryna
elektroniczna), Małgorzata Józefaciuk (redaktor prowadzący; Wiadomości, Galeria
Przyjaciół BN), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Elżbieta Stefańczyk, Halina Tchórzew-
ska-Kabata (redaktor prowadzący; „Czy będziesz wiedział co przeżyłeś...”), Wojciech
Tyszka, Mirosława Zygmunt (Informatorium), Wacław Żurek (Z oficyny BN). Opracowa-Opracowa-Opracowa-Opracowa-Opracowa-
nie redakcyjnenie redakcyjnenie redakcyjnenie redakcyjnenie redakcyjne: Zakład Redakcji Czasopism BN. Projekt graficznyProjekt graficznyProjekt graficznyProjekt graficznyProjekt graficzny: Katarzyna Trzeszcz-
kowska. Tłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskie: Wojciech Tyszka. Opracowanie techniczneOpracowanie techniczneOpracowanie techniczneOpracowanie techniczneOpracowanie techniczne: Alicja
Węgierska. Skanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracji: Andrzej Dybowski. DrukDrukDrukDrukDruk: Zakład Graficzny BN.
Adres redakcjiAdres redakcjiAdres redakcjiAdres redakcjiAdres redakcji: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,
tel. 608-27-30, 608-22-52, e-mail: bnczas@bn.org.pl. „Biuletyn” jest dostępny także
w wersji elektronicznej (oprac. Wojciech Buksowicz): http://www.bn.org.pl/wydawnic.htmhttp://www.bn.org.pl/wydawnic.htmhttp://www.bn.org.pl/wydawnic.htmhttp://www.bn.org.pl/wydawnic.htmhttp://www.bn.org.pl/wydawnic.htm

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i niewielkich zmian w tekście.

Na okładce:Na okładce:Na okładce:Na okładce:Na okładce: Karol Frycz Zaproszenie na Szopkę Krakowską wystawianą w Jamie
Michalikowej w styczniu 1911 roku. Fragment przedstawiający karykatury
Leona Wyczółkowskiego i Stanisława Tarnowskiego. 1911. Ze zbiorów BN.

Autorzy fotografii na pozostałych stronach okładki:
Krzysztof Konopka, Agata Pawlukiewicz, Roman Stasiuk

Dokumenty ¿ycia spo³ecznego, druki ulot-
ne, efemerydy, szara literatura. Te lekce-
wa¿one � by nie powiedzieæ � pogardza-
ne zbiory biblioteczne nieczêsto bywaj¹ te-

matem zawodowej refleksji, teoretycznych dociekañ,
a jeszcze rzadziej przedmiotem kolekcjonerskiej pasji
i dumy zbieraczy czy �ród³em presti¿u bibliotecznych
zbiorów. O potrzebie ich gromadzenia i przechowy-
wania z my�l¹ o potomnych � ze wzglêdu na repre-
zentowan¹ przez nie warto�æ informacyjn¹ � czê�ciej
mówi¹ badacze, historycy czy pisarze ni¿ biblioteka-
rze, archiwi�ci albo �zawodowi kolekcjonerzy� � de-
pozytariusze narodowego dziedzictwa. Gromadzeniu
d¿s-ów towarzysz¹ ja³owe spory i nieskrywana nie-
chêæ. Uchodz¹ za trudny, z punktu widzenia biblio-
tecznej technologii, i ma³o atrakcyjny materia³. S¹ z
nimi k³opoty przy opracowywaniu, bo nie³atwo pod-
daj¹ siê klasyfikacji i opisowi, a chyba jeszcze wiêk-
sze przy gromadzeniu i przechowywaniu z powodu
ich ró¿norodnej i odbiegaj¹cej od typowo�ci i funk-
cjonalno�ci formy. Podstawowym materia³em, na
którym s¹ drukowane, bywa przewa¿nie lichej jako-
�ci papier, czasem karton, a nawet tektura. Wydawa-
ne s¹ czêsto bez wiêkszej dba³o�ci o staranno�æ i es-
tetykê. Dlatego te¿ dla du¿ych bibliotek posiadaj¹cych
bogate kolekcje dokumentów ¿ycia spo³ecznego sta-
nowi¹ one tak¿e wielki, wrêcz nie do rozwi¹zania pro-
blem konserwatorski.

Tak najogólniej przedstawia siê dzieñ dzisiejszy
dokumentów ¿ycia spo³ecznego. Jakie bêdzie ich  ju-
tro? Wydawcy, twórcy oraz zbieracze twierdz¹, ¿e
do d¿s-ów nale¿y przysz³o�æ. Jest to bowiem nie-
zwykle ¿ywotna, ró¿norodna, skuteczna, a zarazem
demokratyczna forma komunikacji miêdzy lud�mi.
Niew¹tpliwie maj¹ racjê. Wspieraj¹ ich bowiem od
dziesiêcioleci oddani sojusznicy doceniaj¹cy kulturo-
w¹ i naukow¹ funkcjê d¿s-ów. Jest w�ród nich miê-
dzy innymi Biblioteka Narodowa i jej fachowe kadry.

Có¿ z tego, ¿e ¿ycie pojedynczych egzemplarzy
d¿s-ów czy nawet ca³ych edycji bywa zwykle krót-
kie. Je�li nawet ulegn¹ szybkiemu zaczytaniu i znisz-
czeniu, a ulotne � o dora�nym  przeznaczeniu � eg-
zemplarze tych dokumentów znikn¹ ze spo³eczne-
go obiegu lub wyczerpie siê ich rola, to dziêki zbio-
rom bibliotecznym �lady po nich pozostan¹ na za-
wsze. Bêdzie je mo¿na odnale�æ w g¹szczu katalogo-
wej, tradycyjnej lub elektronicznej, informacji, a tak-
¿e w bogatych zasobach i kolekcjach Biblioteki Naro-
dowej, wype³niaj¹cej równie¿ w ten w³a�nie sposób
swe statutowe funkcje wobec kulturalnego dorobku
ró¿nych generacji Polaków, chêtnie komunikuj¹cych
siê za po�rednictwem tej masowej, ci¹gle ¿ywotnej,
a zarazem wspó³czesnej formy wydawniczej.
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Kłopoty z definicją
Dokumenty ¿ycia spo³ecznego Bi-
blioteka Narodowa gromadzi od
pocz¹tku swego istnienia. Pocz¹t-
kowo sporadycznie i niejako z ko-
nieczno�ci, od po³owy lat trzydzie-
stych  systematycznie i z coraz
wiêkszym przekonaniem. Niezale¿-
nie od nadawanych im nazw, a tak-
¿e od przyjêtego, szerszego lub
wê¿szego zakresu znaczeniowego,
tak zwane d¿s-y s¹ obecne w ka¿-
dej z podstawowych kategorii zbio-
rów bibliotecznych: w�ród rêkopi-
sów, starych i nowszych druków,
ikonografii, kartografii, muzykaliów
i fonografii. Powstawa³y przez wie-
ki, dokumentuj¹c � zgodnie z nada-
n¹ im znacznie pó�niej nazw¹ � naj-
ró¿niejsze przejawy ¿ycia politycz-
nego, spo³ecznego i kulturalnego.
Teraz owe najstarsze d¿s-y w zbio-
rach Biblioteki Narodowej: �rednio-
wieczne spisy i inwentarze, rêko-
pi�mienne wspaniale iluminowane
kalendarze, pierwsze drukowane
prognostyki i poradniki, katalogi,
wykazy, s¹ zaliczane do cymeliów
i podlegaj¹ takiej samej ochronie jak
inne cenne zbiory. Obiekty, które
powsta³y do koñca XVIII wieku,
kierowane s¹ � zgodnie z przyjêt¹
w BN zasad¹ gromadzenia � do
odpowiedniej kategorii zbiorów
specjalnych. W³a�ciwy, wyodrêb-
niony zbiór dokumentów ¿ycia spo-
³ecznego tworz¹ druki ulotne i oko-
liczno�ciowe, wydawane od roku
1801 do czasów wspó³czesnych.
Niewielka ich czê�æ trafia � z ró¿-

nych powodów � do innych zes-
po³ów BN, jednak zdecydowana
wiêkszo�æ d¿s-ów jest gromadzo-
na i przechowywana w Zak³adzie
Dokumentów ¯ycia Spo³ecznego.
Równie¿ w tych zbiorach nie bra-
kuje obiektów cennych czy wrêcz
unikatowych. S¹ to zarówno poje-
dyncze dokumenty, jak i ca³e wa¿-
ne zespo³y i kolekcje. Z tych pierw-

szych wymieniæ warto afisze tea-
tralne anonsuj¹ce wystêpy Heleny
Modrzejewskiej i plakat werbunko-
wy Legionów Polskich, które za-
prezentowano w albumie Nad z³o-
to dro¿sze. Skarby Biblioteki Na-
rodowej. W�ród wiêkszych zespo-
³ów dokumentów znajduj¹ siê miê-
dzy innymi druki ulotne z czasów
powstañ narodowych i obu wojen
�wiatowych, dokumenty ukazuj¹ce
siê w tzw. drugim obiegu i w krêgu
�Solidarno�ci�, cenne kolekcje tea-
traliów (np. Arnolda Szyfmana),
zaproszenia do krakowskiego ka-
baretu �Zielony Balonik�, a tak¿e
bogaty zespó³ ksi¹g adresowych.

Zarówno zasiêg chronologiczny,
jak i odrêbno�æ gatunkowa doku-
mentów ¿ycia spo³ecznego wska-
zuj¹ na rozpiêto�æ i ró¿norodno�æ

Dokumenty ¿ycia spo³ecznego
w zbiorach Biblioteki Narodowej
W strukturze organizacyjnej Biblioteki Narodowej Zakład
Dokumentów Życia Społecznego mieści się w Dziale
Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów. Zatrudnia dziesięciu
pracowników, którzy zajmują się zbiorami liczącymi ponad
1 800 000 jednostek magazynowych (ponad 50 000 jednostek
wpływu rocznie) oraz obsługują (od kwietnia 2000 r.) własną
czytelnię – w ubiegłym roku odwiedziło ją ponad tysiąc
czytelników.

B
ie¿¹ce prace

Rząd Narodowy do Narodu. Warszawa, 15 grudnia 1863 r. [1] k. 44x28 cm.
Sygn. DŻS IA 4f
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Zak³ad Dokumentów ¯ycia Spo³ecznego
w Bibliotece Narodowej

Jego pocz¹tki siêgaj¹ lat przedwojennych � w dniu 11 stycz-
nia 1936 roku powsta³o Biuro Druków Ulotnych, usytuowane
w strukturze organizacyjnej Dzia³u Druków Nowszych Biblio-
teki Narodowej.  Od 15 czerwca 1957 r. dzia³a³a Sekcja Doku-
mentów ¯ycia Spo³ecznego w Zak³adzie Druków Nowszych.
Obecny Zak³ad Dokumentów ¯ycia Spo³ecznego utworzono
w dniu 15 marca 1983 roku (w obrêbie Dzia³u Gromadzenia
i Opracowywania Zbiorów Nowszych). Przez lata liczba pracow-
ników tych komórek waha³a siê od dwóch do siedmiu osób.
D³ugoletni i zas³u¿eni opiekunowie zbioru dokumentów ¿ycia
spo³ecznego w Bibliotece Narodowej to: Hanna Nowakowska,
Wanda Woliñska, Krystyna Wojnarska, Henryka Jab³ecka oraz
Zofia Byczkowska, pierwszy kierownik Zak³adu.

Obecnie w Zak³adzie, kierowanym przez Zofiê G³owick¹, pra-
cuje dziesiêæ osób. Opracowaniem zbiorów zajmuje siê sze�ciu
pracowników, dwie osoby obs³uguj¹ czytelniê, a dwie magazy-
nierki zajmuj¹ siê w³¹czaniem wp³ywów do zbioru i realizuj¹
zamówienia.

Zbiory dokumentów ¿ycia spo³ecznego Biblioteki Narodo-
wej prze¿y³y ju¿ trzy przeprowadzki. Pierwsza � z budynku SGH
przy ul. Rakowieckiej do gmachu przy ul. Hankiewicza, gdzie
przechowywane by³y, w trudnych warunkach, w trzech bok-
sach magazynowych i w szafach na dwóch piêtrach tzw. maga-
zynowca.  Druga przeprowadzka zbiorów, w roku 1984, do w³a-
snej siedziby Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim, zna-
cz¹co poprawi³a warunki przechowywania, jakkolwiek nie
mo¿na ich by³o uznaæ za odpowiednie. Obecny magazyn (po-
ziom P1 budynku A), jaki dokumenty ¿ycia spo³ecznego otrzy-
ma³y w roku 1998, ma blisko 1180 m2 powierzchni, a rega³y
magazynowania zwartego licz¹ ok. 8800 metrów bie¿¹cych pó-
³ek. Jednak i te pomieszczenia mog¹ mieæ tylko charakter
tymczasowy.  Usytuowane s¹ na poziomie piwnicy i pozbawione
klimatyzacji, co dyskwalifikuje je jako magazyny przeznaczo-
ne dla cennych zbiorów. Niewystarczaj¹ca te¿ jest ich pojem-
no�æ � przy obecnym tempie wp³ywu druków do zbioru d¿s-ów
wystarczy powierzchni magazynowej zaledwie na oko³o 5 lat.

zagadnieñ, jakie wi¹¿¹ siê z groma-
dzeniem i opracowywaniem tego
typu materia³ów. Dodatkowym
utrudnieniem jest ich liczebno�æ
(tylko w Zak³adzie Dokumentów
¯ycia Spo³ecznego przechowujemy
1 795 941 jednostek magazynowych
� stan z dnia 31 grudnia 2000 r.),
a tak¿e rozproszenie w pozosta³ych
zbiorach Biblioteki Narodowej. Pro-
blem podstawowy stanowi jednak
sama definicja dokumentu ¿ycia
spo³ecznego. Wielokrotnie i przy ró¿-
nych okazjach formu³owana, nigdy
nie by³a, i nie mog³a byæ, w spo-

sób ostateczny precyzyjna. W Za-
sadach gromadzenia zbiorów BN.
Aneksie nr 2 (z roku 1993) okre�la-
j¹cych zakres materia³owy d¿s-ów
w Bibliotece Narodowej, przyjêto,
¿e: dokumentami ¿ycia spo³ecznego
okre�la siê druki dotycz¹ce poszcze-
gólnych dziedzin ¿ycia wspó³czesne-
go, odzwierciedlaj¹ce wewnêtrzn¹
dzia³alno�æ ró¿nego rodzaju orga-
nizacji, stowarzyszeñ i instytucji.
Wydawane s¹ w celu osi¹gniêcia do-
ra�nych celów informacyjnych, pro-
pagandowych, reklamowych i nor-
matywnych. Zwykle przeznaczone

s¹ dla okre�lonego krêgu odbior-
ców i najczê�ciej do pozaksiêgar-
skiego sposobu rozprowadzania.
Charakteryzuj¹ siê ró¿norodn¹ for-
m¹ i szat¹ graficzn¹; wystêpuj¹
w postaci druków ulotnych, zwar-
tych i ci¹g³ych.

Co zatem jest d¿s-em? Przyto-
czona definicja jest bardzo ogólna
i dlatego w cytowanych Zasadach
nastêpuje po niej obszerne wylicze-
nie rodzajów druków, jakie obec-
nie powinny byæ w³¹czane do zbio-
ru d¿s-ów w Bibliotece Narodowej.
Oto niektóre z nich: afisze, gazetki
�cienne, informatory (gospodarcze,
handlowe, imprez, miast, osobowe,
rolnicze, sportowe, szkolne), jed-
nodniówki, kalendarze bezteksto-
we, katalogi (filatelistyczne, filmo-
we, gospodarcze, handlowe, im-
prez, muzealne, numizmatyczne,
techniczne, wystaw), komunikaty
o charakterze informacyjno-spra-
wozdawczym, organizacyjnym
i szkolnym, ksi¹¿ki telefoniczne,
ksiêgi adresowe, ksiêgi zwierz¹t,
listy otwarte, materia³y dotycz¹ce
dzia³alno�ci ró¿nych instytucji, par-
tii i organizacji spo³ecznych, nor-
my i opisy patentowe, obwieszcze-
nia, odezwy, okólniki, orêdzia, pla-
katy, plany dzia³alno�ci instytucji
i organizacji, plany gospodarcze,
plany kont, pomoce szkolne, pro-
gramy (filmowe, teatralne, muzycz-
ne i innych imprez), programy
szkolne, prospekty, przepisy spor-
towe, przewodniki turystyczne (fol-
dery), regulaminy, druki religijne,
rozk³ady jazdy, sprawozdania z dzia-
³alno�ci instytucji i organizacji, sta-
tuty, druki statystyczne, taryfy cel-
ne, kolejowe, pocztowe, ulotki,
ulotne teksty literackie (pie�ni dzia-
dowskie), wydawnictwa bezteksto-
we dla dzieci (malowanki), wydaw-
nictwa okoliczno�ciowe.

Gromadzenie
i opracowywanie
Wiêkszo�æ dokumentów wp³ywa-
j¹cych do Zak³adu Dokumentów
¯ycia Spo³ecznego to bie¿¹ca pro-
dukcja wydawnicza, któr¹ przeka-
zuj¹ dwie sekcje egzemplarza obo-
wi¹zkowego Zak³adu Uzupe³niania
Zbiorów (ponad 50 000 jednostek
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rocznie). Dochodz¹ do tego druki
pozyskane przez  Sekcjê Kupna
ZUZ. S¹ to g³ównie materia³y na-
byte na aukcjach antykwarycznych
(od 500 do 1000 jednostek rocz-
nie). Z Sekcji Darów i Wymiany
otrzymujemy obecnie niewiele ma-
teria³ów bibliotecznych (poni¿ej
5000 jednostek rocznie). Uzupe³nie-
nie nowych nabytków stanowi¹
dary od instytucji i indywidualnych
ofiarodawców przekazywane bez-
po�rednio do Zak³adu (np. dar od
Warszawskiego Towarzystwa Mu-
zycznego).

Dokumenty ¿ycia spo³ecznego
gromadzone w Bibliotece Narodo-
wej opracowywane by³y od pocz¹t-
ku � jak to jest na ogó³ w przypad-
ku tych zbiorów stosowane � gru-
powo, wed³ug zasad przyjêtych dla
poszczególnych okresów histo-
rycznych oraz grup tematycznych.
D¿s-y ³¹czy siê w wyodrêbnione
zespo³y dokumentów o charakte-
rze rzeczowym b¹d� formalnym,
dziêki czemu stanowi¹ uporz¹dko-
wane �ród³a materia³ów do ró¿ne-
go typu badañ.

W zbiorze dokumentów ¿ycia
spo³ecznego Biblioteki Narodowej
wydzielon¹ partiê stanowi tak zwa-
ny stary zasób, czyli materia³y z lat
miêdzywojennych, które przecho-
wywane by³y w 50 skrzyniach,
w piwnicach dawnego budynku
przy ul. Hankiewicza. Po przepro-
wadzce do magazynów w nowym
gmachu BN dokumenty te podda-
ne zosta³y wstêpnej selekcji, dziêki
czemu wybrano ju¿ du¿e grupy
materia³ów do opracowania.

W latach 50. ze wzglêdu na od-
mienny charakter druków pocho-
dz¹cych z ró¿nych okresów, zasad-
niczy zbiór podzielony zosta³ na tzw.
stary materia³ (z lat 1801-1945) oraz
tzw. nowy materia³ (od produkcji
z roku 1945 po wydawnictwa bie-
¿¹ce). Do opracowania �nowego�
materia³u przyjêto wówczas dzia³y
klasyfikacji rzeczowej obowi¹zuj¹-
cej w �Przewodniku Bibliograficz-
nym�, który dokumenty ¿ycia spo-
³ecznego rejestruje w wyborze.
W bie¿¹cej bibliografii narodowej
uwzglêdniane s¹ wy³¹cznie wydaw-
nictwa maj¹ce znaczenie ogólnokra-

jowe, warto�æ naukow¹ lub doku-
menty zwi¹zane z aktualnie wa¿ny-
mi wydarzeniami (np. katalogi wy-
staw, programy szkolne). Wszyst-
kie pozosta³e opracowywane s¹
w Zak³adzie Dokumentów ¯ycia

Spo³ecznego i dla nich przygotowa-
ny zosta³, na podstawie �Przewod-
nika�, schemat klasyfikacji. Z bie-
giem lat podlega³ on licznym mody-
fikacjom wymuszanym przez oto-
czenie spo³eczne, czyli zmieniaj¹ce
siê rodzaje i tematykê nap³ywaj¹cych
druków. Analogiczny schemat opra-
cowania przygotowano dla �stare-
go� materia³u obejmuj¹cego lata
1801-1945, jednak¿e okaza³o siê, ¿e
schemat ten nie jest w stanie obs³u-
¿yæ zgromadzonych zbiorów. Dla
tego zespo³u w latach 80. powsta³
nowy schemat, wed³ug którego �sta-
re� d¿s-y s¹ opracowane od roku
1985. Do dnia dzisiejszego wed³ug
tego schematu zosta³o opracowane
ok. 35% �starego� materia³u zgro-
madzonego w Zak³adzie. Tak wiêc
dokumenty ¿ycia spo³ecznego s¹
gromadzone i opracowywane w
trzech ró¿nych  kartotekach i trzech
ci¹gach  magazynowych. Stanowi
to bardzo du¿e utrudnienie dla pra-
cowników Zak³adu, nie wspomina-
j¹c ju¿ o czytelnikach, którzy po-
trzebnych im dokumentów musz¹
szukaæ w trzech ró¿nych miejscach.

Z³e do�wiadczenia z wprowadza-
niem zmienionego schematu dla
�starego� materia³u spowodowa³y,

B
ie¿¹ce prace

Nie nêc¹ mnie wspania³e, luk-
susowe wydawnictwa, piêkne
oprawy, numerowane egzempla-
rze [...] potrafiê natomiast d³u-
gie godziny po�wiêciæ grzebaniu
w makulaturze, �ród której za-
wsze wy³owiê jaki� �smaczny�
druczek. [...] Dokumenty g³upoty
i okrucieñstwa, stary humor, pro-
wincjonalne powie�ci sprzed wie-
ku, ulotne pisemka niezwyk³ej
tre�ci, ca³e groteskowe panopti-
cum dziejów kultury � oto nie-
skoñczona dziedzina mojego ko-
lekcjonerstwa.
Julian Tuwim Moje zbieractwo
�Szparga³y� 1934, nr 1

[Inc.: Złożenie hołdu i uszanowania zwłokom ś.p. JO. Józefa Xsiążęcia PONIATOWSKIEGO
przez starozakonnych starszych ludu wyznania Moyżeszowego Miasta Stołecznego
Warszawy przy wprowadzeniu onych do stolicy na dniu 9.Września r. 1814 ...]. Warszawa,
1814. [Dwustronnie drukowany]. 37x20 cm. Sygn. DŻS IK 2
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¿e zaniechano wszelkich my�li o mo-
dernizacji i ujednoliceniu schematu
opracowania dla materia³u �nowe-
go�. W dotychczas obowi¹zuj¹cym
schemacie przeprowadza siê jedy-
nie konieczne zmiany (takie jak do-
dawanie nowych tematów i niezbêd-
ne melioracje magazynowe), zacho-
wuj¹c stosowany od kilkudziesiêciu
lat podzia³ na dzia³y, mimo ¿e jest
ju¿ anachroniczny. Jakkolwiek zda-
jemy sobie z tego sprawê i widzimy
wszelkie nielogiczno�ci czy wrêcz
sprzeczno�ci w obowi¹zuj¹cym
schemacie, nie mamy obecnie ¿ad-
nych mo¿liwo�ci zmeliorowania ca-
³ego zbioru z powodu jego znacznej
wielko�ci. Przeprowadzane s¹ tylko
niezbêdne melioracje dokumentów.
Pozwala to jednak na zachowanie
pewnego porz¹dku i ci¹g³o�ci w sys-
temie opracowania i magazynowa-
nia zbiorów.

Bazy danych i prezen-
tacje elektroniczne
Problemy zwi¹zane z wielko�ci¹
zbioru oraz wynikaj¹ce z systemu
opracowania grupowego trudno�ci
w poszukiwaniu tytu³ów sprawi³y,
¿e od roku 1999 rozpoczêto w Za-
k³adzie Dokumentacji ¯ycia Spo-
³ecznego katalogowanie dokumen-
tów ¿ycia spo³ecznego w systemie
komputerowym w bazie INNOPAC.
Dotyczy to tych zbiorów, które
maj¹ charakter broszur i ksi¹¿ek;
druki ci¹g³e wprowadzane s¹ od
roku 2001. Tê grupê materia³ów �
przede wszystkim cymelia oraz pu-

blikacje wzbudzaj¹ce najwiêksze
zainteresowanie u¿ytkowników,
jak informatory, katalogi wystaw
itp. � opracowuje siê w formacie
USMARC wed³ug tych samych za-
sad katalogowania, które odnosz¹
siê do innych ksi¹¿ek i czasopism
w BN; do ich opracowania rzeczo-
wego stosuje siê jêzyk hase³ przed-
miotowych Biblioteki Narodowej.
Komputeryzacja w zintegrowanym
systemie bibliotecznym INNOPAC
umo¿liwi³a opracowywanie d¿s-
ów i dostêp do nich poprzez tê
sam¹ bazê katalogow¹ i wed³ug
tych samych zasad. U³atwia to czy-
telnikom poszukiwanie ró¿nych
pozycji � tytu³ów oraz prowadze-
nie kwerend. Ze wzglêdu na cha-
rakter d¿s-ów kryteria doboru dla
wydawnictw wspó³czesnych to:
warto�æ informacyjna oraz zainte-
resowanie u¿ytkowników tytu³em
lub kategori¹ dokumentów. Do bazy
s¹ wprowadzane te¿ druki ze �sta-
rego� materia³u oraz inne cymelia
(te opracowywane s¹ w ramach
grantów KBN). Do koñca 2000
roku wprowadzono 8827 opisów
bibliograficznych, w tym 5700 opi-
sów cymeliów: z okresu rewolucji
1905-1907, z wojny 1914-1918,
z wojny polsko-radzieckiej 1919-
-1920, z plebiscytu i powstañ �l¹-
skich, druków organizacji partyj-
nych z lat 1882-1939. Poszukiwa-
nie dokumentów ¿ycia spo³eczne-
go w bazie odbywa siê, tak jak
i innych materia³ów bibliotecznych,
poprzez autora (instytucjê), tytu³

Schemat opracowania nowe-
go materiału obejmuje 26 pod-
stawowych dużych działów,
które dzielą się na mniejsze
grupy tematów.
I Polska
II Gospodarka Polski
III Budownictwo socjalisty-

czne ZSRR
IV Polityka i gospodarka

światowa
V Planowanie, statystyka,

biurowość
VI Finanse
VII Praca
VIII Prawo
IX Wojsko
X Zagadnienia matema-

tyczno-przyrodnicze
XI Technika, przemysł, rze-

miosło
XII Transport i łączność
XIII Zagadnienia komunalne
XIV Handel
XV Rolnictwo
XVI Medycyna
XVII Kultura, nauka, oświata,

wychowanie
XVIII Turystyka i sport
XIX Sztuka
XX Religia
XXI   Klepsydry
XXII  Kalendarze
XXIII Informatory
XXIV Plakaty
XXV  Gazetki reklamowe
XXVI Krzyżówki

lub sygnaturê, a tak¿e poprzez ha-
s³a przedmiotowe.

£atwiejszy dostêp do zbiorów
d¿s-owych sprawia, ¿e po¿¹dana
by³aby równie¿ pe³niejsza o nich in-
formacja i promocja. Wydaje siê, ¿e
wiêkszo�æ d¿s-ów w sposób szcze-
gólny nadaje siê do prezentacji w
Internecie. Niewielki na ogó³ format
i objêto�æ sprawia, ¿e mo¿na je ³a-
two demonstrowaæ w wersji elek-
tronicznej w ca³o�ci, stosunkowo
niewielkim nak³adem �rodków i pra-
cy. By³by to znakomity sposób
ochrony najcenniejszych i najbar-
dziej nara¿onych na zniszczenie do-
kumentów, a zarazem ich szeroka
popularyzacja i promocja.

Zofia Głowicka

Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł
i rolnictwa. Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, Warszawa: 1929, 1930, 1931.
30x21 cm. Sygn. DŻS XXIIA
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W ci¹gu roku w czytelni
  zarejestrowano 1050
  u¿ytkowników:

� 537 studentów warszawskich
uczelni oraz uczniów szkó³ po-
maturalnych (51% ogó³u czytel-
ników)

� 412 czytelników ró¿nych zawo-
dów (39% ogó³u czytelników)

� 101 pracowników naukowych
(10% ogó³u czytelników).

Interesuj¹ce s¹ dane dotycz¹ce fre-
kwencji czytelniczej w poszczegól-
nych miesi¹cach 2000 roku. Najlicz-
niej odwiedzano czytelniê zim¹ oraz
w okresie egzaminów semestralnych
i wstêpnych na wy¿sze uczelnie czy
do szkó³ pomaturalnych. Rekordo-
we pod tym wzglêdem by³y miesi¹-
ce: maj � 128 czytelników, luty �
126 czytelników, marzec � 115 czy-

telników, kwiecieñ i sierpieñ � po 111
czytelników. Najni¿sz¹ frekwencjê
odnotowano, jak siê nale¿a³o spo-
dziewaæ, w lipcu � zaledwie 14 osób.
Natomiast w pierwszym kwartale br.
czytelniê odwiedzi³y 324 osoby:
w styczniu 120,  w lutym � 80 i w
marcu � 124.

Kolejna specjalistyczna czytelnia
w Bibliotece Narodowej przezna-
czona jest dla osób zajmuj¹cych siê
problematyk¹ szeroko pojêtego ¿y-
cia spo³eczno-politycznego. Uru-
chomiono j¹ z my�l¹ o studentach
szkó³ wy¿szych wszystkich profi-
lów nauczania oraz uczniach szkó³
pomaturalnych, pragn¹cych pog³ê-
biæ swoj¹ wiedzê z zakresu kultury,
o�wiaty, medycyny, ekonomii, woj-
skowo�ci i wielu innych dziedzin
wiedzy i ¿ycia. Po roku do�wiad-

czeñ wiemy, ¿e z czytelni korzy-
staj¹, oprócz pracowników nauko-
wych, studentów i uczniów, rów-
nie¿ przedstawiciele takich profesji
jak: naukowcy zajmuj¹cy siê histo-
ri¹ najnowsz¹, re¿yserzy filmowi
i teatralni, dziennikarze, literaci, hi-
storycy sztuki, nauczyciele szkó³
�rednich i pomaturalnych oraz, co
jest godne podkre�lenia, osoby po-
szukuj¹ce informacji o miejscach
pracy i ¿ycia swoich przodków,
szczególnie z czasów II Rzeczypo-
spolitej oraz okupacji niemieckiej
w latach 1939-1945.

W czytelni udostêpniamy swym
u¿ytkownikom zarówno zbiory
g³ówne dokumentów ¿ycia spo-
³ecznego, jak i ksiêgozbiór podrêcz-
ny. Licz¹ce ok. 1 800 000 jedno-
stek zasoby d¿s-ów Biblioteki Na-
rodowej sk³adaj¹ siê z niezwykle
zró¿nicowanych tre�ciowo i for-
malnie dokumentów, w�ród któ-
rych, oprócz publikacji zwartych,
znajduj¹ siê tak¿e wydawnictwa
ci¹g³e, druki ulotne, plakaty, afisze,
programy teatralne, kalendarze,
ksi¹¿ki adresowe, foldery, druki re-
klamowe i wiele innych. W ksiê-
gozbiorze podrêcznym czytelni
znale�æ mo¿na m.in. �Biuletyny
Zamówieñ Rz¹dowych�, �Cedu³y
Gie³dy Warszawskiej�, informatory
o polskich szko³ach i wy¿szych
uczelniach, o dzia³alno�ci firm pol-
skich i polonijnych, encyklopedie,
s³owniki, ksi¹¿ki telefoniczne itp. Te
specyficzne i czasami niedoceniane
zbiory okazuj¹ siê wielokrotnie bez-
cennym materia³em �ród³owym dla
historyków, historyków kultury i ba-
daczy ¿ycia wspó³czesnego. Dlate-
go te¿ liczba u¿ytkowników czytel-
ni d¿s-ów systematycznie wzrasta.

Czytelnia jest czynna:
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki
10–15.30
środy
10–18
każda druga i czwarta
sobota miesiąca
9.30–15.30

Izabela M. Jabłońska

Czytelnia dokumentów
¿ycia spo³ecznego
Ponad rok temu, 3 stycznia 2000 r., w gmachu głównym
Biblioteki Narodowej została otwarta czytelnia dokumentów
życia społecznego, udostępniająca bogate zbiory XIX- i XX-
wiecznych druków ulotnych, okolicznościowych, urzędowych
itp. Dobrze wyposażona, dysponująca dziesięcioma miejscami
dla czytelników, zapewnia właściwe warunki do pracy naukowej
oraz kompetentną obsługę pracowników Zakładu Dokumentów
Życia Społecznego. Z czytelni korzystać mogą wszyscy
posiadacze kart wstępu do BN.
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Pocz¹tek kolekcji bibliologicz-
nej da³y cenne zbiory przejê-
te 50 lat temu przez BN po

likwidacji Pañstwowego Instytutu
Ksi¹¿ki (1946-1949) i po³¹czone
z zespo³em bibliologicznym wy-
dzielonym z Dzia³u Druków Now-
szych BN. W obecnym zasobie,
obok ksi¹¿ek i czasopism, poka�-
n¹ czê�æ stanowi � licz¹cy 94 000
jednostek � zbiór dokumentów ¿y-
cia spo³ecznego. Obejmuje on dru-
ki od XIX do XXI wieku, które od-
zwierciedlaj¹ ró¿ne przejawy funk-

cjonowania ksi¹¿ki oraz innych do-
kumentów. S¹ to materia³y jedno-
rodne tematycznie, ale zró¿nicowa-
ne formalnie. Znajduj¹ siê pomiê-
dzy nimi afisze, informatory,
prospekty, fotografie, jednodniów-
ki, kalendarze, plakaty, pocztówki
oraz wiele innych ulotnych publi-
kacji. Dokumenty te by³y i s¹ two-
rzone w konkretnych celach infor-
macyjnych, szkoleniowych, rekla-
mowych, normatywnych i innych.

Bibliologiczne dokumenty ¿ycia
spo³ecznego wp³ywaj¹ do Bibliote-
ki Narodowej z tytu³u egzemplarza
obowi¹zkowego, zakupów, darów,
a tak¿e dziêki uczestnictwu pra-
cowników w imprezach krajowych
i zagranicznych b¹d� ich osobistym
kontaktom. Biblioteka Narodowa
gromadzi takie materia³y, je�li to
mo¿liwe, w dwóch egzemplarzach.
Jeden z nich jest egzemplarzem ar-
chiwalnym, drugi � u¿ytkowym.

Niektóre dokumenty, takie jak
obszerniejsze informatory o po-
szczególnych bibliotekach, domach
wydawniczych, katalogi wystaw,
a tak¿e referaty przygotowywane na
konferencje, opracowuje siê indy-
widualnie i rejestruje w katalogu al-
fabetycznym i rzeczowym Zak³adu
Dokumentacji Ksiêgoznawczej. Od
roku 2001 dokumenty te s¹ opra-
cowywane jako druki zwarte i ci¹-
g³e �  ³¹cznie z klasyfikacj¹ przed-
miotow¹ wed³ug jêzyka hase³ przed-
miotowych � w formacie USMARC
w systemie INNOPAC, na podob-
nych zasadach jak czê�æ zbiorów
dokumentów ¿ycia spo³ecznego.

Drobne ulotne druki s¹ nadal opra-
cowywane grupowo. Po sklasyfiko-
waniu przedmiotowym materia³y te
s¹ opatrywane sygnatur¹ i w³¹czane

do odpowiedniej teki. Ca³y zbiór bi-
bliologicznych d¿s-ów przechowy-
wany jest bowiem w wydzielonych
tematycznie tzw. tekach dokumen-
tacyjnych. Ideê tworzenia z lu�nych
materia³ów ksiêgoznawczych tek
dokumentacyjnych przejêto z PIK.
Obecne zbiory mieszcz¹ siê w 928
takich tekach. Skrót TD wraz z na-
stêpuj¹cym po nim numerem kon-
kretnej teki stanowi jej sygnaturê.
W obrêbie tek dokumenty u³o¿one
s¹ chronologicznie od najstarszych
do najnowszych.

Now¹ tekê tworzy siê z chwil¹
zgromadzenia wiêkszej liczby mate-
ria³ów na dany temat. W przypadku
dokumentów dotycz¹cych bibliotek
lub innych instytucji, tytu³ teki sta-
nowi ich oryginalna nazwa podana
wraz z siedzib¹, np. Orszàgos
Szèchènyi Könyvtàr � Budapeszt TD
693. Teka zawieraj¹ca dokumenta-
cjê z konferencji otrzymuje tytu³ tej

Zbiór bibliologicznych
dokumentów ¿ycia spo³ecznego
W wydzielonych zbiorach bibliologicznych Biblioteki Narodowej
znaleźć można różnego typu dokumenty, polskie i zagraniczne,
które dotyczą szeroko pojętej nauki o książce, bibliotekarstwa,
informacji naukowej i archiwistyki.

Prospekt czasopisma Athenaeum, październik 1841 r.
Wydawca i redaktor Józef Ignacy Kraszewski.
Ukazywało się w latach 1841-1851. 23x14 cm.
Sygn. TD 215 C

Bibljoteczka miłośnika przyrody, katalog
publikacji z dziedziny nauk
przyrodniczych, Wydawnictwo Michała
Arcta, ok. 1904. 18x11 cm. Brak sygn.
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konferencji, uzupe³niony o miejsce
i daty, np. Miêdzynarodowa konfe-
rencja naukowa nt. �Informacja na-
ukowa a dydaktyka� � Gdañsk
10-12 czerwca 1999 r. Nag³ówki
przedmiotowe poszczególnych tek
wykazuje katalog rzeczowy Zak³a-
du Dokumentacji Ksiêgoznawczej.
Dla tek dokumentacyjnych stworzo-
no odrêbn¹ katrotekê, zaopatrzon¹
w system odsy³aczy u³atwiaj¹cy tra-
fienie do odpowiedniej teki.

Bibliologiczne d¿s-y, gromadzo-
ne przez Zak³ad Dokumentacji Ksiê-
goznawczej BN, zawieraj¹ informa-
cje dotycz¹ce wielu wa¿nych aspek-
tów dawnego i wspó³czesnego ¿ycia
ksi¹¿ki i instytucji z ni¹ zwi¹zanych.
� Biblioteki wszystkich typów i z

ró¿nych stron �wiata maj¹ w zbio-
rach bogat¹ dokumentacjê. Dla
du¿ych bibliotek (narodowych,

akademickich), na których temat
� z racji ich rangi � istnieje wiêcej
materia³ów, zak³ada siê odrêbne
teki, np. British Library � Lon-
dyn TD 627. Przechowywane s¹
w nich takie dokumenty jak: sta-
tuty, regulaminy, plany pracy,
sprawozdania, zarz¹dzenia we-
wnêtrzne, formularze bibliotecz-
ne, prospekty, informatory, foto-
grafie budynków i wnêtrz biblio-
tecznych itd. Dokumentacja pracy
ma³ych bibliotek jest przechowy-
wana w tekach zbiorczych w
uk³adzie wed³ug pañstw, np.: Bi-
blioteki � Argentyna TD 296;
Biblioteki � Australia TD 152;
Biblioteki � Bia³oru� TD 881.
Materia³y dotycz¹ce bibliotek pol-
skich uporz¹dkowane s¹ wed³ug
miast.

� Do tek w³¹czono tak¿e wycinki
prasowe sprzed 1939 r., a w�ród
nich dotycz¹ce m.in. dyskusji
prasowej na temat ustawy biblio-
tecznej, rewindykacji zbiorów,
zbiorów rapperswilskich. Zgro-
madzono np. interesuj¹ce wycin-
ki dotycz¹ce Biblioteki Ordynacji
Krasiñskich w Warszawie z �Ty-
godnika Ilustrowanego�, �Kurie-
ra Warszawskiego�, �Kuriera Co-
dziennego�, ��wiatowida�, �Cza-
su�, �Dnia Polskiego� � z lat 1912,
1924, 1927, 1930-31, 1933.

� W zbiorze bibliologicznych doku-
mentów ¿ycia spo³ecznego znaj-
duj¹ siê równie¿ polskie normy
bibliotekarskie, bibliograficzne,
wydawnicze. Kompletuje siê
w miarê mo¿liwo�ci materia³y
o wybitnych bibliotekarzach: ich
notatki, wype³nione ankiety, ¿y-
ciorysy, nierzadko klepsydry
i nekrologi. W tej kategorii zbio-
rów szczególnie cenne s¹ notat-
ki warsztatowe pochodz¹ce ze
spu�cizny po wybitnej bibliote-
karce Wandzie D¹browskiej.

� Krajowe i zagraniczne zjazdy,
konferencje, narady, seminaria,
warsztaty poznaæ mo¿na po-
przez zachowane referaty, ko-
munikaty, programy, protoko³y
itd. S¹ w�ród nich dokumenty
z miêdzynarodowych sympo-
zjów bibliotekarzy czy Ogólno-
krajowych Narad Bibliografów,

a tak¿e ze spotkañ po�wiêconych
jednemu tylko problemowi, jak
konferencja Technologia druku
na ¿¹danie, ogólnopolskie semi-
narium Tworzenie serwisów in-
formacyjno-bibliograficznych
w oparciu o system informatycz-
ny SOWA lub Miêdzynarodowa
sesja naukowa z okazji 500-le-
cia narodzin sztuki drukarskiej
w Polsce. Szczególn¹ warto�æ
maj¹ materia³y, zgromadzone
w kilkunastu tekach, z dorocz-
nych zjazdów IFLA.

� Wystawy, targi ksi¹¿ek, konkur-
sy, biennale i inne tego typu im-
prezy dokumentowane s¹ poprzez
karty wstêpu, zaproszenia, afisze,
plakaty itd. Zgromadzono, na
przyk³ad, obszern¹ dokumentacjê
z wystaw po�wiêconych eksli-
brisom, z targów ksiêgarskich
(Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki
w Warszawie, w Moskwie, we
Frankfurcie nad Menem).

Instytucje pokrewne bibliotekom,
jak archiwa, wydawnictwa, stowa-
rzyszenia zawodowe, towarzy-
stwa, równie¿ maj¹ swoj¹ doku-
mentacjê (np. utworzono teki dla
Towarzystwa �Czytaj�, Towarzy-
stwa Mi³o�ników Ksi¹¿ki, Towa-
rzystwa Czytelñ Ludowych).

Wyodrêbniane w oddzielnych
tekach s¹ tak¿e ró¿ne, przyk³ado-
wo ni¿ej wymienione, zespo³y do-
kumentów dotycz¹ce istotnych pro-
blemów b¹d� grup materia³ów.
� Drukarstwo � w tekach na ten

temat przechowuje siê np. pro-
spekty o oprawach introligator-
skich, maszynach i us³ugach po-
ligraficznych, wzory matryc dru-
karskich, wzory czcionek.

� Zdobnictwo ksi¹¿ki.
� Budownictwo biblioteczne i zwi¹-

zane z nim wyposa¿enie biblio-
tek.

� Prospekty czasopism polskich �
cenny materia³ historyczny sta-
nowi¹ zw³aszcza te z XIX i z po-
cz¹tku XX wieku, czêsto unika-
towe, zagro¿one destrukcj¹ z po-
wodu krucho�ci papieru. Przy-
k³adowo wymieniæ mo¿na: Pro-
spekt  �Przyjaciel Dzieci� pismo
tygodniowe ilustrowane nauce
i rozrywce m³odzie¿y i dzieciom

The National Library of Australia (Informator
o Bibliotece Narodowej Australii), ok. 1970 r.
25x11 cm. Sygn. TD 152/6
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po�wiêcone (z 1888 r.), zaprosze-
nie  do przedp³aty ilustrowanego
dwutygodnika literacko-muzycz-
nego �Lutnista� (z 1905 r.), za-
powied�  wydawania dziennika
�Nowa Gazeta� dwa razy dzien-
nie (z 1906 r.), prospekt  zapo-
wiadaj¹cy ukazywanie siê w War-
szawie pisma ilustrowanego z do-
datkami pt. �Scena i sztuka�,
które by³o po�wiêcone wy³¹cznie
polskiej sztuce w najszerszym jej
pojêciu i we wszystkich jej dzia-
³ach: literackim, teatralnym, mu-
zycznym, plastycznym i sztuki sto-
sowanej (z 1907 r.), wreszcie
prospekt dotycz¹cy literacko-arty-
stycznego i naukowego czasopi-
sma �Sfinks� (z 1908 r.).

W zbiorze bibliologicznych doku-
mentów ¿ycia spo³ecznego, obok
materia³ów przechowywanych
w tekach dokumentacyjnych, wy-
odrêbniono zespó³ oznaczony �S�
(specimeny). Do grupy tej kwalifi-
kuje siê dokumenty opracowywa-
ne indywidualnie w przypadkach,
gdy:
� jest to pojedynczy dokument, któ-

ry pod wzglêdem tre�ci nie pa-
suje do ¿adnej teki

� zale¿y nam na indywidualnej sy-
gnaturze np. ze wzglêdu na piêk-
ne wydanie, ilustracje, znanego
autora

� s¹ to nieopublikowane prace ma-
gisterskie i doktorskie.

Inn¹ odrêbn¹ kolekcjê bibliologicz-
nych dokumentów ¿ycia spo³eczne-
go stanowi¹ polskie i zagraniczne
katalogi ksiêgarskie i wydawnicze
od XIX do XXI wieku. Zgromadzo-
no w niej ponad 59 000 katalogów
polskich, które przechowywane s¹
w uk³adzie wed³ug firm, bez indy-
widualnego katalogowania ka¿dej
jednostki. Katalogi te dokumentuj¹
dzia³alno�æ 3400 placówek ksiêgar-
skich i wydawniczych. S¹ w�ród
nich firmy, które mia³y znacz¹cy
wp³yw na rozwój ¿ycia kulturalne-
go i naukowego kraju. Prowadzo-
ne by³y niekiedy przez ca³e rodzi-
ny, które czêsto zajmowa³y siê ksiê-
garstwem przez kilka pokoleñ.
Nale¿¹ do nich miedzy innymi Ge-
bethnerowie i Wolffowie, Merzba-
chowie, Orgelbrandowie, Glücks-
bergowie, Arctowie, Mortkowi-
czowie, Wendowie, Zawadzcy.

Z wydawnictw pó�niejszych,
dzia³aj¹cych w XX wieku, na uwa-
gê zas³uguj¹ Trzaska, Evert i Mi-

chalski czy �Rój�. Wspó³czesne fir-
my reprezentuj¹ zarówno wydaw-
nictwa z d³ugoletni¹ tradycj¹, jak
PIW, PAX, Iskry, PWN, WSiP, Ar-
kady, Znak, jak i te powsta³e zupe³-
nie niedawno: Prószyñski i S-ka,
Alfa, Buffi, Amber, Verbum, Voca-
tio, Magnum, Karpaty, DiG i wiele
innych. Przechowuje siê równie¿
ka¿dy �lad po tych oficynach, któ-
re bardzo krótko funkcjonowa³y na
rynku wydawniczym.

Jako osobne grupy wydzielono
katalogi wydawnictw polskich in-
stytucji naukowych, katalogi p³yt,
filmów i katalogi aukcyjne. Pro-
spekty ksi¹¿ek s¹ przechowywane
w tekach katalogów ksiêgarskich
i wydawniczych.

Zagraniczne katalogi wydawni-
cze z XIX w., stanowi¹ce stosun-
kowo ma³y zbiór, obrazuj¹ pracê
oko³o 200 firm. Wspó³czesne kata-
logi zagraniczne, w uk³adzie wed³ug
wydawnictw, licz¹ oko³o 13 000
woluminów i dokumentuj¹ dzia³al-
no�æ oko³o 1800 firm. W stosunku
do tych publikacji stosuje siê ostr¹
selekcjê, zachowuj¹c jedynie kata-
logi wydawnictw specjalizuj¹cych
siê w naukach humanistycznych.
Korzystanie z katalogów wydaw-
niczych, tak polskich jak i zagra-
nicznych, u³atwiaj¹ kartoteki nazw
firm w uk³adzie alfabetycznym i to-
pograficzym.

Dla ca³o�ci obrazu, warto wspo-
mnieæ, ¿e w Zak³adzie Dokumenta-
cji Ksiêgoznawczej jest przechowy-
wane Archiwum Stowarzyszenia
Ksiêgarzy Polskich, które w 85%
sk³ada siê z dokumentów ¿ycia spo-
³ecznego. Pisa³a o nim na ³amach
�Biuletynu Informacyjnego Biblio-
teki Narodowej� Halina Pfeiffer-
Milerowa (nr 1/1996).

Gromadzony przez lata w Biblio-
tece Narodowej unikatowy zbiór
bibliologicznych dokumentów ¿ycia
spo³ecznego stanowi cenne �ród³o
wiedzy o ksi¹¿ce oraz o ludziach
i instytucjach z ni¹ zwi¹zanych.
�wiadczy o tym du¿e zainteresowa-
nie i wykorzystywanie tych mate-
ria³ów do przygotowywania prac
magisterskich i doktorskich.

Ewa Mahrburg

Anons książki Marii Reutt Męczennica na

tronie, katalog nowości Instytutu
Wydawniczego „Renaissance”, 1931 r.
20x13 cm. Brak sygn.

Informator o Bibliotece Publicznej im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach, 2000 r.
20x12 cm. Sygn. TD 72
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Druki ulotne Biblioteki
Polskiej w Pary¿u
Zbiór druków ulotnych Biblioteki Polskiej w Paryżu stanowi
najbogatsze źródło wiedzy o życiu i działalności emigracji
polskiej we Francji po roku 1831. W bibliotekach krajowych
niewiele jest dokumentów związanych z Wielką Emigracją
(w Bibliotece Narodowej, na przykład, znajduje się zaledwie
kilkadziesiąt pozycji). Wyjątkiem jest Biblioteka Muzeum
Czartoryskich, ale i ona nie ma tak obszernych zasobów –
kolekcja krakowska odzwierciedla (fragmentarycznie) życie
emigracji głównie do lat osiemdziesiątych XIX wieku.

Adressa Polaków w Paryżu zamieszkałych:
na rok 1842. [Paryż], w Drukarni Bourgogne
et Martinet, 1842. 36 s. 13x8 cm.

Program pomocy Bibliotece
Polskiej w Pary¿u, realizowa-
ny przez Bibliotekê Narodo-

w¹ w latach ubieg³ych, obj¹³ miê-
dzy innymi prace zwi¹zane z za-
bezpieczeniem i opracowaniem
dokumentów ¿ycia spo³ecznego.
Przygotowania do uporz¹dkowania
tych zbiorów zbieg³y siê w czasie
z podjêciem nad nimi badañ przez
pracownicê Biblioteki Muzeum
Czartoryskich w Krakowie, co
umo¿liwi³o wspólne prowadzenie
dalszych prac. W latach 1993-1996
porz¹dkowaniem i opisywaniem

zbioru dokumentów ¿ycia spo³ecz-
nego w Bibliotece Polskiej w Pary-
¿u zajmowa³o siê sze�æ osób (jed-
na z Biblioteki Czartoryskich i piêæ
z Biblioteki Narodowej).

W momencie rozpoczêcia prac
druki ulotne w Bibliotece Polskiej
egzystowa³y w pewnym rozprosze-
niu. Istnia³ wprawdzie wydzielony
magazynowo zbiór takich dokumen-
tów, u³o¿onych grupowo w pu-
d³ach, jednak bez zachowania okre-
�lonego porz¹dku, a przede wszyst-
kim bez jakichkolwiek spisów czy
informacji katalogowej. Wiele tego
typu materia³ów potraktowano
w przesz³o�ci jak publikacje zwarte
lub ci¹g³e. Przechowuje siê je we
wspólnym magazynie, s¹ podobnie
skatalogowane, a ich opisy w³¹czo-
no do wspólnego katalogu. Trudno
nawet w przybli¿eniu okre�liæ ich
liczbê. Dopiero analiza  wyników
skontrum ca³ego zbioru Biblioteki,
jakie przeprowadzono w roku 2000,
pozwoli stwierdziæ, ile dokumentów
¿ycia spo³ecznego jest w³¹czonych
do zbioru g³ównego (podczas kon-
troli druki ulotne by³y oznaczane na
spisach). Publikacje ulotne znajdo-
wa³y siê ponadto w paczkach za-
wieraj¹cych druki nieopracowane
i dublety. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
w budynku, w którym mie�ci siê
Biblioteka, d¿s-y przechowywane s¹
równie¿  w wydzielonym zbiorze
Towarzystwa Historyczno-Literac-
kiego i w Muzeum Adama Mickie-
wicza, a publikacje w³asne THL

i Biblioteki Polskiej znajduj¹ siê
w Archiwum Towarzystwa.

Obiektem prac porz¹dkowych
podjêtych na pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych przez zespó³ Biblioteki
Narodowej,  sta³ siê podstawowy,
wydzielony zasób dokumentów
¿ycia spo³ecznego Biblioteki Pol-
skiej. Wyodrêbniono go w okresie
miêdzywojennym, w trakcie kilku-
letniej akcji opracowywania zbio-
rów Biblioteki przez � kierowan¹
przez Jana Muszkowskiego � gru-
pê bibliotekarzy krajowych. Upo-
rz¹dkowane chronologicznie i alfa-
betycznie druki umieszczono w pu-
d³ach. Wielko�æ zbioru okre�lono
na 20 tysiêcy jednostek, nie spo-
rz¹dzono jednak ¿adnych spisów.
Po zakoñczeniu II wojny �wiato-
wej podjêto dalsze prace nad dru-
kami, niestety, brak dok³adniejszych
informacji o tym, jakiego typu dzia-
³ania wówczas przeprowadzono.
Najprawdopodobniej dokonano
pewnych zmian w uk³adzie mate-
ria³u, czê�æ dokumentów wyodrêb-
niono tematycznie. Ze wzglêdu na
brak spisów trudno jednak okre�liæ
strukturê zbioru, a zw³aszcza po-
wsta³e straty; czasami tylko ozna-
kowane sygnaturami i tematami
puste pud³a pozwalaj¹ wnioskowaæ
o zaginiêciu materia³ów.

Analizuj¹c potrzeby zwi¹zane
z zabezpieczeniem zbioru, wskaza-
no na konieczno�æ scalenia i upo-
rz¹dkowania wszystkich doku-
mentów bêd¹cych w³asno�ci¹ Bi-
blioteki, a nastêpnie sporz¹dzenia
spisu druków. Wykaz dokumentów
mia³ pe³niæ funkcjê inwentarza. Do
istniej¹cego zbioru druków ulot-
nych do³¹czone zosta³y d¿s-y od-
nalezione w ró¿nych pomieszcze-
niach Biblioteki. Poniewa¿ nie by³o
mo¿liwo�ci wydzielenia dubletów,
w uporz¹dkowanym ju¿ zbiorze
znalaz³y siê wszystkie  egzempla-
rze danego tytu³u. Zdecydowano,
¿e zachowany zostanie historycz-
ny uk³ad materia³u (w czê�ci chro-
nologiczny, a w czê�ci rzeczowy),
mimo ¿e podzia³ taki czasami po-
woduje nak³adanie siê przydzia³u.
Konsekwentnie utrzymano równie¿
nazwy dzia³ów oraz oznaczenie
sygnatur. Wprowadzono natomiast
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Sprawozdanie ogólne Towarzystwa Wychowania
Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich: od
zawiązania Towarzystwa aż do założenia Szkoły
Narodowej w Paryżu, to jest do 1 stycznia 1844.
[Paryż, w Drukarni Bourgogne i Martinet, 1844].
19 s. 14x22 cm.

[Inc.: Xiąże Adam Jerzy Czartoryski ...], [klepsydra]. Paryż, dn. 17 lipca 1861.
Paryż, [ s.n.], 1844. [1] k.  27x17 cm.

dodatkowe numeryczne oznacze-
nie poszczególnych tytu³ów w ob-
rêbie danej sygnatury. Umo¿liwi³o
to nadanie numerów jednostko-
wych, identyfikuj¹cych ka¿d¹ po-
zycjê. Numery te zosta³y naniesio-
ne na spisy i na same dokumenty.

Przyjêta w Bibliotece Polskiej
struktura zbioru dokumentów ¿ycia
spo³ecznego jest zupe³nie odmienna
od schematów spotykanych w bi-
bliotekach krajowych. Ca³o�æ ma-
teria³u ujêta jest w dwóch ró¿nych
porz¹dkach. Znakomita wiêkszo�æ
druków zosta³a uporz¹dkowana
wed³ug dat wydania. Ka¿dy rok to
odrêbne oznaczenie grupy materia-
³ów. Uk³ad chronologiczny obejmu-
je lata 1830-1966, z tym, ¿e dru-
ków wydanych po roku 1945 jest
niewiele. Druga czê�æ druków
(opublikowanych w tym samym
przedziale czasu) ujêta zosta³a w
uk³adzie rzeczowym � w 109 dzia-

³ach. Blisko sto z nich reprezentuje
zagadnienia zwi¹zane z dzia³alno-
�ci¹ poszczególnych towarzystw i
organizacji polonijnych. Nazwami
poszczególnych dzia³ów s¹ nazwy
instytucji. Niektóre z nich maj¹  nie-
zwykle bogat¹ dokumentacjê.
Przede wszystkim wymieniæ nale-
¿y druki zwi¹zane z sam¹ Bibliotek¹
Polsk¹, Szko³¹ Polsk¹ na Batignol-
les, Polsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹,
Towarzystwem Demokratycznym
Polskim, Towarzystwem Pracuj¹-
cych Polaków w Pary¿u, Misj¹ Pol-
sk¹ w Pary¿u, Association Fran-
ce-Pologne. Bardzo obszerne s¹
materia³y zwi¹zane z polsk¹ nekro-
poli¹ Montmorency, jak równie¿
z obchodami po�wiêconymi Pola-
kom zmar³ym na obczy�nie, jakie
kultywowane s¹ od lat trzydzie-
stych XIX wieku do czasów obec-
nych. Znaczny materia³ zosta³ zgro-
madzony w dzia³ach po�wiêconych
obchodom rocznic powstañ naro-
dowych: styczniowego i listopado-
wego. Równie bogato prezentuje
siê pi�miennictwo w dzia³ach: Mu-
zeum Narodowe Polskie w Rap-
perswilu i Emigracja Polska w An-
glii. Jest wreszcie kilka dzia³ów
wyodrêbnionych ze wzglêdów for-
malnych: Prospekty, Biografie,
Klepsydry, Poezja ulotna.

W sporz¹dzonych spisach doku-
mentów ¿ycia spo³ecznego przyjê-
to stosunkowo szczegó³owy opis
dokumentów. Precyzyjnie starano

siê odzwierciedliæ odpis tytu³u i ozna-
czenie odpowiedzialno�ci. W opi-
sach dokumentów  oficjalnych za-
wsze umieszczano daty dzienne,
nazwy osób podpisanych pod tek-
stem i instytucji sprawczych. Do-
k³adnie  podawany jest adres wy-
dawniczy i opis fizyczny dokumen-
tu. Zaznacza siê informacjê o stanie
zachowania, proweniencji i liczbie
posiadanych przez Bibliotekê egzem-
plarzy. Prowadzone przez zespó³
Biblioteki Narodowej prace objê³y
prawie ca³y paryski zbiór dokumen-
tów ¿ycia spo³ecznego, z wyj¹tkiem
dzia³ów: Biografie i Klepsydry. Na
ich opracowanie nie wystarczy³o ju¿
w ostatnich latach �rodków.

Przygotowane w Pary¿u spisy
wykorzystano nastêpnie, ju¿ w Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie,
do utworzenia bazy danych �Pary¿�
(w  systemie MAK). Baza tworzo-
na by³a od sierpnia 1995 do wrze-
�nia 1996 roku przez pracowników
Zak³adu Druków Nowszych Biblio-
teki Narodowej. Dok³adne opisy
dokumentów pozwala³y przypusz-
czaæ, ¿e mo¿liwe bêdzie wprowa-
dzenie  rekordów bibliograficznych
wraz z informacj¹ o  zasobie, a tak-
¿e przygotowanie w³a�ciwych form
hase³ do wyszukiwania.

Zapis danych przygotowano
w formacie MARC BN. Wprowa-
dzanie opisów nie by³o prostym ich
�przepisaniem� z wykazów przygo-
towanych w Pary¿u. Bardzo du¿o
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pracy trzeba by³o po�wiêciæ na
sprawdzanie w �ród³ach i ujednoli-
canie hase³ osobowych i korpora-
tywnych. Do bazy wprowadzono
ich formy ujednolicone i wszystkie
odmienne, które pojawi³y siê na do-
kumentach. W ten sposób przygo-
towano wyszukiwanie dla ponad
3500 nazw osobowych oraz 1350
nazw instytucji. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e druk ulotny nie jest ³a-
twy do katalogowania. Czêsto bra-

kuje mu podstawowych elementów
opisu katalogowego, np. tytu³u.
Trzeba wtedy wprowadzaæ dodat-
kowe elementy do opisu i do wy-
szukiwania, aby dokument sta³ siê
dostêpny poprzez ró¿ne warianty.

W bazie �Pary¿� znalaz³y siê opi-
sy wszystkich dokumentów upo-
rz¹dkowanych chronologicznie
oraz w 109 dzia³ach wyodrêbnio-
nych tematycznie. Dotychczas zna-
laz³o siê tu ³¹cznie ponad 6800 opi-

sów dokumentów. Wyszukiwanie
w bazie jest mo¿liwe przez 7 in-
deksów (nazwy osobowe, nazwy
korporatywne, tytu³y, serie, miej-
scowo�ci, dzia³y, sygnatury). Wy-
daje siê, ¿e jest to ca³kiem sprawne
narzêdzie wyszukiwania dla u¿yt-
kowników. Oprócz powszechnego
sposobu docierania do druków za
pomoc¹ hase³ formalnych, baza
�Pary¿� daje mo¿liwo�æ przegl¹da-
nia opisów w porz¹dku, w jakim
dokumenty zosta³y u³o¿one i spi-
sane. Mo¿na siê tu pos³u¿yæ dwo-
ma indeksami:  sygnatur i dzia³ów.
Dziêki indeksowi sygnatur otrzy-
mujemy prezentacjê dokumentów
w takiej kolejno�ci, w jakiej zosta-
³y u³o¿one w magazynie i spisane
na listach. Praktycznie wiêc mo¿-
na przejrzeæ � jak gdyby pud³o po
pudle � ca³o�æ materia³u. Je�li po-
s³ugujemy siê indeksem dzia³ów,
uzyskujemy nazwy dzia³ów tema-
tycznych uszeregowane alfabe-
tycznie (a nie w takiej kolejno�ci
jak w magazynie), a nastêpnie ma-
teria³ uporz¹dkowany chronolo-
gicznie, wed³ug dat rocznych.

Prowadzone przez kilka lat,
w Pary¿u i w Warszawie, prace po-
zwoli³y na niemal kompletne opra-
cowanie zbioru d¿s-ów (z wyj¹t-
kiem dwóch wspomnianych dzia-
³ów: Biografie, Klepsydry). W ten
sposób powsta³ najwa¿niejszy do-
kument � inwentarz druków Biblio-
teki Polskiej w Pary¿u � oraz pierw-
sza w polskiej praktyce bibliotecz-
nej baza danych zbioru dokumen-
tów ¿ycia spo³ecznego.

Baza �Pary¿� znajduje siê na ser-
werze Biblioteki Narodowej. Kopia
bazy, za zgod¹ Dyrektora Bibliote-
ki Polskiej, zosta³a przekazana do
Biblioteki Muzeum Czartoryskich
w Krakowie. Do�wiadczenie zdo-
byte podczas opracowywania pa-
ryskich ulotek zaowocowa³o w na-
stêpnych latach pracami podjêty-
mi w samej Bibliotece Narodowej
nad jednostkowym opisywaniem
w³asnych dokumentów ¿ycia spo-
³ecznego. Od dwóch lat najcenniej-
sze zbiory s¹ katalogowane w ba-
zie INNOPAC.

Zofia Byczkowska

DŻS-y BIBLIOTEKI POLSKIEJ – fragment klasyfikacji

47. 2 Skarb Narodowy Polski
48 Związek Wychodźstwa Polskiego
49 Komisja Funduszów Emigracji Polskiej
50.1 Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
50.2 Komisja Potrzeb Emigracyjnych
50.3 Bank Emigracji Polskiej
50.4 Comité Central Franco-Polonais
51 Komisja Korespondencyjna Emigracji Polskiej
52.1 Komisja Tymczasowa Jednoczącej się Emigracji

Komitet Emigracji Polskiej (1861-1863)
52.2 Komitet Reprezentacyjny Wychodźstwa Polskiego
52.3 Komitet Zjednoczonej Emigracji Polskiej
53 Towarzystwo Demokratyczne Polskie
55.1 Towarzystwo Demokratyczne (L. Mierosławskiego)
55.2 Demokracja Polska
55.3 Polska Liga Demokratyczna
55.4 Związek Polskich Towarzystw Demokratycznych
55.5 Związek Niepodległościowy Demokratów Polskich
56.1 Towarzystwo „Bratnia Pomoc”
56.2 Kasa Bratniej Pomocy Młodzieży Polskiej Kształcącej się

w Paryżu
56.3 Towarzystwo Czytelni Polskiej w Paryżu
56.4 Polska Czytelnia Akademicka w Paryżu
57.1 Polska Partia Socjalistyczna
57.2 Polska Partia Socjalistyczna. Sekcja Paryska
57.3 „Koło Pomocy” w Paryżu
57.4 Towarzystwo Pracujących Polaków w Paryżu
57.5 Towarzystwa Pracy Społeczno-Kulturalnej dla Wycho-

dźstwa Polskiego we Francji
57.6 Czerwona Pomoc w Polsce
58.1 Stowarzyszenie Kształcącej się Młodzieży Polskiej

w Paryżu
58.2 „Spójnia” Towarzystwo Studentów Polaków w Paryżu
58.3 Zjednoczenie Towarzystw Młodzieży Postępowej
58.4 Stowarzyszenie Studentów Polskich w Paryżu
59.1 Association France-Pologne
59.2 Amis de la Pologne
59.3 Agence Polonaise de Presse
59.4 Agence Franco-Polonaise
60.1 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Paryżu
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W tej sytuacji ogromny nie-
pokój budziæ musi stan
zachowania zbiorów

nowszych Biblioteki Narodowej,
licz¹cych ponad 2 500 000 wolu-
minów ksi¹¿ek i czasopism oraz
1 800 000 mln jednostek dokumen-
tów ¿ycia spo³ecznego. Ju¿ obec-
nie wielu ksi¹¿ek nie mo¿na udo-
stêpniæ czytelnikom czy instytu-
cjom organizuj¹cym wystawy ze

wzglêdu na krusz¹ce siê karty i roz-
sypuj¹ce bloki lub oprawy; degra-
dacja i powolny rozpad grozi tak¿e
zbiorom czasopism i gazet, zw³asz-
cza wielkoformatowych.

Unicestwieniem zagro¿ony jest
w równym stopniu nietypowy pod
wzglêdem wydawniczym i rozleg³y
zbiór dokumentów ¿ycia spo³ecz-
nego. A znajduj¹ siê w nim cenne
i rzadkie druki ulotne, plakaty, afi-

sze. S¹ kolekcje dokumentów histo-
rycznych: odezwy z okresu powsta-
nia listopadowego, rewolucji kra-
kowskiej 1846 r., Wiosny Ludów,
powstania styczniowego, I wojny
�wiatowej i okupacji hitlerowskiej.
Wiele obiektów z tej kategorii zbio-
rów ma charakter unikatowy. Trak-
towane jak cimelia, wymagaj¹
szczególnej troski przy przechowy-
waniu i udostêpnianiu.

Właściwe przechowy-
wanie
Jakkolwiek w ostatnich latach wa-
runki magazynowe i przestrzenne
w Bibliotece Narodowej uleg³y po-
prawie, to jednak po przeprowadz-
ce do gmachu w al. Niepodleg³o-
�ci nie wszystkie zbiory nowsze
trafi³y do klimatyzowanych maga-
zynów. Zbiór dokumentów ¿ycia
spo³ecznego umieszczony zosta³ w
pomieszczeniach wyposa¿onych
jedynie w wentylacjê, która nie za-
pewnia odpowiedniej i stabilnej tem-
peratury oraz wilgotno�ci powie-
trza w ci¹gu ca³ego roku.

W³a�ciwe przechowywanie d¿s-
-ów to � poza optymalnym klima-
tem i utrzymywaniem czysto�ci
w magazynach � tak¿e odpowiedni
sposób uk³adania egzemplarzy na re-
ga³ach, w komodach, szafach i me-
blach dostosowanych do specyfiki
zbiorów, a tak¿e zabezpieczanie po-
szczególnych pozycji odpowiedni-
mi opakowaniami ochronnymi.

Przyczyny zniszczeń
Zbiory XIX- i XX-wieczne Biblio-
teki Narodowej nie by³y dotychczas
oceniane pod wzglêdem zniszczeñ
i stanu zachowania papieru. Jednak
na podstawie dokonywanych prze-
gl¹dów mo¿na przypuszczaæ, ¿e
rozpadem zagro¿ona jest znaczna
czê�æ (oko³o 80%) cennych eg-
zemplarzy czasopism oraz doku-
mentów ¿ycia spo³ecznego. Naj-
czê�ciej wystêpuj¹ce zniszczenia

Czy zd¹¿ymy uratowaæ d¿s-y?
Z problemów konserwacji zbiorów XIX- i XX-wiecznych

Konserwatorzy zatrudnieni w bibliotekach i archiwach,
naukowcy oraz popularyzatorzy wiedzy związanej z ochroną
zbiorów utrwalonych na papierze od wielu lat alarmują opinię
publiczną, donosząc sukcesywnie o bardzo złej kondycji
książek, czasopism i dokumentów z XIX i XX wieku.
W większości zostały one wykonane na „kwaśnym papierze”
ze ścierem drzewnym, którego żywot obliczany jest na około
150 lat i w wielu przypadkach właśnie dobiega końca. Profesor
Bronisław Zyska na podstawie badań przeprowadzonych na
Uniwersytecie Śląskim stwierdził, że 93% książek wydanych
 w latach 1800-1899 zniknie z półek polskich bibliotek w ciągu
najbliższego ćwierćwiecza.

Cenne druki z lat 1942-44 – papier pożółkły, kruchy, brzegi kart w wielu miejscach przedarte
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druków ulotnych, plakatów i afi-
szy spowodowane niegdy� zosta³y
z³o¿eniem ich do mniejszego for-
matu, tak aby mog³y zmie�ciæ siê
w teczkach lub pude³kach o nie-
wielkich rozmiarach (zazwyczaj
formatu A4). Ten sposób przecho-
wywania wymuszony by³ brakiem

miejsca w zbyt ciasnych magazy-
nach i konieczno�ci¹ u³o¿enia zbio-
rów o zró¿nicowanych formatach
na rega³ach z pó³kami o typowej
szeroko�ci.

Obserwowane obecnie efekty
takiego postêpowania s¹ wrêcz ka-
tastrofalne. Z³ej jako�ci papier, ule-
gaj¹cy postêpuj¹cej degradacji, po
parokrotnym roz³o¿eniu i ponow-
nym z³o¿eniu pêka prawie ca³ko-
wicie w miejscach zagiêcia, przy
krawêdziach pojawiaj¹ siê liczne
rozdarcia i ubytki powsta³e na sku-
tek wykruszania siê fragmentów
papieru.

Dodatkowe zniszczenia spowo-
dowa³o powszechnie stosowane
przed laty podklejanie pêkniêæ i roz-
daræ ta�mami samoprzylepnymi
tzw. skoczami. Przezroczysta fo-
lia, bêd¹ca no�nikiem ta�my, naj-
czê�ciej dawno ju¿ odpad³a, nato-
miast syntetyczny klej uleg³ zbru-
natnieniu i przes¹czy³ na wskro�
papier, pozostawiaj¹c ciemne, na
ogó³ nieodwracalne zaplamienie.
Bez ingerencji konserwatorskiej
dokumenty z tego typu zniszcze-
niami nie mog¹ byæ udostêpniane
i skazane s¹ na ca³kowit¹ samode-
strukcjê.

Możliwości konserwa-
torskie
Podstawowym  zabiegiem konser-
watorskim, maj¹cym wp³yw na za-
hamowanie procesu degradacji kru-
chego papieru, jest odkwaszanie.
W Zak³adzie Konserwacji Zbiorów
Bibliotecznych BN stosuje siê dwie
metody odkwaszania: wodorotlen-
kiem wapnia Ca(OH)

2
 w roztwo-

rze wodnym oraz wodorotlenkiem
baru Ba(OH)

2
 w metanolu. Zabieg

ten pozbawia papier kwa�nych, de-
strukcyjnych substancji, jednak go
nie wzmacnia. Kolejnym wiêc nie-
zbêdnym zabiegiem jest wprowa-
dzenie kleju w strukturê os³abione-
go papieru. Dawniej w praktyce
konserwatorskiej stosowana by³a
do tego celu ¿elatyna, obecnie kle-
je metylocelulozowe. Dopiero po
wykonaniu czynno�ci odkwaszaj¹-
cych i wzmacniaj¹cych, uzupe³nia-
ne s¹ ubytki papieru, a rozdarcia
i pêkniêcia podkleja siê bibu³¹ ja-
poñsk¹. Je¿eli obiekt jest bardzo
zniszczony, delikatny i kruchy, sto-
suje siê czêsto jednostronny, stabi-
lizuj¹cy dubla¿ na bibu³ê japoñsk¹.
Do klejenia u¿ywane s¹ wy³¹cznie
kleje pochodzenia naturalnego, tzw.
klajstry z krochmalu pszennego lub
ry¿owego.

Podczas wykonywania zabiegów
konserwatorskich czêsto pojawiaj¹
siê dodatkowe trudno�ci zwi¹zane
z u¿ywaniem w XIX i XX wieku
ró¿nego rodzaju atramentów (niebie-
skich, fioletowych), a tak¿e tuszy do
stempli oraz o³ówków kopiowych
wra¿liwych na dzia³anie wody. Przez
nieuwagê lub brak do�wiadczenia
cenne zapiski lub pieczêcie prowe-
niencyjne mog¹ ulec ca³kowitemu
zniszczeniu lub rozmyciu.

Kolejny problem, w sposób
szczególny zwi¹zany z ochron¹
d¿s-ów, stanowi w³a�ciwe przecho-
wywanie obiektów po konserwacji.
Wzmocnione, podklejone afisze
i plakaty o wiêkszych formatach nie
mog¹ byæ ponownie sk³adane, lecz
po zabezpieczeniu ich kopertami
ochronnymi powinny byæ przecho-
wywane w komodach  z odpowied-
nimi szufladami.

W opisanym powy¿ej sposobie
postêpowania konserwatorskiego

Druk z 1943 r. Wykruszenia przy krawędziach
karty charakterystyczne dla silnie zakwaszonych
papierów

Druki ulotne z okresu I wojny światowej
po odkwaszeniu, wzmocnieniu i uzupełnieniu
ubytków przy krawędziach
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wszystkie czynno�ci przy poszcze-
gólnych kartach, pojedynczych
dokumentach, afiszach itp. wyko-
nywane s¹ rêcznie. Praca wymaga
du¿ej praktyki i umiejêtno�ci ma-
nualnych, jest czasoch³onna, a za-
tem i kosztowna. Zak³ad Konserwa-
cji Zbiorów Bibliotecznych BN nie
dysponuje obecnie innymi mo¿liwo-
�ciami, gdy¿  jego pracownie kon-
serwatorskie przystosowane s¹ do
prac przy obiektach zabytkowych,
traktowanych indywidualnie.

Rzeczywiste rozwi¹zanie proble-
mu ochrony zbiorów XIX- i XX-
wiecznych wymaga³oby podjêcia
dzia³añ umo¿liwiaj¹cych przeprowa-
dzanie zabiegów konserwatorskich
na skalê masow¹. I w istocie meto-
dy takie wdra¿ane s¹ ju¿ w wielu
bibliotekach i archiwach w innych
krajach. Wyposa¿enie tradycyjnej
pracowni konserwatorskiej, przy-
stosowanej do restauracji zbiorów
zabytkowych, przypomina czê�ciej
dawne warsztaty rzemie�lnicze
i jest zupe³nie inne ni¿ wyposa¿e-
nie pracowni masowej konserwa-
cji zbiorów nowszych. Pracownie
takie sprawiaj¹ raczej wra¿enie ma-
³ych zak³adów przemys³owych,
w których zabiegi zorganizowane s¹
na zasadzie produkcji ta�mowej.

Tego typu czynno�ci mog¹ zatem
wykonywaæ osoby przyuczone, je-
dynie pod kierunkiem wykwalifiko-
wanego konserwatora papieru.

Funkcjonuj¹ce w Europie insta-
lacje do masowego odkwaszania
ksi¹¿ek i dokumentów s¹ systema-
tycznie modyfikowane i dostoso-
wywane do wymogów konserwa-
torskich. O�rodkiem, w którym
skupiaj¹ siê osi¹gniêcia nauki i tech-
niki w tym zakresie, jest miêdzy in-
nymi Lipsk. Od wielu lat rozwijane
s¹ tam metody masowej konserwa-
cji, pocz¹tkowo w Deutsche Büche-
rei, a obecnie w Zentrum für
Bücherhaltung (Centrum Konserwa-
cji Ksi¹¿ki). Wymagaj¹ one jednak
ogromnych nak³adów finansowych
i ¿adnej biblioteki w Polsce nie by-
³oby obecnie staæ na zakup tego
typu technologii czy choæby na ko-
rzystanie z us³ug oferowanych przez
firmy zagraniczne.

Dlatego tak du¿e nadzieje wzbu-
dzi³a przed kilku laty inicjatywa Bi-
blioteki Narodowej oraz �rodowisk
bibliotekarskich, konserwatorskich
i naukowych, zmierzaj¹ca do opra-
cowania wieloletniego programu
rz¹dowego Kwa�ny papier. Rato-
wanie w skali masowej zagro¿onych
polskich zasobów bibliotecznych

i archiwalnych. Jego realizacja
w latach 2000-2008 zak³ada miê-
dzy innymi zakup sieci instalacji do
masowego odkwaszania oraz
wzmacniania zbiorów XIX- i XX-
wiecznych. Natomiast do konser-
wacji wykonywanej tradycyjnymi
metodami powinny byæ kierowane
najcenniejsze obiekty o warto�ciach
historycznych, kulturowych i ar-
tystycznych lub o innych unikato-
wych cechach.

Stan faktyczny
W Bibliotece Narodowej potrzeby
w zakresie konserwacji najcenniej-
szych obiektów ze zbiorów spe-
cjalnych, zagro¿onych rozpadem
na skutek zniszczeñ mechanicz-
nych i mikrobiologicznych, s¹
ogromne i dotychczas traktowane
by³y priorytetowo. Konserwacji
poddano wiele �redniowiecznych,
iluminowanych rêkopisów na per-
gaminie, starych druków w opra-
wach skórzanych, map, grafik
i rêkopisów na papierze czerpanym.
Do pracowni konserwatorskich
trafia³y tak¿e cenne rêkopisy wiel-
kich XIX- i XX-wiecznych twór-
ców, których spu�cizny, zachowa-
ne na maszynowym, �kwa�nym�
papierze, podlegaj¹ tym samym pro-
cesom przyspieszonej degradacji.

Natomiast dotychczasowa opie-
ka konserwatorska nad zbiorami
nowszymi ograniczona by³a w za-
sadzie do dzia³añ profilaktycznych,
a wiêc sprowadza³a siê do nadzo-
rowania warunków klimatycznych
w magazynach oraz sprawdzania
czysto�ci mikrobiologicznej zbio-
rów. Pe³ne zabiegi konserwatorskie
przy poszczególnych obiektach
wykonuje siê na ogó³  wtedy, gdy
przewiduje siê ich eksponowanie na
wystawach organizowanych w Bi-
bliotece Narodowej lub gdy poja-
wia siê konieczno�æ wypo¿yczania
poszczególnych dokumentów poza
BN. Dziêki temu mo¿liwe jest
wzmocnienie i zabezpieczenie kil-
kudziesiêciu czy nawet kilkuset pla-
katów i cennych druków ulotnych
w ci¹gu roku, co jednak  jest licz-
b¹ znikom¹ w stosunku do potrzeb
i oczekiwañ opiekunów zbiorów
nowszych.

Wyposażenie pracowni przystosowanej do konserwacji druków XIX- i XX-wiecznych
w Deutsche Bücherei w Lipsku
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Profilaktyka
Maj¹c zatem z jednej strony
�wiadomo�æ realnych niebezpie-
czeñstw, na które nara¿one s¹
nie tylko d¿s-y, ale wszystkie
dokumenty z dwóch ostanich
stuleci, z drugiej za� �  niewiel-
kie obecnie mo¿liwo�ci ratowa-
nia rozpadaj¹cego siê �kwa�ne-
go� papieru, musimy przede
wszystkim do³o¿yæ starañ, aby
warunki przechowywania zbio-
rów nowszych w Bibliotece
Narodowej nie by³y do datko-
wym czynnikiem zagro¿aj¹cym
ich stanowi zachowania. W tej
sytuacji przestrzeganie zasad
profilaktyki konserwatorskiej
ma zasadniczy wp³yw na spo-
wolnienie tempa zachodz¹cych
w �kwa�nym� papierze proce-
sów destrukcji. Do obowi¹z-
ków tych w szczególno�ci na-
le¿¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
� zapewnienie stabilnego klima-

tu: temperatura 16-18°C (nie
powinna przekraczaæ 20°C),
wilgotno�æ wzglêdna powie-
trza 45% (±5)

� utrzymywanie czysto�ci i sys-
tematyczne odkurzanie zbio-
rów

� ograniczenie kontaktu ze �wia-
t³em dziennym i sztucznym
(dopuszczalne o�wietlenie
podczas ekspozycji wynosi
50 luxów)

� zabezpieczanie orygina³ów
opakowaniami ochronnymi
z bezkwasowych materia³ów
(koperty, obwoluty, teczki,
pud³a)

� przechowywanie nietypowych
zbiorów w odpowiedniej po-
zycji (np. le¿¹cej) i przystoso-
wanych meblach (komodach,
szafach, rega³ach z g³êbokimi
pó³kami)

� wy³¹czanie zagro¿onych ory-
gina³ów z udostêpniania i za-
stêpowanie formami wtórny-
mi (np. mikrofilmami)

� sukcesywne mikrofilmowanie
zbiorów czasopism i doku-
mentów XIX- i XX-wiecz-
nych zagro¿onych destrukcj¹.

Maria Woźniak

Kurator Biblioteki Publicznej
Za³uskich z ramienia Komi-
 sji Edukacji Narodowej, jej

cz³onek, prezes Towarzystwa do
Ksi¹g Elementarnych, wspó³twór-
ca Konstytucji Trzeciego Maja, pi-
sarz i dzia³acz polityczny Ignacy
Potocki (1750-1809), zbieracz
i mi³o�nik ksi¹¿ek, odciêty kordo-
nem zaborcy od swych warszaw-
skich zbiorów i dotkniêty zakaza-
mi przebywania w Warszawie, pro-
si³ listownie swego brata Stanis³awa
o �niegardzenie�, ale o opiekê nad
drukami ulotnymi, których zgroma-
dzi³ rzeczywi�cie wiele. Wraz z bro-
szurami stanowi³y one niemal po³o-
wê jego dwóch bibliotek (warszaw-
skiej i kurowskiej), by³o ich bowiem
oko³o dwóch tysiêcy. Szczególnie
wiele dotyczy³o edukacji (st¹d to
wyliczenie ró¿nych godno�ci i funk-
cji Ignacego Potockiego), ale te¿ sej-
mów, insurekcji i innych spraw po-
litycznych. Zbiór ten w znacznej
mierze by³ pochodn¹ jego aktyw-
no�ci spo³ecznej i politycznej, do-
kumentowa³ funkcjonowanie insty-
tucji, w których dzia³a³. Znaj¹c za-
interesowania Potockiego, nadsy³a-
no mu ró¿ne aktualne pisemka rów-
nie¿ z prowincji 1 .

Dokumenty ¿ycia spo³ecznego
gromadzi³ te¿ Stanis³aw Kostka
Potocki (1752-1821), choæ z wiêk-
sz¹ ni¿ brat Ignacy dba³o�ci¹ za-
biega³ o ksi¹¿ki piêkne, luksusowe,
a zarazem fundamentalne dla euro-
pejskiego i polskiego o�wiecenia.
Zbiory ich obu (wraz z ksi¹¿kami
krewnych i powinowatych, jeszcze
z XVII wieku) wzbogacane nabyt-
kami spadkobierców, w³a�cicieli
Wilanowa, którzy równie¿ �nie gar-

dzili� ró¿nego rodzaju drukami ulot-
nymi, ofiarowane zosta³y Rzeczy-
pospolitej przez Adama Branickie-
go, ostatniego w³a�ciciela bibliote-
ki wilanowskiej, a prezydent Ignacy
Mo�cicki przekaza³ je Bibliotece
Narodowej w 1932 r. jako wieczy-
sty depozyt. Dzisiaj s¹ one szcze-
gólnie obfitym �ród³em w³a�nie
dokumentów ¿ycia spo³ecznego.
Dodajmy, ¿e nie tylko tych zalicza-
nych do starych druków. Zbiory
biblioteki wilanowskiej bowiem �
jej ksi¹¿ki, broszury, druki ulotne
oraz czasopisma �  s¹ do dzisiaj (w
tej czê�ci, jaka zosta³a przekazana
w 1932 r.) przechowywane i udo-
stêpniane w Zak³adzie Starych Dru-
ków BN, niezale¿nie od tego, czy
s¹ to wydawnictwa sprzed 1801,
czy publikacje powsta³e po tym
roku.

Gdy przed prawie trzydziestu laty
opisywa³am, a raczej sygnalizowa-
³am, Materia³y do dziejów Komisji
Edukacji Narodowej w Bibliotece
Narodowej2  � to w³a�nie w zbio-
rach wilanowskich znalaz³am wte-
dy, zgodnie z przewidywaniami
(znaj¹c zainteresowania Potoc-
kich), szczególnie du¿o interesuj¹-
cych egzemplarzy. Przechowywa-
ne by³y, tak jak i inne drobne druki
z tej biblioteki, w specjalnych te-
kach (dzi� w wiêkszo�ci zosta³y
odpowiednio zabezpieczone i opra-
wione) b¹d� w tzw. klockach in-
troligatorskich, czêsto bardzo pê-
katych. Czasem zestawiano je do-
wolnie we wspólnej oprawie, bez
wzglêdu na materiê, której doty-
czy³y, a czasem zebrano razem
w³a�nie ze wzglêdu na temat. Przy-
k³adem mo¿e byæ kilka wspólnie

D
¿s � zbiory inspiruj¹ce

Od �Prognostyku na rok 1501�
do dokumentu sporów s¹dowych
Wereszczaków z Mickiewiczami

1 J. Rudnicka Biblioteka Ignacego Po-
tockiego, Wrocław 1953, s. 36. Por. tej-
że Biblioteka wilanowska, Warszawa
1967.

2 P. Buchwald-Pelcowa Materiały do dzie-
jów Komisji Edukacji Narodowej w Bi-
bliotece Narodowej, „Rocznik Biblioteki
Narodowej”, t. 9 (1973), s. 393-410.
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oprawionych popisów i prospek-
tów szkolnych, opatrzonych przez
Ignacego Potockiego tytu³em: Pro-
grammata nauk w szko³ach woje-
wódzkich krakowskich w r. 1779,
1780, 1781 i 1782 wyk³adanych
(W.1.223). Podobnych druków, nie
tylko ze zbiorów wilanowskich,
znajduje siê w Bibliotece Narodo-
wej sporo � w 1972 r. doliczy³am
siê ich oko³o 50, dzi� jest ju¿ wiê-
cej3. Dokumentowa³y one nie tyl-
ko dzia³alno�æ i organizacjê nauki
w danej szkole, ale w pewnych
przypadkach, gdy brakowa³o jesz-
cze podrêczników, stawa³y siê
wzorem, propagowa³y nowe idee

w edukacji i sposoby ich realizacji,
a tak¿e w pewien sposób reklamo-
wa³y, rozs³awia³y dan¹ placówkê.
Na takie popisy zapraszani bywa-
li dostojni go�cie, miêdzy innymi
sam król. Druki te, choæ mia³y
warto�æ wykraczaj¹c¹ poza mo-
ment ich og³oszenia w³a�nie przez
przekazywanie pewnych wzorów
i wzorców, by³y naj�ci�lej zwi¹za-
ne z okre�lon¹ chwil¹ i miejscem,
mog³y im te¿ towarzyszyæ ma³e bi-
leciki z zaproszeniem na dan¹ uro-
czysto�æ. Jeden z takich druków,
zreszt¹ wydany do�æ okazale,
ozdobnie: Universitas et Academia
Vilnensis [�] olim [...] a Valeriano
Prosasewicz [...] condita [...]  nunc
[�] instaurata, opublikowany w
Wilnie w 1781 roku i zawieraj¹cy
obok mów dwóch profesorów rów-
nie¿ spis lekcji (po polsku i po ³aci-
nie), mia³ byæ przede wszystkim
wizytówk¹ uczelni, przypomnieniem
jej tradycji i zapowiedzi¹ zmian.
Z apelem o wprowadzanie nowo�ci
do nauki szkolnej (w mowie rekto-
ra Kazimierza Naruszewicza) prze-
sy³any by³ ludziom, którym chcia-
no zaprezentowaæ zreformowan¹
uczelniê. Jednym z nich by³ w³a�nie
Ignacy Potocki (W.3.40). Dwa inne
egzemplarze tego druku � wys³ane
wówczas poza granice Rzeczypo-
spolitej, do rektora Uniwersytetu w
Królewcu (XVIII.3.4869) i do mi-
nistra Bukatego reprezentuj¹cego
w Londynie króla polskiego
(XVIII.3.4282) �  znajduj¹ siê  rów-
nie¿ w zbiorach BN. Ich dzisiejsze
miejsce przechowywania jest zresz-
t¹ jednocze�nie miejscem og³osze-
nia druku zatytu³owanego Uniwer-
sa³ zachêcaj¹cy m³ód� edukuj¹c¹ siê
w szko³ach do b³agania Boga o od-
wrócenie nieszczê�æ i klêsk od oj-
czyzny naszej. Dan w Warszawie na
sesji ordynaryjnej w Pa³acu Rzeczy-
pospolitej, Krasiñskich zwanym,
dnia 31 maja r. 1792 (XVIII.3.1910
adl.), a zatem nie pochodz¹cego ze
zbiorów wilanowskich.

W�ród druków z biblioteki wila-
nowskiej nie brak dokumentów in-
nego rodzaju, pochodz¹cych nie
tylko z XVIII, ale i z XVII wieku
(wcze�niejsze spalili Niemcy po po-
wstaniu warszawskim). S¹ to

przede wszystkim teksty zwi¹zane
z funkcjonowaniem sejmu, sejmi-
ków, konfederacji, trybuna³u koron-
nego itp., na przyk³ad: Decretum tri-
bunalitium contra fundationem
Scholarum Patrum Societatis Var-
saviae. Actum Lublini in Judiciis
Oridinariis Generalibus Tribunali
Regni z 28 lipca 1673 r. (W.3.44)
lub laudum sejmiku krakowskiego:
Ordinatio iudiciorum vigore confoe-
derationis vulgo Kaptur instituto-
rum, opublikowane po 5 wrze�nia
1632 r. (W.3.1325 adl.) czy Porz¹-
dek poczty w W. Ksiêstwie Litewskim
z roku 1680 (W.4.712). Wspomnieæ
trzeba zw³aszcza zwi¹zane bezpo-
�rednio z dzia³alno�ci¹ Ignacego Po-
tockiego, w³a�ciciela Kurowa na Lu-
belszczy�nie, dokumenty wydane
przez Komisjê cywilno-wojskow¹ i
Komisjê porz¹dkow¹ ziemi lubel-
skiej. Na 46 edycji opisanych (nie-
które bez wskazania egzemplarzy)
w Bibliografii starych druków lu-
belskich 1630-1800, opracowanej
przez Irenê Dziok-Strelnikow¹,
obecnie w Bibliotece Narodowej
znajduje siê 28, z czego a¿ 25 (spo-
�ród 31 datowanych w 1794 r.) to
w zasadzie jedyne znane egzempla-
rze!4  Wiele z nich, wydrukowanych
in plano, ma postaæ plakatu.

We wstêpie zwróci³am uwagê
przede wszystkim na bibliotekê
wilanowsk¹ jako bogate �ród³o do-
kumentów ¿ycia spo³ecznego. Od-
najdujemy je jednak, co wynika ju¿
choæby z podanych przyk³adów,
tak¿e w innych kolekcjach, my-
�l¹c przy tym z ¿alem � jak przy
wielu innych okazjach � o straco-
nych (b¹d� nie znajduj¹cych siê
dzi� w BN, lecz w innych instytu-
cjach) zbiorach Za³uskich. O tym,
jak wielk¹ wagê przywi¹zywa³
Józef Andrzej Za³uski do tego typu
druków, �wiadczy zamieszczanie
ich tytu³ów (tak¿e i przez Janoc-
kiego) w ró¿nych spisach biblio-
graficznych, jak równie¿ zabiegi
o pozyskanie ich dla biblioteki, po-
twierdzone choæby w zachowanej

3 W 1972 r. liczbę druków dotyczących
KEN w BN określiłam na około 200, nie
wliczając w to podręczników. Nie
wszystkie jednak pochodziły z biblio-
teki wilanowskiej. Wyróżnić warto prze-
znaczone dla szkół Przepisy i wzory ra-
portów (ponad 10) oraz rozporządzeń
Komisji (również ponad 10).

4 I. Dziok-Strelnikowa  Bibliografia sta-
rych druków lubelskich 1630-1800, Lu-
blin 1997, nr 390-436.

Constitutiones. Artykuły zastanowienia pokoiu
pospolitego po zesciu z tego swiata [...] krola Stephana
z roskazania [...] Krzysztopha Radziwiłła [...] w mieście
Wileńskim [...] wywołane [...] y na bramach
zamkowych y mieyskich przybite, dla wiadomości
wszem w obec y każdemu z osobna tu do tego miasta
przyieżdżaiącym. [Wilno, Drukarnia Mamoniczów,
po 12 XI 1586]. P1o.  Sygn. XVI.F.727 adl.
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korespondencji. Wiele tego typu
dokumentów, zw³aszcza dotycz¹-
cych ko�cio³a, Józef Za³uski za-
mierza³ przedrukowaæ. Dba³ te¿
o rozpowszechnianie ró¿nych dru-
ków zawieraj¹cych po¿yteczne in-
formacje (na przyk³ad o wodzie
¿ywicznej, o lekarstwie przeciw-
ko zarazie byd³a � by³y to teksty
przek³adane przez niego z najnow-
szych publikacji zagranicznych)
b¹d� stosowne pouczenia. Te pu-
blikowa³ g³ównie dla swoich
�owieczek� jako biskup kijowski
i kaza³ rozdawaæ darmo w�ród
wiernych. Bywa³y te¿ dostêpne,
choæ, jak podkre�lano, w niewiel-
kiej liczbie, u drukarzy warszaw-
skich.

Z dawnej biblioteki Za³uskich za-
chowa³y siê dzi� w BN g³ównie dru-
ki obce. W niezbyt licznych publi-
kacjach polskich stamt¹d pocho-
dz¹cych niewiele jest takich, które
mogliby�my uwa¿aæ za dokumen-
ty ¿ycia spo³ecznego. Zachowa³y
siê jednak niekiedy takie druki, bar-
dzo interesuj¹ce, wspó³oprawne
z rêkopisami dawnej biblioteki Za-
³uskich.

Przytoczmy dwa przyk³ady. Rê-
kopis II 3097 zawiera Kopiariusz
pism politycznych i satyrycznych
oraz gazet pisanych (1696-1705)
oraz nieliczne druki. Jest tu m. in.
drukowany manifest Jana Ma³a-
chowskiego, biskupa krakowskie-
go, skierowany do duchownych
diecezji, a dotycz¹cy udzielania roz-
grzeszenia skonfederowanym ¿o³-
nierzom, og³oszony w Krakowie
14 marca 1697 roku. Jest summa-
riusz przedstawienia teatru szkolne-
go szkó³ nowodworskich z 1701
roku, jest Regestr dokumentów pro-
dukowanych i publice czytanych na
Walnej Radzie w Krakowie Roku
1704 21 Februarii, s¹ te¿ ró¿ne uni-
wersa³y5. Dla nas jednak znacznie
bardziej interesuj¹ce s¹ Materia³y o
stanie administracyjno-politycznym
Polski w pierwszej po³owie XVIII
wieku zebrane przez J. A. Za³uskie-

go (rps III 3100),6  zawieraj¹ce ta-
bele, które przedstawiaj¹ administra-
cyjny podzia³ Rzeczypospolitej
z 1748 roku (Monarchia seu potius
Regnum Poloniae)  oraz osobno
Wielkopolskê, Ma³opolskê i Wielkie
Ksiêstwo Litewskie. Jest tam rów-
nie¿ druk Series ministrorum Status
[�] 1742, a tak¿e Ordo quo sena-
tores Poloniae sedent in senatu
z 1742 r. (w druku tym tytu³ zosta³
wpisany przez Za³uskiego) oraz Se-
natus consilium [...] 1742 [...]. S¹
te¿ katalogi ksiêgarskie i aukcyjne,
polskie i zagraniczne, czasem rów-
nie¿ ze �ladem rêki J. A. Za³uskie-
go. Nie z jego natomiast zbiorów
pochodzi cenna, bo dot¹d w posta-
ci druku ulotnego nieznana, Infor-
macja o przedrukowaniu Voluminis
constitutionum�czyli Voluminis le-
gum, której gwarantami byli obaj
bracia Za³uscy oraz marsza³ek wielki
koronny Józef Mniszech. Tekst ten
doskonale znamy z �Kuriera Pol-
skiego� z 1 stycznia 1732 r., ale
dot¹d nie wiedziano, ¿e ukaza³ siê
tak¿e jako osobny druk jednokart-
kowy, z niewielkimi zreszt¹, ale bar-
dzo interesuj¹cymi zmianami tre�ci.
W BN odnalaz³o siê owo og³oszenie
subskrypcji przy jednym z egzem-
plarzy Programma literarium... J. A.
Za³uskiego, opatrzonym zreszt¹ tak-
¿e dat¹ 1 stycznia 1732 r.

Podobnych równoleg³ych publi-
kacji, og³aszanych w tym samym
czasie w ówczesnych gazetach
i jako druki samoistne, by³o zresz-
t¹ wówczas wiêcej, ale pojawiaj¹
siê one nieco pó�niej, w latach
czterdziestych i piêædziesi¹tych
XVIII wieku. Te niewielkie ulotki
ulega³y najczê�ciej zatracie, odnaj-
dujemy je jedynie przypadkiem lub
natrafiamy tylko na wiadomo�æ o
nich przekazan¹ w gazecie. Odnaj-
dujemy je g³ównie dziêki dba³o�ci
dawnych kolekcjonerów, takich jak
�niegardz¹cy�  nimi, a wrêcz o nie
zabiegaj¹cy Ignacy Potocki, podob-
nie jak i Józef Andrzej Za³uski.

Czasem gromadzenie podobnych
druków i troska o nie wynikaæ mo-
g³y ze wzglêdów praktycznych:

potrzebowano ich w³a�nie jako do-
kumentów pomocniczych. S¹dzê,
¿e taka by³a, na przyk³ad, geneza
powstania obszernych folia³ów �
przechowywanych obecnie w BN
i w innych bibliotekach, np. Biblio-
tece Jagielloñskiej, Bibliotece PAU
�  zawieraj¹cych druki zwi¹zane
z funkcjonowaniem s¹dów w Wiel-
kim Ksiêstwie Litewskim pod ko-
niec XVIII wieku, ju¿ po utracie
niepodleg³o�ci, choæ zachowa³y siê
te¿ klocki z wcze�niejszymi publi-
kacjami s¹dowymi z terenu ca³ej
Rzeczypospolitej. Szczê�liwie,
w ostatnich latach BN zakupi³a trzy
takie obszerne zbiory. Dwa z nich
(XVIII.3.5541-5611 i XVIII.
3.6086-6222) pochodz¹ od tego
samego prywatnego oferenta, trze-
ci (XVIII.3.7661-7817) nabyto
w antykwariacie. Na grzbietach
dwóch z nich wyt³oczono zaczy-
naj¹ce siê tak samo napisy: Produk-
ta i repliki [...] 1798. Na wyklejce
jednego z nich powtórzono tre�æ:
Zebranie produktów i replik wileñ-
skiego s¹du 1798. W tym w³a�nie
zbiorze jako pierwszy druk (XVIII.
3.7661) znalaz³a siê � w formie pla-
katu � Wiadomo�æ stancyi JWW.
Deputatów na S¹d G³owny Litew-
ski kadencyi Wileñskiej roku 1798.
Miesi¹ca Novembra, z  podaniem
dok³adnych adresów: kto u kogo
siê zatrzyma³ i przy jakiej ulicy. Na
koñcu tej Wiadomo�ci podano po-
nadto Kurs poczty i bardzo dla nas
interesuj¹ce Uwiadomienie po-
wszechno�ci, w którym poinformo-
wano, ¿e: Za dobrotliwym dozwole-
niem JW. Gubernatora Litewskiego
dla prêdkiej pos³ugi S¹dowi tak
G³ownemu jakote¿ Nadwornemu
Litewskiemu w administrowaniu
sprawiedliwo�ci, Typografia z Grod-
na do Wilna sprowadzona, uloko-
wan¹ zosta³a w kamienicy Domañ-
skiego� Przytoczy³am ten tekst tak
dok³adnie, gdy¿ wskutek omy³ki
w Bibliografii polskiej Estreiche-
ra, w opisie tego druku (nb. innego
jego egzemplarza, wklejonego na
wewnêtrznej ok³adce podobnego
zbioru �spraw s¹dowych� z 1798 r.,
który przechowywany jest w Biblio-
tece PAU) pojawia siê informacja,
¿e Domañski mia³by byæ w³a�cicie-

5 Katalog rękopisów Biblioteki Narodo-
wej. Seria 2, t. 2. Oprac. B. Kupść, K. Mu-
szyńska, Warszawa 1980, s. 181-201.
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6 Tamże, s. 215-216.
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lem owej drukarni z Grodna, co w
autorach Drukarzy dawnej Polski
wzbudzi³o s³uszne w¹tpliwo�ci7.

W obszernym klocku Biblioteki
Narodowej (156 druków, prawie
wszystkie z tytu³em nag³ówkowym
Sprawa..., i jak to siê czêsto zda-
rza³o w podobnych przypadkach, z
wpisanymi nazwiskami poszczegól-
nych deputatów) nie brak bardzo
interesuj¹cych, z ró¿nych wzglê-
dów, opisów oskar¿eñ b¹d� skarg,
a tak¿e zabawnej czasem argumen-
tacji. Jak choæby w sporze o jak¹�
wie�, któr¹ nies³usznie mia³a sobie
przyw³aszczyæ (na szkodê m. in.
w³asnej wnuczki) Gertruda Bykow-
ska. Porzuci³a ona przed laty mê¿a
pod pretekstem, ¿e jakoby do zwi¹z-
ków ma³¿eñskich z zesz³ym Bykow-
skim by³a przymuszona i kiedy¿ ona
w tym postrzeg³a siê, oto po prze¿y-
ciu lat kilkunastu i po sp³odzeniu
siedmiorga dzieci (XVIII.3.7769).

W drugim foliale, zawieraj¹cym
Produkta i repliki, znajdujemy nie
tak mo¿e interesuj¹co przedstawio-
n¹ i dotycz¹c¹ do�æ niewielkich
w³a�ciwie pretensji finansowych
Sprawê  WW JPP Eliasza ojca [�]
Hilarego syna Wereszczaków z 
WW. Mickiewiczami i Laskowskim
(XVIII.3.6215)8. S¹ te¿ jednak trzy
znacznie ciekawsze dokumenty spo-
ru Antoniny z Bia³ozorów Ogiñskiej,
staro�cinej Dorsuniskiej przeciwko
napastnej pretensyi W. JPani Ma-
rianny z Sadowskich Mickiewiczo-
wej Regentowej Grodzkiej Powiatu
Upickiego (XVIII.3.6124-6) o kwo-
tê znacznie wy¿sz¹ � 8 000 z³otych
polskich. Marianna oburzy³a siê, ¿e
wcze�niej s¹d ziemski trocki przy-
j¹³ przysiêgê Ogiñskiej, a jej nie uwie-
rzy³ � w³a�nie jakby przysiêga Pañ-

ska mog³a byæ wa¿niejsz¹ ani¿eli
szlachecka. Natomiast w skargach
Ogiñskiej wprawdzie pozytywnie
oceniono mê¿a Marianny, Józefa,
zmar³ego w 1795 r. (by³ w charak-
terze swoim uczciwy i nienotowany),
podwa¿ano jednak jego testament
jako pochodz¹cy od �miertelnego
i na si³ach widaæ umys³u i dobrej
pamiêci os³abionego.

Druki s¹dowe znajduj¹ siê tak¿e
w klockach o tematyce mieszanej.
Na przyk³ad wspó³oprawione z bi-
skupa ³uckiego Adama Stanis³awa
Naruszewicza Zaleceniem modlitw
publicznych na podziêkowanie
Bogu za obrad sejmowych skutki,
datowanym 20 maja 1791 r.
(XVIII.3.2357 adl.). Takich i po-
dobnych druków, zwi¹zanych
mniej lub bardziej �ci�le z parlamen-
taryzmem, z funkcjonowaniem sej-
mu, sejmików, komisji, ale tak¿e
urzêdów i instytucji czy w ogóle
z polityk¹, szczególnie du¿o pocho-
dzi z drugiej po³owy XVIII wieku9.
Publikowano je znacznie wcze�niej,
ale tych z XVI czy nawet z XVII
wieku zachowa³o siê znacznie
mniej. Najwiêcej braków, na co
zwróci³a uwagê Maria Cytowska10,
zauwa¿yæ mo¿na w�ród tych dru-
ków, które przeznaczone by³y dla
nielicznej grupy odbiorców. Uka-
zywa³y siê w ma³ym nak³adzie, bo
przekazywa³y informacje wa¿ne w
danym tylko momencie i szybko
traci³y aktualno�æ. Inaczej by³o
z konstytucjami, ale i one nie
wszystkie przetrwa³y, choæ roz-
chodzi³y siê szeroko, by³y przecho-
wywane (i przedrukowywane).

7 K. Estreicher Bibliografia polska, t. 32,
Kraków 1938, s. 414, Drukarze  dawnej
Polski od XV do XVIII wieku. Z. 5: Wielkie
Księstwo Litewskie. Oprac. A. Kawecka-
Gryczowa oraz K. Korotajowa i W. Kra-
jewski, Wrocław-Kraków 1959, s. 100.
8 W Bibliografii polskiej Karola Estreiche-
ra, (t. 32, s. 346) jest zanotowana inna
sprawa między Wereszczakami a Mic-
kiewiczami, opisu omawianej brak,
podobnie jak sporów A. Ogińskiej z M.
Mickiewiczową.

9 Skupił na nich uwagę Józef Szczepa-
niec w referacie Dokumenty życia spo-
łecznego w Polsce doby oświecenia,
omawiając zbiory Ossolineum. W: Do-
kumenty życia społecznego w bibliote-
ce. Materiały z ogólnokrajowej konferen-
cji 2-3 czerwca 1969 roku. Pod red. J.
Albina (i in.), Wrocław 1970, s. 25-34.
Zob. też J. Aleksiński Druki ulotne doty-
czące konfederacji targowickiej i drugie-
go rozbioru Polski w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań
1983.
10 M. Cytowska Bibliografia druków urzę-
dowych XVI wieku, Wrocław 1961, s. 11.

Objasnienie interessu JW. Ogińskiey starościney
Dorsuniskiey przeciwko napastney pretensyi W.
JPani Marianny [...] Mickiewiczowey [...]. [B.m.,
b.w., po 25. VI. 1797]. Sygn. XVIII. 3.6125 adl.

Sprawa W. JPani Maryanny Mickiewiczowey [...].
O podniesienie Dekretu oczewistego Ziem:
Trockiego w ru 1797. Junii 20, D. ferowanego
appellacyą obniesionego. [B.m., b.w.,
po 20 VI 1797]. [4]k. 2o. Sygn. XVIII. 3.6124 adl.
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Aktualne zarz¹dzenia te¿ zreszt¹
by³y rozpowszechniane ogólnie.
Wed³ug statutu Aleksandra (uchwa³a
sejmu radomskiego z 1505 r.) sta-
rostowie mieli og³aszaæ nowe zarz¹-
dzenia w dni targowe, daæ je do od-
czytania z ambon i do przybicia na
drzwiach ko�cielnych11. Odczyty-
wano z ambon i przybijano do drzwi
ko�cielnych zreszt¹ druki ró¿nej tre-
�ci, m.in. z potêpieniem ksi¹¿ek za-
kazanych12. Przybijane (a raczej na-
wlekane na bolec), ju¿ nie w ko�cio-

11 Tamże, s. 12.
12 P. Buchwald-Pelcowa Cenzura w daw-
nej Polsce. Między prasą drukarską a
stosem, Warszawa 1997, s. 108-109.
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³ach, by³y te¿ afisze teatralne dzien-
ne, tj. informuj¹ce o przedstawie-
niu w danym dniu, ale tych na
szczê�cie trochê siê zachowa³o.
Podobnie jak konstytucje, kalenda-
rze oraz katalogi ksiêgarskie, aukcyj-
ne i biblioteczne, afisze s¹ równie
³atwe do odnalezienia w katalogu
dziêki zgrupowaniu ich pod nazwa-
mi tych typów druków. Wiele in-
nych wydawnictw odnajdziemy
pod nazwami firmuj¹cych je insty-
tucji, na przyk³ad ró¿nych komisji,
zakonów, szkó³, akademii. W przy-
padku innego rodzaju tekstów bywa
znacznie trudniej, zw³aszcza, ¿e nie
zawsze widoczny jest ich bezpo-
�redni zwi¹zek z jak¹� instytucj¹

i ¿e czêsto ukazywa³y siê bez ¿ad-
nego tytu³u, czy nag³ówka, jak na
przyk³ad, reprodukowany tutaj druk
z 1617 r. w kszta³cie obelisku.
Wprawdzie jest podpisany imieniem
i nazwiskiem, ale ów Jeremiasz
Dembiñski, uczeñ pu³tuskiego gim-
nazjum, wystêpuje tu jako przedsta-
wiciel gimnazjum. Notabene, zna-
my dzi� dwa egzemplarze tego dru-
ku � ale a¿ trzy jego opisy, poczy-
naj¹c od intryguj¹cej Pami¹tki Gim-
nazjum Pu³tuskiego� w Bibliogra-
fii polskiej Estreichera.

Przetrwanie do dzi� tego typu
druków rzeczywi�cie ulotnych, pu-
blikowanych czêsto, tak jak wspo-
mniany wy¿ej, in plano, na roz³o-
¿onym arkuszu, b¹d� przeciwnie
drukowanych jak reklamy lekarstw
� w XVI i szczególnie w XVIII wie-
ku na ogó³ w postaci ma³ych karte-
czek � wrêcz �wistków, by³o tylko
rzecz¹ szczê�liwego przypadku lub
czyjej� wyra�nej troski poprzez w³¹-
czenia ich do jakiego� wiêkszego
zbioru. Wcze�niejsze takie doku-
menty przetrwa³y najczê�ciej dziêki
u¿yciu ich, jako makulatury, do
usztywnienia opraw. Tak by³o ze
wspomnianym w tytule �Prognosty-
kiem na rok 1501�, niedawno wy-
dobytym z ok³adki szesnastowiecz-
nej ksi¹¿ki. Mo¿emy mieæ pewne
w¹tpliwo�ci, czy zaliczyæ go do do-
kumentów ¿ycia spo³ecznego. Mia³
wprawdzie informowaæ o nadcho-
dz¹cym roku, któremu patronowali
Jowisz i Luna, ale przecie¿ nie przed-
stawia³ ¿adnych rzeczywistych zda-
rzeñ ani nie zawiera³ konkretnych
wskazówek lub choæby odniesieñ do
jakich� instytucji, nie by³ nawet po-
wi¹zany z ¿adn¹ z nich, jak na przy-
k³ad rubrycelle. S¹dzê, ¿e takich
w¹tpliwo�ci bêdziemy mieæ zawsze
wiele, ale chyba nie jest to najwa¿-
niejsze, przynajmniej w przypadku
starych druków, które z pewno�ci¹
nie bêd¹ podlega³y katalogowaniu
grupowemu. Wa¿ne jest, by�my nie
tylko nimi �nie gardzili�, tak jak prosi³
o to Ignacy Potocki, ale docenili je
w pe³ni jako czê�æ zbiorów biblio-
tecznych rzeczywi�cie cenn¹, choæ
zewnêtrznie nieraz niepozorn¹.

Paulina Buchwald-Pelcowa

Jeremiasz Dembiński Pamiątka Gimnazjum Pułtuskiego na złożenie różnych świętych

relikwii. [Inc: Ad maiorem Dei Opt. Max. Gloriam, ad perpetua[m] rei memoriam.
Qua primum luce [...] Henrici Firlei [...] episcopi Plocensis [...] splendor ingredientis
Pultouiam illuxit ...]. [Cracoviae: Andr. Petricovius, 1617]. [1]k. P1o. Sygn. XVI.Qu. 425.
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Mimo licznych zmian orga-
nizacyjnych, jakim pod-
lega³ system cenzury

druków w Cesarstwie Rosyjskim,
mo¿na � w pewnym uproszczeniu
� stwierdziæ, ¿e przez niemal ca³e
stulecie (lata 1830-1914) sk³ada³ siê
on z dwóch zasadniczych segmen-
tów: cenzury wewnêtrznej kontro-
luj¹cej pi�miennictwo miejscowe
oraz cenzury zagranicznej, której
podlega³y publikacje importowane.

Ksi¹¿ki i periodyki sprowadzane
z zagranicy (w tym zw³aszcza zza
kordonu) odgrywa³y na rynku ksiê-
garskim zaboru rosyjskiego nie-
porównanie wiêksz¹ rolê ni¿ publi-
kacje obce w czasach wspó³cze-
snych.

Na pocz¹tku lat 90. XIX wieku
szacowano na przyk³ad, ¿e na za-
kup lokalnych nowo�ci przeznacza-
no w Warszawie rocznie mniej ni¿
130 tysiêcy rubli, wobec 200 ty-
siêcy wydawanych na ksi¹¿ki im-
portowane1. Nieco pó�niej twier-
dzono nawet, ¿e z sumy wydanej na
strawê ducha zaledwie czwarta
czê�æ idzie na krajow¹ produkcjê;
wydawnictwa niemieckie (nauko-
we) oraz ksi¹¿ki szkolne zabieraj¹
znaczn¹ czê�æ pozosta³ej kwoty2.
Niew¹tpliwie wiêc wielko�æ i struk-
tura zbioru publikacji importowa-
nych, a tak¿e stosunek cenzury do
tej czê�ci oferty ksiêgarskiej, sta-
nowi¹ wa¿ne problemy badawcze.
Mo¿na je podj¹æ dziêki zachowa-
nej dokumentacji.

Podstawowym �ród³em pozo-
staj¹ wydawane co miesi¹c przez
Centralny Komitet Cenzury Zagra-
nicznej w Petersburgu spisy publi-
kacji importowanych dopuszczo-
nych do obiegu oraz zakazanych
czê�ciowo lub ca³kowicie przez

Materia³y do dziejów carskiej
cenzury zagranicznej (1830-1914)

komitety cenzury zagranicznej
w Petersburgu, Rydze i Odessie,
przez specjalnych cenzorów w Mo-
skwie, Wilnie i Rewlu, a tak¿e przez
komitety cenzury: kaukaski i � co
szczególnego wa¿ne � warszawski.
Od lat 50. do koñca 1871 r. oraz w
okresie od listopada 1878 do 1914
r. ukazywa³y siê one jako �A³fawit-
nyj Spisok Soczinienijam Rassmo-
triennym Inostrannoju Cenzuroju w
miesjace [...] goda�, od stycznia
1872 r. do pa�dziernika 1878 r. �
w czasopi�mie  �Ukazatiel� po Die-
³am Pieczati�, a po 1914 r. � jako
dodatek do �Kni¿noj Letopisi�. Nie-
mal przez ca³y omawiany okres [...]
wykazy alfabetyczne dzie³ rozpatry-
wanych przez cudzoziemsk¹ cenzu-
rê by³y rozsy³ane tylko do guberna-
torów. Dopiero w 1914 r. poinfor-
mowano, i¿ w celu rozpowszechnie-
nia wiadomo�ci o zabronionych
w pañstwie dzie³ach bêdzie je mo¿-
na zaprenumerowaæ3. Niestety,
wykazy sprzed lipca 1871 r. s¹ nie-
kompletne.

Choæ � by zapewniæ szczelno�æ
systemu kontroli � w³adze opubli-
kowa³y kilka spisów uzupe³niaj¹-
cych, to nie objê³y one ju¿ druków
dopuszczonych do obiegu, lecz je-
dynie zakwestionowane (w ca³o�ci
lub we fragmentach). Dwa z nich
dotyczy³y publikacji w jêzyku pol-
skim: A³fawitnyj kata³og knigam na
polskom i ¿mudskom jazykach za-
prieszczennym wpo³nie i pozwolen-
nym s iskluczenijami s 1830 po ijun`
miesjac 1869 goda wkluczitielno
[Petersburg 1869] i Dopo³nitielnyj
k �A³fawitnomu kata³ogu 1869 g.�
spisok knig na polskom jazykie za-
prieszczennym i pozwolennym s
iskluczenijami s ijulja 1869 g. po

diekabr` 1869 g. wkluczitielno [Pe-
tersburg 1877].

Podobny zakres mia³ Kata³og
rassmotriennych inostrannoju cen-
zuroju soczinienij zaprieszczennych
i dozwolennych s iskluczenijami
s ijulja 1871 g. po 1 janwarja 1897
g. Sankt Pietierburg 1899. Zebra-
no w nim opisy druków polskojê-
zycznych kwestionowanych w po-
szczególnych miesi¹cach, pomija-
j¹c jednak wydawnictwa, z których
kazano niegdy� usun¹æ teksty (na
ogó³ katalogi) b¹d� elementy iko-
nograficzne zamieszczone na
ok³adkach. Reforma systemu kon-
troli wprowadzona ukazem z
1905 r. wzbudzi³a nadziejê, ¿e ta
gruba ksiêga automatycznie prze-
stanie obowi¹zywaæ. Szybko jed-
nak wyja�niono: Wiadomo�æ o unie-
wa¿nieniu przez Ministeryum Spraw
Wewnêtrznych katalogu ksi¹¿ek
polskich, zabronionych przez cen-
zurê za lata 1870-1896, wywo³a³a
w�ród publiczno�ci b³êdne mniema-
nie, jakoby tem samem wszystkie
owe dzie³a zyska³y debit w grani-
cach Pañstwa Rosyjskiego. [...]
rozporz¹dzenie ministeryum nale¿y
rozumieæ tak, i¿ wszystkie dzie³a, za-
mieszczone w owym katalogu,
uznano za nieznane i ulegaj¹ce
powtórnemu przejrzeniu przy spro-
wadzeniu ich do Królestwa, na rów-
ni z ksi¹¿kami  �wie¿o ukazuj¹cy-
mi siê w druku4.

Sumuj¹c, wykazy cenzury  za-
granicznej informuj¹ o wszystkich
drukach zagranicznych kwestiono-
wanych przez w³adze rosyjskie w
latach 1830-1914, a dodatkowo �
co niemniej wa¿ne � o wszystkich
publikacjach importowanych do-
puszczonych na rynek ksiêgarski
od po³owy1871 r.5. U¿ywaj¹c po-
jêcia �wszystkie� mam na my�li to,
i¿ spisy obejmuj¹ druki sprowadza-

1 Co robimy dla naszej oświaty? „Prze-
gląd Tygodniowy” 1891, nr 1, s.1-3.
2 „Kalendarz Księgarsko-Literacki” na
rok 1894, Warszawa 1893, s.XXXIV.

3 „Przewodnik Bibliograficzny. Mie-
sięcznik Krytyczno-Informacyjny”. R.
37: 1914, nr 6, s.194. Wszystkie przyto-
czone daty według tzw. starego stylu
(kalendarza juliańskiego).

4 „Przegląd Bibliograficzny” 1905/1906,
nr 12, s.247.
5 Dla rekonstrukcji zasobu publikacji do-
puszczonych do obrotu księgarskiego
spisy te są źródłem o wiele pełniejszym
niż np. reklamy książek w prasie (w
Królestwie Polskim rzadko reklamowa-
no wydawnictwa obcojęzyczne, nie
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ne zarówno przez zawodowych
ksiêgarzy, jak te¿ ró¿nego typu in-
stytucje oraz osoby prywatne dro-
g¹ pocztow¹, kolej¹ z pominiêciem
poczty i osobi�cie6, a tak¿e fakt, ¿e
cenzura rozpatrywa³a nie tylko
ksi¹¿ki, obrazy rytowane i litogra-
fowane, plany, mapy, nuty muzycz-
ne z tekstem itp., lecz równie¿ fak-
tury, rejestry ksi¹g w rêkopisie,
katalogi ksiêgarñ i czytelni, oka-
zywane dla uzyskania aprobaty na
druk 7. Trzeba oczywi�cie pamiêtaæ,
¿e w obiegu czytelniczym funkcjo-
nowa³a te¿ pewna liczba publikacji,
które uda³o siê sprowadziæ w spo-
sób nielegalny.

Opisywane materia³y maj¹ cha-
rakter prawdziwie masowy. Tylko
wykazy z lat 1871-1914 licz¹ bo-
wiem ponad 272 000 pozycji, w tym
oko³o 19 400 (7,1%) pozycji w jê-
zyku polskim. Cenzura zagraniczna
rozpatrywa³a przede wszystkim
ksi¹¿ki i broszury. W�ród publika-

cji polskojêzycznych stanowi³y one
znacznie ponad 90%; reszta to druki
periodyczne ukazuj¹ce siê raz w
roku (roczniki instytucji nauko-
wych, sprawozdania, kalendarze
itp.) lub nieregularnie oraz nielicz-
ne czasopisma.

Celowo nie u¿ywam terminu �ty-
tu³� lecz pozycja, poszczególne opi-
sy dotycz¹ bowiem nieraz rozmai-
tych jednostek. Spisy nie maj¹ cha-
rakteru bibliografii, odzwiercied-
laj¹ natomiast tok pracy urzêdów
kontroli: traktowano w nich na
równych prawach ca³e wydawnic-
twa (ksi¹¿ki, broszury, rzadziej �
wszystkie roczniki danego pisma),
ci¹gi albo nawet pojedyncze nume-
ry periodyków oraz tomy, zeszyty
i poszyty publikacji zwartych, je�li
trafia³y do cenzury w ró¿nych la-
tach lub nawet miesi¹cach. Re-
jestruj¹c poszczególne druki
uwzglêdniono nastêpuj¹ce elemen-
ty: autora, tytu³ publikacji, numer
edycji, tom (ewentualnie poszyt,
zeszyt), miejsce, rok wydania, for-
mat i liczbê stron. Na ogó³ zamiesz-
czano tak¿e informacjê o serii wy-
dawniczej i wa¿niejszych wspó³-
twórcach druku (np. t³umaczu,
rzadziej ilustratorze lub redaktorze
periodyku).

Materia³y te nie nadaj¹ siê jednak
do bezpo�redniego wykorzystania;
aby mog³y siê staæ rzetelnym �ró-
d³em informacji oraz podstaw¹ do
analiz, opisy dotycz¹ce danego ty-
tu³u nale¿y scaliæ i poddaæ praco-
ch³onnemu sprawdzeniu. Niew¹tpli-
wie mankamenty wykazów wyni-
kaj¹ z celów, jakim spisy te mia³y
s³u¿yæ (przede wszystkim mia³y
umo¿liwiaæ szybk¹ identyfikacjê
poszczególnych druków przez
urzêdników kontroluj¹cych przesy³-
ki), a w konsekwencji � ze swoistej
metodyki sporz¹dzania opisów
(przepisywania wybranych infor-
macji z najbardziej widocznego ele-
mentu publikacji, czyli z ok³adki).
Tak wiêc cenzorzy m. in.:
� pomijali wszelkie dane dotycz¹-

ce nak³adcy, drukarza, komisan-
ta czy sk³adu g³ównego;

� nie rozwi¹zywali pseudonimów
lub kryptonimów autorów i in-
nych twórców dzie³a, nie starali

siê te¿ dociec autorstwa prac ano-
nimowych lub pozornie anoni-
mowych (kiedy autor podpisany
by³ np. pod tekstem lub przed-
mow¹);

� za obowi¹zuj¹c¹ uznawali formê
tytu³u z ok³adki, czêsto inn¹ ni¿
na karcie tytu³owej, a same tytu-
³y skracali w przypadkowy spo-
sób;

� nie rozró¿niali miejsca wydania
od miejsca druku ksi¹¿ki (je�li
ró¿ni³y siê od siebie, jedn¹ z tych
informacji z regu³y eliminowali);

� nie starali siê ustaliæ brakuj¹cych
danych wydawniczych (w tym
roku i miejsca edycji).
Zrozumia³y sk¹din¹d brak przygo-
towania bibliograficznego cenzo-
rów spowodowa³ te¿, ¿e niektóre
druki znalaz³y siê w wykazach kil-
kakrotnie: raz np. opisane pod ty-
tu³em dzie³a, innym razem � pod
nazw¹ serii.

Mimo tych braków wykazy stano-
wi¹ wa¿ne �ród³o nie tylko dla ba-
daczy dziejów cenzury, handlu
ksi¹¿k¹ czy czytelnictwa, ale tak¿e
dla bibliografów polskiej produkcji
wydawniczej XIX i pocz¹tku XX
wieku. W istniej¹cych wydawnic-
twach (obu edycjach Bibliografii
polskiej Estreichera, opublikowa-
nych dot¹d tomach Bibliografii
polskiej 1901-1939 oraz w jej kar-
totekach) nie odnaleziono bowiem
ponad 15% opisów publikacji z lat
1865-1904. By³y to g³ównie druki,
których has³a zaczyna³y siê na dal-
sze litery alfabetu; wydane w za-
borze pruskim i na obczy�nie; pu-
blikacje adresowane do najm³od-
szych czytelników i tzw. ludu;
ksi¹¿ki religijne oraz popularne cy-
kle powie�ciowe.

W bibliotekach polskich nie za-
chowa³y siê wszystkie wykazy mie-
siêczne. Z okresu do koñca 1871 r.
jest ich zaledwie kilka, liczne braki
wystêpuj¹ te¿ w rocznikach: 1872,
1879-1885, 1888-1889 i 1895. Naj-
wiêkszym zbiorem dysponuje Bi-
blioteka Uniwersytetu Warszaw-
skiego, a nastêpnie Biblioteka Uni-
wersytetu £ódzkiego. W Bibliotece
Narodowej znajduj¹ siê zaledwie
3 oryginalne spisy miesiêczne (z lat
1878, 1882 i 1891) oraz zmikrofil-
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anonsowano – z oczywistych względów
– publikacji sprowadzanych dla poje-
dynczych odbiorców, część księgarzy
nie korzystała zresztą z tej drogi infor-
macji) lub katalogi sortymentowe księ-
garń, które zresztą – jak w połowie lat
90. pisał Teodor Paprocki – „wyszły już
z użycia” (Podręcznik księgarski. Prze-
wodnik praktyczny dla wydawców, księ-
garzy [...]. Pod red. T. Paprockiego, War-
szawa 1896, s.486). Stopnia komplet-
ności danych dotyczących publikacji
dopuszczonych do obiegu w latach 50.
i 60. nie sposób ustalić.
6 Ustawa o cenzurze i prasie (wydanie
nieurzędowe, w przekładzie dosłownym
z wydania urzędowego z roku 1890). Cz.
III art. 191, Cz. IV art. 192, 196. W: Pod-
ręcznik księgarski..., s. 486-488. Zasa-
da ta obowiązywała też wcześniej  –
np. Ustaw o cenzurie. Sanktpetersburg
1829 (treść ustawy z 22 kwietnia 1828 r,
paragrafy 75-114) lub Ustaw o cenzurie
w Warszawskom Uczebnom Okrugie.
Warszawa 1845 (treść ustawy z 25 maja
1843 r., paragrafy 18-60).
7 Podręcznik księgarski..., s. 487. Od re-
guły tej było kilka wyjątków: nie kontro-
lowano np. publikacji nadsyłanych dy-
plomatom zagranicznym, sprowadza-
nych przez instytucje oraz osoby, które
miały na to specjalne zezwolenie i były
wymienione w ustawie celnej.
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mowane zasoby bibliotek pol-
skich od listopada 1878 r. do
grudnia 1900 r. w³¹cznie. Bra-
kuj¹ce wykazy naj³atwiej mo¿-
na sprowadziæ z Rosyjskiej Bi-
blioteki Pañstwowej w Moskwie
oraz Rosyjskiej Biblioteki Naro-
dowej w Sankt-Petersburgu.
Najbogatszy wybór spisów uzu-
pe³niaj¹cych tak¿e znajduje siê w
BUW. W BN dostêpne s¹ tylko
dwa z nich: A³fawitnyj kata³og
knigam na polskom i ¿mudskom
jazykach... z 1869 r. oraz Kata-
³og rassmotriennych inostranno-
ju cenzuroju soczinienij zapresz-
czennych i dozwolennych s isklu-
czenijami... z roku 1899.

Dla odbiorców polskich naj-
ciekawsze wydaj¹ siê losy wy-
dawnictw rodzimych. W zwi¹z-
ku z tym wraz z Ma³gorzat¹
Rowick¹ przygotowujemy do
druku chronologiczny wykaz
wszystkich publikacji polskojê-
zycznych rozpatrywanych przez
carsk¹ cenzurê zagraniczn¹ w
latach 1865-1904 (a wiêc miê-
dzy upadkiem powstania stycz-
niowego a rewolucj¹ 1905 r.).
Bêdzie on zawiera³ opisy zwe-
ryfikowane z autopsji, w podzia-
le na druki dopuszczone do obie-
gu w ca³o�ci, warunkowo oraz
zakazane.

Znaczn¹ warto�æ poznawcz¹
ma te¿ kartoteka fragmentów,
które nakazano usun¹æ z tek-
stów kierowanych na rynek. W
latach 1865-1904 ingerowano
w ten sposób w 1175 druków
w jêzyku polskim, kwestionu-
j¹c 2621 passusów. Na podsta-
wie kwerendy przeprowadzonej
w 44 bibliotekach (pañstwo-
wych i ko�cielnych) i 19 o�rod-
kach (18 polskich oraz we
Lwowskiej Bibliotece Naukowej
im. W. Stefanyka AN Ukrainy),
ustalono tre�æ 2420 z nich
(92,3%). Analiza tych fragmen-
tów pozwala dok³adnie opisaæ
typy informacji oraz rodzaje
sformu³owañ, które napotyka-
³y szczególny sprzeciw carskiej
cenzury.

Janusz Kostecki

Dokumenty ¿ycia spo³ecznego
(1939-1945)1

1 Publikowany tekst jest fragmentem
artykułu, który ukaże się w całości
w  „Roczniku Biblioteki Narodowej”.
2 Edward Chełstowski Informacja o zbio-
rach dokumentów życia społecznego
Biblioteki Jagiellońskiej z lat 1939-1945,
„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1961,
nr 2,  s. 5-18.

Dokumenty czasu wojny
 i okupacji w Polsce rozpro-
 szone s¹ w wielu zaso-

bach prywatnych i instytucjonal-
nych, o czym dowiadujemy siê
m. in. przy okazji ofert zakupu inte-
resuj¹cych Bibliotekê Narodow¹
materia³ów. Szczególnie owocny
pod tym wzglêdem jest okres od
pocz¹tku 1994 roku. Wolno przy-
puszczaæ, ¿e dokumenty takie znaj-
duj¹ siê tak¿e w zbiorach wielu in-
nych bibliotek. Na ³amach facho-
wej prasy opublikowano jednak
dotychczas tylko jeden artyku³ in-
formuj¹cy o zbiorach dokumentów
¿ycia spo³ecznego z lat 1939-19452.
Mo¿na chyba zaryzykowaæ twier-
dzenie, ¿e jedn¹ z przyczyn takiej
sytuacji by³y (i s¹) k³opoty zwi¹-
zane z postêpowaniem wobec d¿s-
ów w bibliotekach.

Bezpo�rednim powodem podjê-
cia prac nad tworzeniem kolekcji
tych dokumentów w Bibliotece
Narodowej, w Zak³adzie Doku-
mentów ¯ycia Spo³ecznego, by³ z
jednej strony zwiêkszaj¹cy siê w
latach 90. nap³yw nowych nabyt-
ków, z drugiej za� � rosn¹ce zain-
teresowanie tymi materia³ami ze
strony badaczy dziejów najnow-
szych. Praca nad wyodrêbnieniem
i uporz¹dkowaniem zbioru ³¹czy³a
siê z konieczno�ci¹ rozstrzygniê-
cia wielu problemów zwi¹zanych
m. in. z opisem bibliograficznym
druków o bardzo ró¿nym charak-
terze i ze sposobem organizacji ca-
³ej kolekcji. Za³o¿eniem podstawo-
wym by³o utworzenie takiego uk³a-
du formalno-wyszukiwawczego,

który � obejmuj¹c ca³o�æ materia³u
kolekcji � umo¿liwia³by szybki do-
stêp do informacji o dokumencie, a
zarazem ogranicza³ potrzebê bezpo-
�redniego ogl¹du cennych doku-
mentów �ród³owych (np. przy
sprawdzaniu oferty zakupu).

Kolekcja obejmuje dokumenty
z lat 1939-1945. Druki bez roku
wydania (oznaczone jako �Brw�)
umieszczono na pocz¹tku zbioru.
W materiale z ka¿dego kolejnego
roku wprowadzony jest podzia³
dokumentów na dwie grupy: druki
polskie i Polski dotycz¹ce oraz dru-
ki wydawane przez okupantów.
W�ród tych ostatnich wyodrêbnio-
no, ze wzglêdów praktycznych,
dodatkowe grupy wed³ug jêzyka
dokumentu oraz oddzielnie � ma-
teria³y dotycz¹ce ¯ydów. Obecna
klasyfikacja materia³u  przedstawia
siê nastêpuj¹co:
� druki polskie i Polski dotycz¹ce
� druki okupacyjne w jêzyku pol-

skim
� druki okupacyjne w jêzyku nie-

mieckim
� druki okupacyjne w jêzyku ukraiñ-

skim/ rosyjskim
� druki dotycz¹ce ¯ydów.
W obrêbie ka¿dej z tych grup za-
stosowano uk³ad formalny wed³ug
miejsc wydania, wydzielaj¹c na
pocz¹tku dokumenty bez tej infor-
macji (�Bmw�), a jako drugi szcze-
bel porz¹dkuj¹cy � uk³ad chrono-
logiczny w ramach poszczególnych
miejscowo�ci, umieszczaj¹c na
pocz¹tku dokumenty bez daty
dziennej czy miesiêcznej. Dodaæ
trzeba, ¿e przedstawiony uk³ad
materia³u odpowiada sposobowi
jego uporz¹dkowania w tekach
dokumentacyjnych.

Druki polskie i Polski doty-
cz¹ce stanowi¹ zbiór najbardziej
zró¿nicowany pod wzglêdem cha-
rakteru, miejsca wydania, jêzyka,
formatu. Jest to zarazem najlicz-
niejszy zasób w kolekcji pod wzglê-
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3 Andrzej Paczkowski Pół wieku dziejów
Polski 1939-1989, Warszawa 1996, s. 91

dem liczby egzemplarzy � 2621.
Najwiêcej materia³ów pochodzi z
dwóch lat: 1944 � 653, i z 1945 �
766 egzemplarzy. Równie liczny jest
zespó³ dokumentów bez daty wy-
dania (�Brw� � 616 egzemplarzy).

Nazw¹ druki polskie objêto:
polskie materia³y wydawane na ob-
czy�nie (i druki zagraniczne Polski
dotycz¹ce), wydawnictwa konspi-
racyjne Polski Podziemnej powsta³e
na terytorium RP pod okupacj¹ nie-
mieck¹ i sowieck¹, materia³y z po-
wstania warszawskiego, publikacje
podziemne wydawane pod rz¹da-
mi komunistycznymi oraz wydaw-
nictwa jawnie drukowane na tere-
nach wyzwalanych przez Armiê
Czerwon¹ i sygnowane przez nowo
powstaj¹ce o�rodki w³adzy komu-
nistycznej (np. KRN, PKWN etc.).

W�ród druków powsta³ych poza
Polsk¹ spotykamy: polskie i zagra-
niczne wydawnictwa informacyjno-
propagandowe, czêsto w jêzyku an-
gielskim, po�wiêcone Polsce i wal-
ce Polaków w kraju oraz na ró¿nych
frontach (np.: The Abbey is ours,
Unconquered Poland, Polish Under-
ground Army, Varsóvia Indomável.
A História de uma Cidade 1 IX 1943
� 1 IX 1943), polskie publikacje rz¹-
dowe oraz innych grup polityczno-
spo³ecznych (apele, odezwy, prze-
mówienia, opracowania etc.), wy-

dawnictwa powsta³e w obozach dla
internowanych wojskowych oraz na
szlakach walk i wychod�stwa ¿o³-
nierza polskiego (druki okoliczno-
�ciowe, programy kinowe i teatral-
ne, zaproszenia na wystawy, plaka-
ty, afisze, jednodniówki, materia³y
szkoleniowe informatory, przewod-
niki etc.) oraz nieliczne wydawnic-
twa ci¹g³e np. �Wojna w Obrazach�,
�Zwiastun Zwyciêstwa. G³os Polski
z Anglii� (pismo zrzucane z samolo-
tów RAF nad Polsk¹); gazetka trans-
portu wojskowego �Naprzód� wy-
dawana w Mersin, w Turcji.

Do tej grupy zaliczono tak¿e dru-
ki powsta³e za wschodni¹ granic¹
RP, na przyk³ad drukowane w Ki-
jowie, we wrze�niu 1939 r., plaka-
ty o wymowie antypolskiej czy ty-
godnik �Wolna Polska�� publiko-
wany w Moskwie Organ Zwi¹zku
Patriotów Polskich.

Druki konspiracyjne wydawane
by³y przez ró¿ne �rodowiska, a na-
wet pojedyncze osoby. Mia³y cha-
rakter informacyjny i najczê�ciej
propagandowy, ale � wewn¹trz sa-
mej konspiracji � stanowi³y te¿ fo-
rum wymiany pogl¹dów, polemik
i walk politycznych3. W naszej ko-

lekcji spotykamy m. in. wydawnic-
twa powsta³e w strukturach Pol-
skiego Pañstwa Podziemnego (w
pionie wojskowym ZWZ-AK, admi-
nistracyjnym Delegata Rz¹du na
Kraj i reprezentacji politycznej) oraz
w innych ugrupowaniach konspi-
racyjnych (np. PPR, NSZ) i orga-
nizacjach spo³ecznych. W�ród ró¿-
nych rodzajów materia³ów znajduj¹
siê: notatki odrêczne z nas³uchu ra-
diowego, okólniki i zarz¹dzenia Sto-
³ecznego Komitetu Samopomocy
Spo³ecznej, statut i regulamin RGO,
rozkazy, wezwania, uchwa³y, ape-
le, odezwy, deklaracje ideowe i pro-
gramowe organizacji politycznych
i wojskowych, materia³y szkolenio-
we (np. Kurs szeregowych, wyd.
Ch³ostra).

Ciekawym drukiem jest formu-
larz spowiedzi w jêzyku niemiec-
kim dla polskiej ludno�ci Pomorza,
wydany (20 II 1942) jako konspi-
racyjny druk AK. Innym typem
druków s¹ zawiadomienia o wsz-
czêciu �ledztwa oraz wyroki Wo-
jennego S¹du Specjalnego, jeszcze
innym � ulotki z apelem o pomoc
g³odnym, ¯ydom (Protest) czy de-
kalog Polaka.

Specyficzn¹ grupê w kolekcji
stanowi¹ polskie druki dywersyjne
w jêzyku niemieckim i skierowane
do Niemców (Akcja �N�). S¹ to
nalepki, ulotki lub �wietnie podro-
bione afisze (publikowane na wzór
zarz¹dzeñ okupacyjnych).

Nieliczne s¹ druki konspiracyjne
powsta³e pod okupacj¹ sowieck¹:
m. in. kilka numerów pism �Wy-
trwamy� i �S³owo Polskie�, ostatni
rozkaz Dowódcy Okrêgu Korpusu
do ¿o³nierzy (Lwów, 22 IX 1939),
wezwanie Komendanta Si³ Zbroj-
nych (Lwów, 24 VII 1944), og³o-
szenie o poszukiwaniu dzieci,  ma-
szynopis wiersza o wymowie anty-
sowieckiej Run¹ i w ³unach sp³on¹
po¿arnych... (Lwów VII 1940).

Materia³y z okresu powstania
warszawskiego ilustruj¹ nie tylko
wojskow¹ dzia³alno�æ ruchu pod-
ziemnego, ale s¹ tak¿e �wiadectwa-
mi ¿ycia spo³eczno-politycznego w
oswobodzanych od okupanta rejo-
nach stolicy. Spotykamy tutaj ode-
zwy w³adz powstañczych i partii

Ogłoszenie Poszukuję swoje dzieci, Lwów. 15x21 cm. Zakupione do zbiorów Biblioteki
Narodowej 7 października 1994 r, od osoby prywatnej. Sygn. DŻS IA 7 brw Lwów
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Ulotka Warszawa poddała się! Napis odręczny ołówkiem na odwrocie: Zrzucone

z aeroplanu niemieckiego dn. 24 września 1939 w godzinach przedpołudniowych.

Podniesione przez urzędniczkę Biblioteki Narodowej J.P. p. Janinę Toporowską na ul.

Żórawiej przed domem pod nr 24-a. 11x17 cm. Sygn. DŻS IA 7 1939 Warszawa

politycznych, apele, obwieszczenia
(np. o uruchomieniu studzien za-
stêpczych), rozkazy, zarz¹dzenia
(np. w sprawie rekwizycji), we-
zwania, instrukcje, przepustki, afi-
sze (S³uchajcie Audycyj Radiowych
Walcz¹cej Warszawy), jednodniów-
ki, pisma (�Komunikat Informacyj-
ny�). Do tej grupy materia³ów w³¹-
czono tak¿e niemieckie wydawnic-
twa dywersyjne (ulotki, fotogazetki
czy fa³szywki propagandowe w jê-
zyku polskim, np.: Bracia sowiec-
cy na barykadach, ̄ ¹damy sowiec-
kiej Polski).

Publikacje podziemia antykomu-
nistycznego w³¹czone do kolekcji
obejmuj¹ lata 1944-1945. Ich po-
jawianie siê by³o zewnêtrznym
�wiadectwem organizowanego
oporu wobec nowej rzeczywisto-
�ci na ziemiach wyzwalanych.
Wzywa³y m. in. spo³eczeñstwo do
zachowania postawy niepodleg³o-
�ciowej, skupienia si³ dla ratowa-
nia bytu narodowego, ostrzega³y
przed �sprzedawczykami lubelski-
mi�. Czêsto by³y to ulotki anoni-
mowe, nadruki np. na kalendarzu
�ciennym (�Chroñ swój kraj przed
bolszewizmem�). Czê�æ materia-
³ów (odezwy Do Kierowników Ru-
chu Oporu, instrukcje, apele) po-
wstawa³a w konspiracji wojskowej
czy politycznej Polski Podziemnej.
W tej grupie znajduj¹ siê tak¿e ma-
teria³y bêd¹ce zapisem dzia³añ, ja-
kie podejmowane by³y wobec
wkraczaj¹cych oddzia³ów Armii
Czerwonej przez ujawniaj¹cych siê
przedstawicieli podziemnej admini-
stracji (np. Delegatów Powiato-
wych Rz¹du Polskiego) na podle-
g³ym im terenie.

Druki, które powstawa³y na zie-
miach wyzwalanych, mia³y charak-
ter agitacyjno-propagandowy i in-
formacyjno-restrykcyjny. Mo¿li-
wo�æ drukowania za przyzwole-
niem w³adz przyczyni³a siê do tego,
¿e dokumenty te wp³ywa³y do
zbiorów bibliotecznych, w których
siê zachowa³y. Wydawa³y je w³a-
dze wojskowe, sowieckie i polskie,
tak¿e PKWN, KRN, partie politycz-
ne i nowo powstaj¹ce w³adze ad-
ministracyjne w celu nie tylko
wprowadzania nowych porz¹dków

w ka¿dej dziedzinie ¿ycia spo³ecz-
no-polityczno-kulturalnego, ale i za-
straszania spo³eczeñstwa. W�ród
druków spotykamy: broszury (np.
Polski Komitet Wyzwolenia Naro-
dowego w �wietle dokumentów),
rozkazy wojenne o mobilizacji, ape-
le do ludno�ci, komunikaty woj-
skowe, o�wiadczenia, przepisy (np.
kodeksu karnego WP), statut i po-
radniki dla oficerów polityczno-
wychowawczych, wskazania (np.
o propagandzie ustnej czy w spra-
wie obchodów �wiêta Zmar³ych),
dekrety, manifesty, zarz¹dzenia,
odezwy, plakaty propagandowe,
fotogazetki, instrukcje organizacyj-
ne, og³oszenia (np. w sprawie kart
¿ywno�ciowych) oraz wydawnic-
twa ci¹g³e (np. �Biuletyn S³awy�,
�Ku Chwale Ojczyzny�, �Rzeczpo-
spolita�, �Wytyczne pracy propa-
gandowej...�).

Druki okupacyjne w jêzyku
polskim to drugi pod wzglêdem
wielko�ci zasób w kolekcji  � 2019
egzemplarzy. Do tej grupy zaliczo-
no dokumenty w jêzyku polskim,
jak i te, w których przynajmniej je-
den z tekstów umieszczonych na
druku napisany jest po polsku. Wy-
dawane by³y zarówno pod okupa-
cj¹ niemieck¹, jak i sowieck¹. Ich
tematyka zwi¹zana by³a z regula-
cj¹ wszystkich przejawów ¿ycia
ludno�ci zgodnie z polityk¹ okupan-

tów. W�ród ró¿nych typów dru-
ków ukazuj¹cych siê w Generalnej
Guberni mo¿na wyró¿niæ: okólni-
ki, og³oszenia i zarz¹dzenia o ró¿-
nym stopniu restrykcyjno�ci. Do-
tyczy³y one: zaopatrzenia, statysty-
ki oraz rejestracji osób i rzeczy,
gospodarki, ruchu ludno�ci (mel-
dunki, karty rozpoznawcze, ogra-
niczenia ruchu), p³atno�ci rozmai-
tych podatków i �wiadczeñ, zagad-
nieñ komunalnych (nakazy oszczê-
dzania pr¹du i gazu, przepisy po-
rz¹dkowe), handlu, rolnictwa (prze-
gl¹dy zwierz¹t gospodarczych,
�ci¹ganie obowi¹zkowych dostaw,
przymus uboju w rze�ni), szcze-
pieñ, obowi¹zku pracy etc. Inn¹
grupê druków stanowi¹ obwiesz-
czenia i zarz¹dzenia policyjne (np.
o godzinie policyjnej, o wykonaniu
wyroków �mierci, wykaz zak³ad-
ników wziêtych w odwecie za czy-
ny przestêpcze etc.). W�ród wy-
dawnictw zwartych znajduje siê
m.in. Szczegó³owa ksi¹¿ka inwigi-
lacyjna w Polsce (Kraków 1940).
Za kradzie¿ zbo¿a gro¿ono karami
z zes³aniem do obozu koncentra-
cyjnego w³¹cznie. Propagowane
tre�ci przekazywano w formie fo-
togazetek (np. Aktualne Ilustracje
czy Gazeta �cienna �Nowiny dla
Polskiej Wsi�), ulotek, broszur czy
plakatów. W kolekcji znajduje siê
oprawiony zbiór  hase³ propagan-
dowych (52 egz. druków) z lat
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4 Tamże, s. 20.

Ulotka Rzołnierze Armii Polskiej! Odręczny dopisek
ołówkiem na dole strony: Tę ulotkę rozrzucały

wkraczające oddziały rosyjskie dnia 19-9-39

na trakcie Nowogródek-Stołpce, 1939. 22x15 cm.
Zakupiona do zbiorów Biblioteki Narodowej
16 maja  1967 r. od osoby prywatnej.
Sygn. DŻS IA 7 1939

1943-1944 o wymowie anty¿y-
dowskiej i antybolszewickiej.
Szczególnie no�ne (od 1943 r.) by³o
has³o �obrony Europy� przed bol-
szewickim najazdem. W czê�ci za-
rz¹dzeñ kierowanych do ludno�ci
okupant niemiecki zaznacza³, w ja-
kim stopniu odnosz¹ siê one do
¯ydów (do 1943 r.).

Bardzo interesuj¹cy jest tekst nie-
mieckiej odezwy Do mieszkañców
Lwowa, wydanej w jêzyku polskim
i wzywaj¹cej do poddania miasta
nastêpnego dnia, tj. 21 IX 1939 r.:
Polski rz¹d uciek³ za granicê... Ro-
sjanie jako sprzymie¿eñcy [sic!]
Niemiec przekroczyli granicê i po-
daj¹ niemieckiemu wojsku rêkê.
Lwów jest ca³kowicie obsaczo-
nym... Druki z okresu okupacji so-
wieckiej w naszej kolekcji pocho-
dz¹ g³ównie ze Lwowa i obejmuj¹
okres: 22 IX 1939 � 30 VI 1941.
Wydawane by³y w formie afiszy
i ulotek w dwóch lub trzech jêzy-

kach  tj. ukraiñskim i polskim, ro-
syjskim i polskim oraz rosyjskim,
ukraiñskim i polskim razem lub
oddzielnie. W zbiorach znajduje siê
jeden druk w jêzykach: ukraiñskim,
polskim i jidisz � jest to zawiado-
mienie o wiecu pracuj¹cych mia-
sta Lwowa. W�ród typów doku-
mentów spotykamy numerowane
rozkazy i postanowienia oraz druki
dotycz¹ce wyborów do Zgroma-
dzenia Ludowego Zachodniej Ukrai-
ny (22 X 1939).

Wiêkszo�æ rozkazów wydanych
od chwili wprowadzenia stanu wo-
jennego i ustalenia godziny policyj-
nej dotyczy³a rejestracji np.: samo-
chodów pochodzenia zagraniczne-
go, milicji robotniczej, uciekinierów
z �by³ej Polski do Lwowa�, zawod-
ników, dzia³aczy sportowych, tre-
nerów, sêdziów i organizacji spor-
towych, podoficerów i oficerów
�by³ej polskiej armii�, tak¿e tych bê-
d¹cych na emeryturze lub w rezer-
wie. Nadanie � dekretem z 29 XI
1939 r. � obywatelstwa radzieckie-
go wszystkim sta³ym mieszkañ-
com polskich ziem wschodnich
wcielonych do ZSRR � oznacza³o
m. in. obowi¹zek s³u¿by wojsko-
wej w Armii Czerwonej4, st¹d roz-
kaz w jêzyku rosyjskim i polskim
z 1 XII 1939 r., skierowany do
�obowi¹zanych do powinno�ci
wojskowej�, urodzonych w latach
1890-1921. Inne postanowienia do-
tyczy³y m. in. wyborów do orga-
nizacji zwi¹zkowych, kar za spe-
kulacje towarami i za sabota¿, or-
ganizacji i usprawniania handlu.
Uroczy�cie obchodzono 85. rocz-
nicê �mierci Adama Mickiewicza.
O wybuchu wojny niemiecko-so-
wieckiej (22 VI 1941) informowa-
³a odezwa w jêzyku ukraiñskim
i polskim. Do pracuj¹cych obywa-
teli i obywatelek Lwowa.

Zajêcie Lwowa  przez Niemców
(30 VI 1941) oznacza³o przemiany
w dotychczasowych sposobach
administrowania. Dokumenty wy-
dawane by³y najczê�ciej z tekstem
równoleg³ym w jêzykach: niemiec-
kim, ukraiñskim i polskim. Ostrze-

¿enia, rozporz¹dzenia, og³oszenia
czy zarz¹dzenia dotyczy³y wielu
przejawów ¿ycia spo³ecznego i cha-
rakteryzowa³y siê znacznym stop-
niem represyjno�ci. Nakazywano
m. in.  zniszczenie i usuniêcie z bu-
dynków wszystkich sowieckich
nazw i symboli, zaciemnianie mia-
sta, szczepienia profilaktyczne, re-
jestracjê mieszkañców, rejestracjê
pojazdów mechanicznych, zajêcie
sañ i innych pojazdów zimowych,
zwalczanie ¿ebractwa; wprowadzo-
no obowi¹zek pracy, meldunkowy,
p³acenia daniny i podatków; ustala-
no ceny na ¿ywno�æ i organizowa-
no handel. Ale te¿ og³oszono kon-
kurs fotograficzny �Lwów w jesien-
nym s³oñcu� (9 X 1941).

Dokumenty z okresu po zajêciu
Wilna przez wojska litewskie (27
X 1939) s¹ bardzo nieliczne. W ko-
lekcji znajduj¹ siê: jednodniówka
i dwujêzyczne (po litewsku i po pol-
sku) og³oszenia administracyjne
kierowane do ludno�ci, np. w spra-
wie podatku mieszkaniowego.

Publikacje niemieckojêzyczne
znajduj¹ce siê w kolekcji (464 egz.)
mia³y zró¿nicowany charakter.
W�ród wydawnictw adresowa-
nych do Niemców spotykamy dru-
ki o charakterze informacyjnym,
propagandowym, dywersyjnym
i antywojennym. Obwieszczenia
dotyczy³y organizacji ró¿nych dzie-
dzin ¿ycia na okupowanym terenie:
aprowizacji, spraw meldunko-
wych, dzia³alno�ci partyjnej
(NSDAP), kulturalno-o�wiatowej
(odczyty, imprezy, spotkania, uro-
czysto�ci), terminów badañ czy
szczepieñ etc. Czê�æ informacji kie-
rowana by³a do ludno�ci przyzna-
j¹cej siê do narodowo�ci niemiec-
kiej, np. og³oszenia o kursie nauki
jêzyka niemieckiego (Lwów, XI
1942), o zapomogach dla Volks-
deutschów, rejestracji Reichsdeut-
schów. Wydawano zarz¹dzenia,
wytyczne, instrukcje wspomagaj¹-
ce Niemców w administrowaniu
okupowanymi terenami, a tak¿e pi-
sma dla wojskowych (np. �Mitte-
ilungen für die Truppe�). W zbio-
rze znajduje siê rzadki druk z tek-
stem w jêzyku niemieckim i fran-
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cuskim, dotycz¹cy porz¹dku obo-
zowego (Lagerordnung. Stalag 369,
Brw). Liczne listy straceñ, szcze-
gólnie z lat 1943 i 1944, wzmac-
nia³y prze�wiadczenie, ¿e ka¿dy
zamach na Niemca zostanie ukara-
ny. Druki propagandowe (plakaty,
afisze) umacnia³y wiarê w zwyciê-
stwo lub ostrzega³y przed ¯ydami
i bolszewizmem. Du¿a liczba
odezw i pisemek (np. Soldaten-
wahrheit) o wymowie antywojen-
nej czy antyhitlerowskiej, czêsto
prosowieckiej, powsta³a po bitwie
pod Stalingradem (1943) i wziêciu
do niewoli ca³ej armii feldmarsza³-
ka von Paulusa. Z druków dywer-
syjnych publikowanych przez Ro-
sjan w kolekcji znajduj¹ siê ulotki
i pisemka z przepustkami � w jê-
zyku rosyjskim i niemieckim �
uprawniaj¹cymi do przej�cia na
stronê Armii Czerwonej (np.
�Frontnachrichten�. März 1942,
�Das Neuste�. Sept. 1944).

Wydawnictwa okupacyjne
w jêzyku ukraiñskim, powsta³e
w znacznej czê�ci na terenie Lwo-
wa, nie s¹ zbyt licznie reprezento-
wane w kolekcji � 245 egzempla-
rzy. W ich bardzo zró¿nicowanych
tre�ciach odbijaj¹ siê skomplikowa-
ne, wojenne dzieje kresów RP od
17 IX 1939 do 27 VII 1944 roku,
tj. do zakoñczenia walk o Lwów.
W okresie okupacji sowieckiej, jê-
zykami u¿ywanym w publikacjach
adresowanych do Ukraiñców by³y
ukraiñski i rosyjski, wystêpuj¹ce ra-
zem lub osobno. W�ród typów wy-
dawnictw spotykamy: zawiadomie-
nia (np. o obchodach 85. rocznicy
�mierci A. Mickiewicza), zalecenia
prenumerowania gazet �Vil�na
Ukraina�, �Lenins�ka Molod`�  (w
jêzyku ukraiñskim), �Der rojter
stern� (w jidisz) i �Mlodze¿ Stali-
novs`ka� (w jêzyku polskim), roz-
kazy wojsk frontu ukraiñskiego
i w³adz wojennych miasta, posta-
nowienia dotycz¹ce spraw porz¹d-
kowych, obwieszczenia np. o
wprowadzeniu systemu paszporto-
wego czy o �nadawaniu pracy�
uchod�com przez sowieckie orga-
nizacje gospodarcze. Propagowany-
mi w formie ulotek  tre�ciami by³y:

przemówienie Mo³otowa oraz skie-
rowany do ludno�ci terenów zajê-
tych przez Armiê Czerwon¹ roz-
kaz wojsk, które wkroczy³y, aby
wyzwoliæ naszych ukraiñskich i bia-
³oruskich braci od ucisku polskich
panów... (Bmw, 20 IX 1939).

W�ród publikacji wydanych pod
okupacj¹ niemieck¹ mo¿emy wy-
ró¿niæ zasadniczo dwie grupy dru-
ków: niemieckie o charakterze in-
formacyjnym, propagandowym i
dywersyjnym oraz ukraiñskie, wy-
dawane przez instytucje i partie
ukraiñskie. Czê�æ wydawnictw in-
formacyjnych by³a ukraiñskojê-
zyczn¹ wersj¹ rozporz¹dzeñ wyda-
nych na terenie GG. Pozosta³e in-
formowa³y w jêzyku niemieckim i
ukraiñskim np. o zbiórce ciep³ej
odzie¿y dla niemieckiej armii, kon-
troli przewozu produktów zbo¿o-
wych, wzywa³y do zwiêkszenia
produkcji rolnej, og³asza³y nabór
m³odzie¿y do organizacji Ukra-
ins`ka Slu�ba Batkiv�èyne oraz do
dywizji SS Galizien. Agitowano tak-
¿e za wyjazdem fachowców, rze-
mie�lników i m³odzie¿y do pracy
w Niemczech.

Niemieckie druki propagandowe
kierowane by³y do Ukraiñców i, od-
dzielnie, do rolników. Te pierwsze,
w formie plakatów czy fotogazetek,
wskazywa³y, �kto� wyzwoli³ Ukra-
inê od bolszewików i �komu� nale-
¿y siê wdziêczno�æ, demaskowa³y
tak¿e oblicza bolszewizmu, pluto-
kracji ¿ydowskiej (Anglia i Amery-
ka) oraz �¯ydów� � Stalina i Chur-
chilla. Wydawnictwa propagando-
we kierowane do rolników zachê-
ca³y do zwiêkszania produkcji rol-
nej i wydajno�ci pracy. Tre�ci te
przekazywano w drukach ulot-
nych, broszurach, plakatach oraz
w gazecie dla rolników �Novi Vi-
sti. Stinna Gazeta dlja Ukrainskych
Seljan�. Autorzy tych tekstów od-
wo³ywali siê do chrze�cijañskiej
mi³o�ci bli�niego, która nakazuje
dzieliæ siê dobrami, obiecywali pre-
mie i nagrody, instruowali i eduko-
wali w zakresie prac polowych etc.
Niemieckie druki dywersyjne (w jê-
zyku ukraiñskim i rosyjskim) z prze-
pustk¹, skierowane do ¿o³nierzy
Armii Czerwonej, zachêca³y do

przej�cia na stronê niemieck¹. Ad-
resowane do Ukraiñców i Rusinów,
podawa³y w w¹tpliwo�æ sens prze-
lewania krwi za �internacjonali-
styczn¹ cudz¹ sprawê�.

Tre�ci propagowane przez Or-
ganizacjê Ukraiñskich Nacjonali-
stów w ilustrowanych ulotkach
opiera³y siê na nacjonalistycznych
d¹¿eniach  (Ukraina dlja Ukrain-
civ!) i mia³y wymowê antybolsze-
wick¹. Wzywa³y do tworzenia nie-
podleg³ego pañstwa i w³asnych
w³adz.

Inne ulotki o charakterze dywer-
syjnym, kierowane do czerwono-
armistów, nak³ania³y do kierowa-
nia broni przeciwko �czerwonym
katom�. Odezwy Ukraiñskiego
Centralnego Komitetu do narodu
ukraiñskiego zachêca³y do uczest-
nictwa w �wiêcie Ukraiñskiej Kul-
tury, wzywa³y do walki przeciwko
moskiewsko-¿ydowskiemu bolsze-
wizmowi (V 1943).

Materia³y dotycz¹ce ¯ydów
i adresowane do nich bezpo�red-
nio to zespó³ 204 dokumentów, któ-
re stanowi¹ wydzielon¹ czê�æ zbio-

Instrukcja służbowa dla służby porządkowej

wydana przez Przewodniczącego Rady Żydowskiej
w Warszawie. 1942. 18x13 cm. Zakupiona do
zbiorów Biblioteki Narodowej 29 września 1969 r.
od osoby prywatnej. Sygn. DŻS IA 7 1942 W-wa
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Wydawnictwa Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich
i 2. Korpusu

W zbiorach Zak³adu Doku-
mentów ¯ycia Spo³ecz-
nego BN zgromadzono

poka�ny, licz¹cy oko³o 170 tytu³ów
(265 egz.) zespó³ dokumentów ilu-
struj¹cych ró¿ne formy aktywno-
�ci politycznej i kulturalnej 2. Kor-
pusu � precyzyjne okre�lenie wiel-
ko�ci tej kolekcji nie jest proste,
gdy¿ próby ustalenia miejsca i daty
wydania oraz nazwy jednostki woj-
skowej firmuj¹cej dany druk czê-
sto sprawiaj¹ trudno�ci. Zawodne
bywaj¹ tak¿e informacje pomocni-
cze umieszczone na publikacji, jak
na przyk³ad nazwisko grafika, bo
arty�ci owi pracowali jednocze�nie
dla ró¿nych zleceniodawców.

Kolekcja obejmuje nie tylko wy-
dawnictwa z okresu II wojny �wia-
towej. Znalaz³y siê w niej tak¿e dru-
ki,  które powstawa³y nawet  po 5
lipca 1945 r., czyli po cofniêciu
przez pañstwa zachodnie uznania
dla rz¹du RP w Londynie, a¿ do
momentu przekszta³cenia 2. Kor-
pusu w formacjê cywiln¹ (Korpus
Przysposobienia i Rozmieszcze-
nia), tworzon¹ ju¿ na terytorium
Wielkiej Brytanii. Zbiór zawiera po-
nadto wiele �wiadectw dokumen-
tuj¹cych aktywno�æ polskich insty-
tucji, stowarzyszeñ i partii powsta-
j¹cych na szlaku 2. Korpusu, które
mia³y zaspokajaæ potrzeby ludno-

�ci cywilnej  pod¹¿aj¹cej za woj-
skiem.

Szczególne miejsce jakie zajmu-
je 2. Korpus w  dziejach polskich
si³ zbrojnych, nie wynika jedynie
z osi¹gniêæ militarnych tej forma-
cji. Równie istotne i niezwyk³e �
bior¹c pod uwagê warunki funk-
cjonowania � s¹ jej dokonania
w sferze dzia³alno�ci kulturalno-
o�wiatowej. Bogaty dorobek edy-
torski 2. Korpusu bêdzie przedmio-
tem wystawy przygotowywanej
przez Instytut Ksi¹¿ki i Czytelnic-
twa BN. Jej otwarcie zaplanowano
na  grudzieñ tego roku, w sze�æ-
dziesi¹t¹ rocznicê utworzenia Ar-
mii Polskiej w ZSRR, której ¿o³nie-
rze stanowiæ bêd¹ pó�niej rdzeñ
2. Korpusu. W grudniu 1941 r. uka-
za³ siê te¿ pierwszy numer �Or³a Bia-
³ego� (pod red. S. Strumph-Wojt-
kiewicza) � g³ównego periodyku
2. Korpusu.

Atrakcyjn¹  � tak pod wzglêdem
szaty graficznej, jak i tre�ci � choæ
skromn¹ ilo�ciowo czê�æ omawia-
nego zbioru stanowi¹ wydawnic-
twa Samodzielnej Brygady Strzel-
ców Karpackich. Jednostka  ta za-
czê³a siê tworzyæ ju¿ w kwietniu
1940 r. na terenie Syrii, ale dzia³al-
no�æ wydawnicz¹ rozwinê³a g³ów-
nie w czasie pobytu w Palestynie.
Z tego okresu pochodzi druk ilu-

Druk legitymacji
upoważniającej
do noszenia odznaki
pamiątkowej
5. Kresowej Dywizji
Piechoty. 11x15 cm.
Sygn. DŻS IA 7 Brw

ru wydawnictw okupacyjnych,
z³o¿on¹ g³ównie z plakatów, afi-
szy i druków ulotnych. Zasad-
niczym kryterium przydzia³u do
tej grupy materia³ów by³a tre�æ
dokumentu.

Anty¿ydowskie ustawy, roz-
porz¹dzenia, zarz¹dzenia i ob-
wieszczenia wydawane przez
Niemców eliminowa³y ¯ydów
z ¿ycia spo³ecznego, pozbawia-
³y maj¹tku i �rodków utrzyma-
nia, separowa³y od miejscowe-
go spo³eczeñstwa.

Inn¹ funkcjê spe³nia³y ode-
zwy do miejscowej ludno�ci,
wskazuj¹ce, na przyk³ad, ¿e
przez utworzenie dzielnic ¿ydow-
skich uda³o siê wypadki tyfusu
ograniczyæ do minimum... Wy-
dawnictwa propagandowe
utrwala³y z jednej strony wize-
runek ¯yda jako rozsadnika
chorób zaka�nych (plakat: ¯y-
dzi wszy tyfus plamisty), z dru-
giej � ukazywa³y jako oszusta
i intryganta d¹¿¹cego do pano-
wania nad �wiatem (w plaka-
tach: Kto rz¹dzi USA?, Kto w³a-
da Uni¹ Sowieck¹?, Bicz ludz-
ko�ci etc.).

Przesiedlanie ¯ydów do
utworzonych dzielnic mieszka-
niowych sz³o w parze z zastra-
szaniem ludno�ci przed udzie-
laniem pomocy. W odezwie Do
ukraiñskiej i polskiej ludno�ci
powiatu przemyskiego ostrzega-
no: Ka¿dy Ukrainiec czy Polak,
który usi³uje [...] przeszkodziæ
akcji wysiedlania ¯ydów zosta-
nie rozstrzelany (Przemy�l,
27 VII 1942). Ostrze¿enie
o karze �mierci dotyczy³o za-
równo osób opuszczaj¹cych
getto bez zezwolenia, jak i tych,
którzy udzielali ¯ydom schro-
nienia (Lwów, 3 VI 1943). Za-
chowane og³oszenia i obwiesz-
czenia Rady ¯ydowskiej s¹
�wiadectwami postêpuj¹cej
dyskryminacji i biologicznego
wyniszczania ludno�ci. Ob-
wieszczenie z dnia 23 IV 1943 r.
dotyczy by³ej dzielnicy ¿ydow-
skiej w Warszawie.

Maria Klamut
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strowany �15 Sierpnia 1940 r. na
Ziemi �wiêtej. Jednodniówka wy-
dana z okazji �wiêta ¯o³nierza�
(Jerusalem 1940)1  � pierwszy druk
opublikowany przez Brygadê.2

�wiadectwem innego rodzaju ak-
tywno�ci kulturalnej jest ulotka kina
obozowego w Latrun, gdzie stacjo-
nowa³a polska jednostka. ¯o³nie-
rzom prezentowano g³ównie filmy
angielskie i amerykañskie, ale po-
jawia siê w�ród nich równie¿  pro-
dukcja polska � Dziesiêciu z Pa-
wiaka. Ostatni etap w dzia³alno�ci
Brygady jako samodzielnej forma-
cji ilustruje wydawnictwo okolicz-
no�ciowe �SPR. Jednodniówka
Szkó³ Podchor¹¿ych Rez[erwy]
17 IV 1942 � 16 VIII 1942�. Za-
mieszczono w niej m.in. wyniki
ankiety, jak¹ przeprowadzono
w�ród uczniów Szko³y Podchor¹-
¿ych na temat ich stosunku do
wojny i perspektyw indywidualne-
go rozwoju.

W drugiej po³owie 1942 r. Samo-
dzieln¹ Brygadê Strzelców Karpac-
kich  w³¹czono w struktury Armii
Polskiej na Wschodzie/2. Korpusu,
w których funkcjonowa³a a¿ do
momentu zdemobilizowania polskiej
armii jako 3. Dywizja Strzelców
Karpackich (3DSK).

Kolekcjê dokumentów odzwier-
ciedlaj¹cych zró¿nicowane potrzeby
¿o³nierzy 2. Korpusu oraz ludno�ci
cywilnej, która mu towarzyszy³a,
tworz¹: plakaty i afisze dotycz¹ce
dzia³alno�ci politycznej i kulturalnej,
portrety, druki ulotne powsta³e b¹d�
to z inspiracji w³adz wojskowych,
b¹d� te¿ instytucji cywilnych, dy-
wersyjne ulotki adresowane do ¿o³-
nierzy 2. Korpusu przez w³adze
warszawskie (Tymczasowy Rz¹d
Jedno�ci Narodowej), broszury,
jednodniówki, dokumenty i pod-
rêczniki wojskowe, fotogazetki/ga-

zetki �cienne, a tak¿e album fotogra-
ficzny po�wiêcony 3 DSK.

Plakaty  obrazuj¹ udzia³ Polaków
w walkach na ró¿nych frontach to-
cz¹cej siê wojny (Dla ciebie Pol-
sko wszyscy walczymy. Bmw. i r.,
Oddzia³ Propagandy i O�wiaty
A.P.W., autorstwa Zygmunta i Le-
opolda Haarów), gloryfikuj¹ polski
czyn zbrojny poprzez odwo³ywa-
nie siê do  sukcesów militarnych
z przesz³o�ci (Tak by³o pod Grun-
waldem 1410, tak bêdzie i teraz.
ZSRR � wydany prawdopodobnie
miêdzy sierpniem 1941 r. a lipcem
1942 r. przez Wojskowe Biuro Pro-
pagandy i O�wiaty Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR), oddaj¹ ho³d
martyrologii okupowanego kraju,
nierzadko odwo³uj¹c siê do moty-
wów religijnych (Warsaw 1939-
-1944. Graf. S. Lipiñski, Roma
I. G.A.P. 1944), ilustruj¹ udzia³ 2.
Korpusu w kampanii w³oskiej (M.
Cassino. For your freedom and ours.
Per la vostra e la nostra libertà.
Graf. Westwalewicz . Bmw. i r., Po-
lish Public Relations Unit).

Afisze �wiadcz¹ tak¿e o zró¿ni-
cowaniu form dzia³alno�ci kultural-
nej prowadzonej na szlaku 2. Kor-
pusu.
� Informuj¹ o organizowanych wy-

stawach po�wiêconych Ojczy�-
nie (Wystawa o Polsce. Oddzia³
Propagandy i Kultury D-twa
A.P.W., Graf. Z. P. Haar) czy pol-
skiej armii na wychod�stwie (Ar-
mia Polska na Wschodzie w fo-
tografii i grafice. Wystawa w
Domu ̄ o³nierza Polskiego Dziel-
nica Talbiya [...] Otwarta od 23
do 29 kwietnia. Jerusalem brw.).

� Anonsuj¹ imprezy muzyczne (P³y-
nie piosenka. Rewia w 2 czê�ciach
� 15 obrazach Teatr Polowy Ar-
mii Polskiej na Wschodzie, Tel-
Aviv 3 VIII 1943; Grand Polish
Concert to be held at King Faisal
II, Bagdad on 29-31 March,
Graf. Z.P. Haar, brw.).

� Zawiadamiaj¹ o spotkaniach z lite-
ratami, a byli w�ród nich: Gustaw
Herling-Grudziñski, Melchior
Wañkowicz, Jan Bielatowicz, Her-
minia Naglerowa, Beata Obertyñ-
ska (Redakcja Or³a Bia³ego za-
prasza na wieczór autorski pisa-

Plakat Polska wszędzie walcząca / Poland ever fighting

1939-1943, wydany przez Dział Propagandy Wydziału
Informacji i Oświaty Armii Polskiej na Wschodzie.
Projekt graficzny Zygmunt P. Haar. 1943 r. 48x34 cm.
Sygn. DŻS IA 7 1943

„Gwiazda Betlejemska. Dzieciom polskim na
obczyźnie. Jednodniówka Świąteczna”. Teheran
1944. 23x18 cm. Druk zakupiony do zbiorów
Biblioteki Narodowej 29 października 1991 roku,
w antykwariacie „Biały Orzeł” w Warszawie.
Sygn. DŻS IA 7  1944 Teheran

1 Większość dokumentów z okresu
1939 - 5 VII 1945 nosi wspólną sygnatu-
rę DŻS IA 7. Druki późniejsze można
odnaleźć w teczkach tematycznych
uszeregowanych według lat i państw.
2 M. Młotek Kultura, oświata i sport
w SBSK. W: Samodzielna Brygada Strzel-
ców Karpackich, Londyn 1951, s. 124.
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rzy II Korpusu... W³ochy, Bmw.
i r.), a tak¿e o imprezach sporto-
wych (W sobotê dnia 26.9.42
odbêd¹ siê na stadionie w Tel-
Avivie Zawody Miêdzynarodowe
Pi³ki No¿nej miêdzy reprezentacj¹
m. Tel-Aviv a reprezentacj¹
W.P.�.W. Tel-Awiw 1942).

Ciekawym przejawem aktywno�ci
edytorskiej 2. Korpusu jest cykl bo-
gato ilustrowanych gazetek �cien-
nych wydawanych we W³oszech
w latach 1945-1946.3 Omawia siê
w nich zarówno aktualne zagadnie-
nia polityczne (udzia³ Polaków w ba-
talii w³oskiej, reakcje na posuniêcia
w³adz komunistycznych), jak i oby-
czajowe (problem stereotypowego
postrzegania W³ochów przez Pola-
ków czy choroby weneryczne nê-
kaj¹ce polskich ¿o³nierzy).

W�ród portretów przewa¿aj¹
wizerunki dowódców, m.in. gen.
Stanis³awa Kopañskiego i gen. W³a-
dys³awa Sikorskiego. Ten drugi wi-
zerunek nosi datê 5 VII 1943 r.,
a wiêc opublikowany by³ tu¿ po tra-
gicznej �mierci Naczelnego Wodza.

W�ród druków ulotnych s¹
m. in.: apel dowódcy 2. Korpusu

gen. W³adys³awa Andersa skiero-
wany do ¿o³nierzy z okazji  �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia (prawdopo-
dobnie 1943 r.), a tak¿e odezwa do
armii, bêd¹ca reakcj¹ na postano-
wienia mocarstw zachodnich, co-
faj¹cych uznanie dla polskiego rz¹-
du na emigracji.4

Dywersyjne ulotki, powstaj¹ce
za aprobat¹ w³adz krajowych, a
nawo³uj¹ce  ¿o³nierzy 2. Korpusu
do powrotu, powstawa³y prawdo-
podobnie � s¹dz¹c po odrêcznych
adnotacjach na  dokumentach � we
W³oszech, a wydawano je w na-
k³adzie 30 000 egzemplarzy.5

W dosyæ licznym zbiorze doku-
mentów wojskowych, o charakte-
rze urzêdowym, znajduj¹ siê g³ów-

nie legitymacje (Legitymacja upo-
wa¿niaj¹ca do noszenia Odznaki
Pami¹tkowej 5 KDP/Kresowej Dy-
wizji Piechoty,  Legitymacja oso-
bista/Dowództwo Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR), �wiadectwa,
za�wiadczenia o ukoñczeniu kursu
lub szko³y, ksi¹¿eczki ¿o³du, pra-
wa jazdy itp.

Zró¿nicowany tematycznie jest
zespó³ broszur. Tworz¹ go miêdzy
innymi:
� przewodniki turystyczne powsta-

j¹ce na wszystkich etapach migra-
cji wojska (Ma³y Informator. Sier-
pieñ 1942, Teheran 1942 � prze-
wodnik po Iranie i Iraku ; ̄ o³nierz
Polski w Rzymie 1944 r. Prze-
wodnik wydany przez Wydz[ia³]
Dobr[obytu]  ¯o³n[ierza] 2 Pol-
skiego Korpusu, Rzym 1944)

� podrêczniki i regulaminy przezna-
czone dla ró¿nych formacji (Re-
gulamin artylerii. Palestyna 1943;
Podrêcznik saperski. Palestyna
1944)

� wydawnictwa prezentuj¹ce za³o-
¿enia ideologiczne partii i stowa-
rzyszeñ (Zasady programowe
Zwi¹zku Pracy dla Pañstwa za-
³o¿onego przez Zespó³ Pi³sudczy-
ków na �rodkowym Wschodzie.
Jerozolima 1944)

� druki okoliczno�ciowe zwi¹zane
z osob¹ Józefa Pi³sudskiego
(Pierwszemu Marsza³kowi w ho³-
dzie na Dzieñ 19-go Marca w
Ziemi �wiêtej Roku Pañskiego
1944. Wyda³ Komitet Obywatel-
ski. Palestyna 1944)

� broszury zawieraj¹ce dane oso-
bowe uchod�ców polskich w In-
diach (Spis Uchod�ców Polskich
na terenie Indii wed³ug stanu w
dn.15 listopada 1943 r. Wyda³a
Delegatura Ministerstwa Pracy
i Opieki Spo³ecznej w Indiach,
Bombaj 1943).

Odrêbny zbiór stanowi¹ jednod-
niówki. Publikowano w nich utwo-
ry literackie autorstwa ¿o³nierzy
2. Korpusu, wspomnienia z okresu
internowania i zsy³ki, fragmenty pol-
skiej klasyki, artyku³y o charakterze
publicystycznym, teksty zaznajamia-
j¹ce polskich uchod�ców z kultur¹
pañstw ich czasowego pobytu, ode-
zwy dowódców, a tak¿e � w koñ-

Od wódki rozum krótki. Alkohol szkodzi zdrowiu jednostki i społeczeństwa. Gazetka
ścienna Nr 16, wydana we Włoszech. 1945/1946. 50x50 cm. Sygn. DŻS I 12

3 DŻS I 12 , Gazetki ścienne 1945-
-1946, Włochy.

4 Dokument nosi datę 6 VII 1945 r. Sygn.
DŻS I 12, Wielka Brytania 1945-1946.
5 Warto zwrócić uwagę na charaktery-
styczną stylistykę jednej z nich, typową
dla tego rodzaju wydawnictw : „Żołnie-
rze! [...] obowiązkiem każdego z was
jest wrócić tam gdzieście się rodzili
i gdzie czekają na was wasze matki,
żony i dzieci, wasi ojcowie i wasi bracia.
Nie sztuka siedzieć we Włoszech, pa-
lić angielskie papierosy i krytykować
ciężki wysiłek kraju. [...] Wzywamy was
do pracy nad odbudową Ojczy-
zny!”(DŻS I A7).
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cowej fazie wojny � dyskusje
programowe na temat przysz³o-
�ci Polski w zmieniaj¹cym siê
uk³adzie geopolitycznym. Typo-
logicznie mo¿na w�ród nich wy-
dzieliæ kilka grup:
� jednodniówki szkó³ cywil-

nych i wojskowych (�Gotuj
kotwicê. Jednodniówka Szko-
³y Podchor¹¿ych Rezerwy
Saperów�. Jerozolima 1943;
�U�miech. Jednodniówka
Szkó³ M³odszych Ochotni-
czek�. Wielka Brytania 1946)

� wydawnictwa Duszpaster-
stwa 2. Korpusu (�Zmar-
twychwstanie. Jednodniów-
ka Katolickiego Duszpaster-
stwa Polskiego�. Jerozolima
1943), w tym adresowane do
dzieci i m³odzie¿y (�Gwiazda
Betlejemska. Jednodniówka
�wi¹teczna�. Teheran 1944)

� druki organizacji harcerskich
(�Bracia, patrzcie ino! Jednod-
niówka Harcerzy  Uczniów
Szkó³ Podchor¹¿ych�. Tel-
Aviv 1944)

� druki organizacji politycznych
(�Ch³op i pañstwo. Jednod-
niówka z okazji �wiêta Stron-
nictwa Ludowego�. Teheran
1943)

� edycje specjalne czasopism
wychodz¹cych na szlaku 2.
Korpusu (�Przy kierownicy w
Iraku. Numer specjalny wy-
dany przez Dowództwo Od-
dzia³u Zaopatrzenia i Trans-
portu 3 DSK�, wrzesieñ 1943).

Ten skrótowy � z konieczno�ci
� przegl¹d wydawnictw 2. Kor-
pusu przechowywanych w BN
nie daje wprawdzie kompletne-
go obrazu zbioru, ale pozwala
okre�liæ podstawowe kategorie
tworz¹cych go dokumentów
i wskazaæ na ich  ró¿norod-
no�æ. Mimo oczywistych luk
(brakuje np. serii znaczków fir-
mowanych przez Pocztê Polo-
w¹ 2. Korpusu), stanowiæ mo¿e
niew¹tpliwie wa¿n¹ czê�æ
warsztatu badawczego  histo-
ryków zajmuj¹cych siê dzieja-
mi najnowszymi.

Anna Karczewska

W zbiorach Biblioteki Na-
rodowej niewiele zacho-
wa³o siê bezpo�rednich

przekazów ilustruj¹cych ma³o dzi�
znane mechanizmy funkcjonowa-
nia  publicznego ¿ycia towarzyskie-
go na prowincji Królestwa Polskie-
go w latach miêdzypowstaniowych
(1832-1862). A przecie¿ reduty,
kasyna, loterie fantowe, bale i �wie-
czorki tañcuj¹ce� by³y imprezami
najczê�ciej wówczas organizowa-
nymi przez lokalne spo³eczno�ci,
zw³aszcza w karnawale. Tak¿e nie-
które �wiêta religijne i tzw. galowe
koñczy³y siê nierzadko tañcami
trwaj¹cymi do bia³ego rana. Najczê-
�ciej by³y to imprezy charytatyw-
ne, a dochód uzyskany z zabawy
przeznaczano na wsparcie dzia³al-
no�ci miejscowego szpitala lub te¿
inny � równie po¿yteczny � cel.

Zarówno publiczne, jak i prywat-
ne imprezy towarzyskie wymaga³y
wielu zabiegów organizacyjnych.
Ich legalizacja, a wiêc szczegó³owa
rejestracja obrotu pieniêdzmi pu-
blicznymi, potrzeby informacyjne
itp. kwestie narzuca³y  konieczno�æ
sporz¹dzania dokumentacji: afiszów,
og³oszeñ, zawiadomieñ, zaproszeñ,
biletów wstêpu i karnetów, rachun-
ków i kwitów.

Wychodzi³y one spod pras nie-
licznych wówczas, zw³aszcza na
prowincji, niewielkich drukarñ
i warsztatów litograficznych. Dru-
kowano w nich, oprócz bardziej zna-
nych i zachowanych do naszych
czasów ksi¹¿ek, broszur, muzyka-
liów i przedstawieñ ikonograficz-
nych, tak¿e, zachowane znacznie
rzadziej, utwory muzyczne w �na-
g³ówku papieru listowego�, bilety
imieninowe dla �piêknych Jó��, for-
mularze �kwitów sznurowych�
oraz �kwitariusze podatków sta-
³ych�. Poza zadbaniem o poinfor-
mowanie potencjalnych uczestni-
ków zabaw o ich terminie, do orga-
nizatora nale¿a³o ponadto wynajêcie
sali, orkiestry, �pos³ugi�, p³aci³ on

te¿ za opa³ i o�wietlenie pomieszczeñ,
zapewnia³ w bufecie napoje, �cu-
kry� i �sygara�.

W okresie konstytucyjnym cha-
rytatywne zabawy taneczne i wido-
wiska na prowincji Królestwa Pol-
skiego organizowa³y g³ównie oso-
by prywatne1 � po 1831 roku
znacznie czê�ciej zajmowa³y siê
tym rozmaite organizacje. Jedn¹
z nich by³o Podlaskie Towarzystwo
Dobroczynno�ci2 . Wznowione
w 1832 roku3  � jak podaje Pro-
gramm Odbyæ siê mai¹cey w dniu
8. Lutego 1835 roku w Siedlcach
zabawy pod Tytu³em Bal [...] � kon-
tynuowa³o dzia³alno�æ do 1836
roku (przekszta³cono je wówczas
w Szczegó³ow¹ Radê Opiekuñcz¹
miejscowego szpitala)4 . Dokument
ten jest unikatowym przekazem nie
tylko ze wzglêdu na swoj¹ podsta-
wow¹ tre�æ (w 7 obszernych ar-
tyku³ach okre�la siê tam szczegó³y
organizacyjne balu), ale tak¿e dziê-
ki odrêcznej parafie Genera³ Ma-
jora Barona Korffa, Naczelnika Wo-
jennego Województwa Podlaskiego
i cz³onka rz¹dowej Rady G³ównej
Opiekuñczej Instytutów Dobro-

Zapomniane koncerty, bale,
widowiska sceniczne...

1 Por. Okólnik namiestnika Królestwa
Polskiego z 01.12.1843 r. dot. obowiąz-
ku uzyskania zezwolenia władz na or-
ganizowanie kasyn (AGAD, KRSW 7326
k. 274); nieco wcześniej np. w niektó-
rych miastach guberni augustowskiej
„nie istniały ciągłe resursa lecz tylko w
czasie karnawału [...] ressursa lub kas-
sina [...] i to począwszy od 1833 roku
nawet nie rok rocznie” (Tamże k. 251).
2 „Kurier Warszawski” 1822, nr 54, s.
[1]; por. Głos księdza Łukasza Przyłu-
skiego wygłoszony na obchodzie zało-
żenia Towarzystwa Dobroczynności w
Siedlcach dn. 7 V 1820. „Dziennik Urzę-
dowy Województwa Podlaskiego”
1820, s. [2] po dod. do nr 70 z 6 V.
3 DŻS XVIIC 4a.
4 „Kalendarzyk Polityczny”. Na rok prze-
stępny 1836. Wyd. [...] przez Fr. Radzi-
szewskiego,  Warszawa 1836, s.164-168.
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sekwencji musia³o to oznaczaæ po-
trzebê drukowania, niestety nieza-
chowanych do dzi�, oddzielnych za-
proszeñ i biletów. O porz¹dku i na-
stêpstwie w tañcach informowa³a
natomiast wywieszona w salonach
balu tabella.

W latach 50. i 60. XIX wieku
charytatywne zabawy taneczne or-
ganizowano ju¿ systematycznie w
wiêkszo�ci miast powiatowych
ówczesnej prowincji Królestwa
Polskiego. Informacje o nich roz-
wozili do mniejszych miejscowo-
�ci i obywatelskich maj¹tków po-
s³añcy z powiatów. Mo¿na by³o w
nich nie uczestniczyæ, ale wypada³o
wnie�æ odpowiedni datek. Prakty-
kê tak¹ po�wiadcza kwit �Kassy
Powiatu Warszawskiego�7 . Wyni-
ka z jego tre�ci, ¿e odebra³a ona �
od [Marcina] Grobickiego, dziedzi-
ca dóbr �lepowola8 , nale¿no�æ za
bilety na Bal Szpitala powiatowe-
go w Grójcu, sztuk 2 Rubli 6 [...],
co mia³o miejsce w Warszawie dnia
27 kwiet[nia] 1855 r.

Nieco rzadziej lokalne �rodowi-
ska organizowa³y charytatywne wi-
dowiska sceniczne. Czasami wy-
stawiane komedie przeplatano mu-
zyk¹. Taki kszta³t mia³o widowisko
sceniczne na dochód sierot i ochron
zostaj¹cych pod opiek¹ lubelskie-
go Towa[rzystwa] Doroczy[nno�ci]
zorganizowane w maju 1859 roku
przez Amatorów w Sali Resursy Lu-
belskiej � o czym informuje zacho-
wany Program9 . Amatorzy przed-
stawili wówczas trzy jednoaktowe
komedie, m.in. Pierwsz¹ lepsz¹
Aleksandra Fredry. Dzieñ wcze�niej
aktorzy ci wystawili dwie inne ko-
medie. W antraktach dzie³ scenicz-
nych zaprezentowano popularne

k. [1] recto. Nie były to kwoty małe,
kiedy już „za 10 złotych można albo
zabawić się wybornie przez cały zimo-
wy wieczór w preferansa, albo wypić
buteleczkę jaką taką znośnego wina,
albo mieć kilka par rękawiczek, albo
buty, albo kilka obiadów [...]” („Gazeta
Warszawska” 1859, nr 3, s. 1-2).
7 DŻS XVIIC 4a.
8 S.Uruski Rodzina. Herbarz szlachty
polskiej, t. 4. Warszawa 1907, s. 376.
9 DŻS XIXA 9.

Programm Odbyć się maiącey w dniu 8. Lutego 1835 roku w Siedlcach zabawy

pod Tytułem Bal na korzyść Towarzystwa Dobroczynności. Drukowany dwustronnie.
33x19 cm. Sygn. DŻS XVIIC 4a 1835 Siedlce

ich ³amach. Warto  zwróciæ uwagê
na zasadê kalkulowania ceny bile-
tów wnij�cia na ow¹ imprezê. Dla
ka¿dej grupy spo³ecznej reprezen-
towanej na balu by³a ona odmienna:
pocz¹wszy od obywateli ziemskich,
poprzez ró¿ne kategorie urzêdni-
ków, po korpus oficerski6 . W kon-

D
¿s � zbiory inspiruj¹ce

czynnych w Królestwie, oraz kilku
innych organizatorów imprezy.

Zapowiadany w Programmie bal
odby³ siê w salach posiedzeñ Ko-
missyi Wojewódzkiey w Siedlcach.
O jego terminie informowa³y tak-
¿e dzienniki5, a �Kurier Warszaw-
ski� opisa³ go szczegó³owo na swo-

5 „Kurier Warszawski” 1835, nr 35, s.
190-191; por. „Gazeta Codzienna”
1835, nr 1006, s. 1; „Korrespondent”
1835, nr 36, s. 141 (zapowiedzi). „Ku-
rier Warszawski” 1835, nr 43, s. 230
(sprawozdanie).

6 „Artykuł 1. a) Dla iednego domu oby-
watelskiego złp. 100 [...]; d) dla urzęd-
ników z etatu rządowego niepłatnych,
jako to: rejentów, patronów, komorni-
ków, assesorów itp. bez wyjątków od
całey familij złp. 36 [...]” Programm [...]
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arie operowe, m.in. �piew pazia.
Romans z Hugonotów [Giacomo
Meyerbeera] na Sopran oraz skom-
ponowany przez Edwarda Wolffa i
Charlesa Beriota Duet na fortepian
i skrzypce, oparty na motywach
opery Gioacchino Rossiniego Se-
miramide. Wykonawcami czê�ci
muzycznej byli �piewacy i �pie-
waczki: panie [Paulina z Konar-
skich] Stepanów i G³ogowska, tu-
dzie¿ pp. Jan Mackiewicz, Aleksan-
der Wieniawski, [skrzypek Gustaw]
Bobakowski i [pianista] Konrad
Staczyñski10 .

Warto przypomnieæ, ¿e jeszcze
na pocz¹tku drugiej po³owy XIX
wieku afisze wystêpuj¹cych na
prowincji Królestwa Polskiego pro-
fesjonalnych artystów teatralnych
i muzycznych sporz¹dzano na ogó³
odrêcznie. W wiêkszym nak³adzie
zamawiano zazwyczaj tylko sche-
mat umo¿liwiaj¹cy pó�niej wpisa-
nie daty i miejsca wystêpu oraz
przedstawianego repertuaru.

Taki charakter ma na przyk³ad
drukowana ulotka Ignacego Reut-
ta pn. Doniesienie muzyczne (w la-
tach 40. XIX wieku koncertowa³
on m.in. w Kaliszu, Lublinie, P³oc-
ku i Radomiu). Skrzypek informu-
je w niej, ¿e w tuteyszym mie�cie
wykona utwory nays³awnieyszych
dzisieyszych Kompozytorów [...]
dot¹d tylko znane w rêkopisie11 .

Opisywane imprezy stanowi¹ je-
dynie egzemplifikacjê bardzo ak-
tywnego publicznego ¿ycia towa-
rzyskiego na prowincji Królestwa
Polskiego w omawianych latach.
Szkoda, ¿e tak niewiele zachowa-
³o siê dokumentów �wiadcz¹cych
o kulturalnej i towarzyskiej aktyw-
no�ci, a zarazem wra¿liwo�ci ów-
czesnych elit na szersze potrzeby
lokalnych spo³eczno�ci.

Wojciech Tomaszewski

Dowód wpłaty 6 rubli, dokonanej 27 kwietnia 1855 roku w Warszawie, przez Marcina
Grobickiego, dziedzica dóbr Ślepowola, za bilety na bal dobroczynny na rzecz szpitala
powiatowego w Grójcu. 8x11 cm. Zakupiony do zbiorów Biblioteki Narodowej 13 stycznia
1994 roku, w antykwariacie Rara Avis w Krakowie. Sygn. DŻS XVIIC 4a 1855 Grójec

Program widowiska scenicznego na dochód sierot i ochron zostających pod Opieką

Lubelskiego Towa[rzystwa] Dobroczy[nności] Przez Amatorów w Sali Resursy Lubelskiej

przedstawionego. Lublin, 2/14 maja 1859. 27x21 cm. Zakupiony do zbiorów Biblioteki
Narodowej w 1977 roku. Sygn. DŻS XIXA 9 1859 Lublin

10 „Kurier Warszawski” 1859, nr 144,  s.
746-747.
11 DŻS XIXA 5a; zob. też: ”Gazeta War-
szawska” 1817, nr 101, s. 2477-
-2478; „Ruch Muzyczny” 1857, nr 30,
szp. 235-237.
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D
¿s � zbiory inspiruj¹ce

W bogatej kolekcji teatra-
liów, przechowywa-
nych w zbiorach doku-

mentów ¿ycia spo³ecznego Biblio-
teki Narodowej, znajduje siê kilka
plakatów zapowiadaj¹cych go�cin-
ne wystêpy Heleny Modrzejewskiej
(1840-1909) w Warszawie, ju¿ po
jej osiedleniu siê na sta³e w Amery-
ce (w 1876 r.). Dwa z nich, anon-
suj¹ce przedstawienia Hamleta
i Marii Stuart � cenne, bo jedyne
zachowane z pobytu s³ynnej artyst-
ki w Warszawie w roku 1882 � zo-
sta³y pokazane i opisane w albumie
Nad z³oto dro¿sze. Skarby Biblio-
teki Narodowej.

Afisz z roku 1891, wybrany do
zaprezentowania wraz z innymi
cennymi zbiorami d¿s-ów BN, wy-
drukowany jest dwustronnie: po pol-
sku i po rosyjsku (zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym w zaborze rosyjskim
ustawodawstwem). Poszukiwania
w literaturze przedmiotu, podjête w
zwi¹zku z przygotowaniem tego
tekstu, pozwoli³y ustaliæ, ¿e i ten
plakat ma warto�æ wyj¹tkow¹. Za-
powiada bowiem spektakl, w któ-
rym Helena Modrzejewska wyst¹-
pi³a w Warszawie po raz ostatni.

Pocz¹tek lat 90. XIX wieku by³
dla warszawskich teatrów rz¹do-
wych trudny nie tylko z powodu
k³opotów lokalowych (trwa³y przy-
gotowania do przebudowy gmachu
Teatru Wielkiego). Brakowa³o zna-
komitych aktorów i przede wszyst-
kim w³a�ciwej koncepcji re¿yser-
skiej. Krytyk W³adys³aw Bogus³aw-
ski, prosz¹c listownie (w grudniu
1890 r.) Helenê Modrzejewsk¹, by
zgodzi³a siê na proponowane jej
warunki finansowe za wystêpy w
warszawskim Teatrze Wielkim,
ubolewa³ nad jego ówczesnym po-
ziomem artystycznym, który tak
siê rozpaczliwie obni¿a, ¿e�my ju¿
spadli do znaczenia prowincjonal-
nego teatru. Wyjazd Pani, dymisja
Romany Popiel, �mieræ Królikow-
skiego i ¯ó³kowskiego zachwia³y
podstawami sceny, na której mier-
no�æ, dyletantyzm, rzemios³o i na-
miêtno�æ do rubla zaspoka-
jana wszelkimi �rodkami rozpano-
szy³y siê zatrwa¿aj¹co. Z wystêpa-
mi Heleny Modrzejewskiej war-
szawskie �rodowisko aktorskie
wi¹za³o nadziejê na zahamowanie
niepokoj¹cych tendencji i powrót
sukcesów teatralnych tej miary,

jak¹ zapewniæ mog³y tylko wielkie
gwiazdy � ich repertuar, poziom
gry, a tak¿e towarzysz¹ce im uwiel-
bienie publiczno�ci.

W roku 1891, w ci¹gu kilku zi-
mowych i wiosennych miesiêcy
europejskiego tournée, dzielonego
pomiêdzy miasta polskie i zagranicz-
ne, Helena Modrzejewska parokrot-
nie przebywa³a w Warszawie, gdzie
da³a dwana�cie wcze�niej uzgo-
dnionych oraz sze�æ dodatkowych
spektakli (za ka¿dy otrzyma³a 300
rubli), uczestnicz¹c ponadto w
przedstawieniach benefisowych i na
cele dobroczynne. Wystêpy rozpo-
czê³a 3 stycznia 1891 jedn¹ ze
swych popisowych ról � Schille-
rowsk¹ Mari¹ Stuart. Jednak naj-
wiêkszy sukces odnios³a jako lady
Makbet. Dzi� t¹ sztuk¹ podbi³a nas
ostatecznie pani Modrzejewska.
Dziêki jej za to, dziêki i cze�æ. Bo
w Lady Makbet, która jest najpiêk-
niejsz¹ � dla nas � rol¹ w jej reper-
tuarze, dowiod³a, ¿e jest artystk¹,
która ci¹gle szuka, ci¹gle wynajdu-
je, ze wszystkiego korzysta i ci¹gle
tworzy � pisa³ w �S³owie� Józef Ke-
nig o benefisie Modrzejewskiej, jaki
odby³ siê w dniu 25 lutego, podczas
jednej z jej wizyt w Warszawie.

Sezon warszawski zakoñczy³a
artystka w maju przedstawieniem
Marii Gautier (pod takim tytu³em
wystawiano, przez dziesiêciolecia,
ze wzglêdów obyczajowych Damê
kameliow¹ Aleksandra Dumasa)
i ten w³a�nie spektakl jest anonso-
wany na plakacie zachowanym w
Bibliotece Narodowej. By³o to przed-
stawienie benefisowe Jana Tatarkie-
wicza, popularnego aktora i ówcze-
snego re¿ysera teatrów rz¹dowych,
a wystêp Modrzejewskiej u�wiet-
niæ mia³ uroczysto�æ, któr¹ zorga-
nizowano dla niego z powodu
ukoñczenia 25-ciu lat s³u¿by sce-
nicznej w Teatrach Rz¹dowych War-
szawskich. Parê tygodni wcze�niej
aktorka zwraca³a siê do jubilata li-
stownie, z Pragi, w sprawie reper-
tuaru: Czyby nie mo¿na zamieniæ
Damy kameliowej i daæ Mazepê,
i ¿eby� Pan gra³ Zbigniewa? Wiem,
¿e to w dochodzie nie przyniesie ¿ad-
nej ró¿nicy, a tyle osób ¿yczy sobie
jeszcze widzieæ Mazepê. Chcia³a-

Ostatni warszawski wystêp
Heleny Modrzejewskiej

W 1891 Modrzejewska wyst¹pi³a w Warszawie po
raz ostatni i ten rok sta³ siê w dziejach teatrów
rz¹dowych dat¹ graniczn¹, definitywnie zamkn¹³
�epokê gwiazd�.

      Zbigniew Raszewski Krótka historia teatru polskiego

Fotografia Heleny Modrzejewskiej z roku 1891
(w roli lady Makbet). Wykonana  w w zakładzie
Miena i Sebalda. Kraków 1891. 14x10,5.
Nr inw. F.3376
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bym, aby po mnie wspomnienie zo-
sta³o z³¹czone z pamiêci¹ wielkiego
Juliusza raczej ni¿ z imieniem Du-
masa. Przy tym ta Amelia jest taka
cudna! Interwencja s³awnej aktorki
nie okaza³a siê jednak skuteczna i
jako spektakl benefisowy pozosta-
wiono, ze wzglêdów komercyjnych,
Damê kameliow¹.

Anonsowane na prezentowanym
obok afiszu niedzielne, poranne
przedstawienie Marii Gautier odby³o
siê 10 maja 1891 roku w Teatrze
w Ogrodzie Saskim, o godzinie 1-
-szej z po³udnia. Ceny biletów by³y
zró¿nicowane (u �spekulantów�, jak
podawa³a prasa, trzykrotnie wy-
¿sze), a w sztuce z powodu choro-
by i urlopu nie bra³y udzia³u cztery
osoby, których nazwiska tak¿e
umieszczono na plakacie. Helena
Modrzejewska wyst¹pi³a w roli ty-
tu³owej. Partnerowa³ jej jubilat � Jan
Tatarkiewicz � w roli Armanda Du-
vala, a tak¿e, m³ody jeszcze wów-
czas Mieczys³aw Frenkiel jako
Saint-Gaudens.

Jak siê wkrótce okaza³o, by³ to
ostatni warszawski sezon Heleny
Modrzejewskiej, poniewa¿ parê lat
pó�niej (w 1895 r.) aktorka otrzy-
ma³a na sta³e zakaz wjazdu na tery-
torium cesarstwa rosyjskiego.
Zreszt¹ piêædziesiêcioletnia podów-
czas artystka sama traktowa³a swo-
je wystêpy w Warszawie jako po-
¿egnanie miasta, które nigdy nie
szczêdzi³o jej ani ho³dów, ani upo-
korzeñ. Los sprawi³, ¿e uczyni³a to
rol¹, która w jej repertuarze by³a
znacz¹ca nie tylko artystycznie.

Po wielu latach sukcesów, s³awy
i powszechnego uwielbienia, role
�kobiet upad³ych� pozosta³y w re-
pertuarze Modrzejewskiej prawie tak
wa¿ne jak jej powszechnie podziwia-
ne kreacje szekspirowskie czy ro-
mantyczne. Nie tylko umo¿liwia³y
efektown¹ wypowied� sceniczn¹,
ale interpretacja aktorki nadawa³a im
�wiadomie charakter  polemiki z
publiczno�ci¹. Podziwiana i uznana
artystka nie zapomnia³a bowiem, a
rodacy nie omieszkali jej w tym
wydatnie i po wielokroæ pomóc, w³a-
snego �upadku� i zwi¹zanych z tym
upokorzeñ, jakich �rodowisko i pu-
bliczno�æ nie szczêdzi³y m³odej ak-

torce wêdrownych teatrów. Zabie-
gaj¹c w czasie swej d³ugiej kariery
scenicznej o wspó³czucie i szacu-
nek dla kobiet takich, jak ona sama
niegdy�, Modrzejewska pos³ugiwa-
³a siê nie tylko argumentami scenicz-
nymi: wielkim talentem i ol�niewaj¹-
c¹ gr¹. Atutem w tej dyskusji by³o
równie¿ jej w³asne ¿ycie. Tym, jak
pokierowa³a swoim losem i co osi¹-
gnê³a, zmusi³a najbardziej opornych
do podziwu i szacunku wyra¿anego
nie tylko przy okazji teatralnych pre-
mier, ale i w ¿yciu pozascenicznym.

Chêæ po¿egnania na sta³e Warsza-
wy spowodowana by³a zapewne
tak¿e ró¿nego rodzaju bie¿¹cymi, lo-
kalnymi �nieprzyjemno�ciami�, jak
to ogólnikowo Modrzejewska okre-
�la³a w listach i w pamiêtniku, któ-
ry w³a�nie podczas pobytu w Pol-
sce w roku 1891 zaczê³a pisaæ. Mo¿-
na domy�laæ siê, ¿e w�ród owych
przykro�ci by³y zarówno wypadki
losowe (�miertelne zas³abniêcie
Marii Nowakowskiej podczas fina-
³owej sceny Marii Stuart z Modrze-
jewsk¹ w roli tytu³owej), jak i szy-
kany policyjne czy z³o�liwo�ci kry-
tyki warszawskiej. Koñczy³ siê te¿
czas wielkich aktorów, gwiazd, któ-
rych wystêpy potrafi³y przyci¹gaæ
t³umy widzów, niezale¿nie od pozio-
mu repertuaru i gry partneruj¹cych
im osób.

Tendencje w teatrze europej-
skim, zw³aszcza koncepcje meinin-
geñskie, które realizowano w tym
czasie ju¿ i w Warszawie, w Tea-
trze Ma³ym, sz³y w kierunku teatru
zespo³owego, z jednakow¹ powa-
g¹ traktuj¹cego interpretacjê tekstu,
jak i wyrównan¹, ensamblow¹ grê
aktorów, a tak¿e starann¹ sceno-
grafiê. W tym kontek�cie ostatni
warszawski wystêp Heleny Mo-
drzejewskiej nabiera wielu znaczeñ:
nie tylko koñczy jej obecno�æ w te-
atrze warszawskim, ale zamyka te¿
pewn¹ epokê w jego dziejach. A za-
chowany w zbiorach Biblioteki Na-
rodowej niewielki afisz teatralny, z
którego tak wiele mo¿na wyczy-
taæ, pozostaje istotnym �wiadec-
twem wa¿nych dla polskiej kultu-
ry wydarzeñ.

Halina Tchórzewska-Kabata

Aleksander Dumas (syn) Maria Gauthier (La Dame aux

Camelias), dramat w 5-ciu aktach, tłumaczony z
francuskiego. Warszawa, Teatr w Ogrodzie Saskim,
10 maja 1891. [Afisz dwustronny, tekst w językach
polskim i rosyjskim]. 37x24 cm. Zakupiony do
zbiorów Biblioteki Narodowej w roku 1986, w
Antykwariacie Naukowym w Łodzi. Sygn. DŻS XIXA 7
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Owiany legend¹ krakowski
kabaret narodzi³ siê w roku
1905 w �Cukierni Lwow-

skiej� Jana Apolinarego Michalika.
Otwieraj¹c swój lokal przy ulicy
Floriañskiej 45, skromny cukiernik
nie �ni³ nawet, ¿e jego nazwisko
zostanie na zawsze utrwalone w
dziejach polskiej literatury i sztuki.
Po³o¿enie cukierni w pobli¿u gma-
chu Akademii Sztuk Piêknych spra-
wi³o, ¿e sta³a siê ona ulubionym
miejscem spotkañ artystów i lite-
ratów.

Jak wspomina Stanis³aw Siero-
s³awski, jeden z pierwszych bywal-
ców lokalu, doskona³e samopoczu-
cie go�ci przejawia³o siê m. in.: tra-
dycyjnem u malarzy paskudzeniem
stolików. Piêkne, nieskalanie czy-
ste, bia³e marmurowe p³yty, duma
gospodarza, bywa³y teraz co wie-

czór zamazane, niech rêka Boska
broni, k³êbowiskiem kresek, sylwet,
szkiców, rysowanych o³ówkiem nie
tylko zwyk³ym lecz i chemicznym,
a w braku o³ówka niedopa³kiem
papierosa, czy wprost mokrym pa-
luchem [...]. Cukiernia nabiera³a
coraz bardziej �artystycznego� cha-
rakteru, powoli zyskuj¹c s³awê
miejsca spotkañ krakowskiej bohe-
my, by wreszcie, wraz z powo³a-
niem pierwszego w Polsce �kaba-
retu artystów�, staæ siê owian¹ aur¹
skandalu Jam¹ Michalikow¹.

Kto pierwszy rzuci³ pomys³ za-
szczepienia na krakowskim grun-
cie modnego wówczas w Europie
kabaretu artystycznego, do dzi� nie
wiadomo. Jako inicjatorzy najczê-
�ciej wymieniani s¹ Edward ̄ eleñ-
ski (m³odszy brat Boya, urzêdnik
mieszcz¹cej siê w pobli¿u cukierni

Michalika Miejskiej Kasy Oszczêd-
no�ci), artysta Stanis³aw Kuczbor-
ski i Jan August Kisielewski (stryj
Stefana Kisielewskiego). Stanis³aw
Sieros³awski wspomina ten mo-
ment tak: A kiedy rankiem, po we-
so³ej nocce, kompania wysz³a na
ulicê i ujrza³a sprzedawcê baloni-
ków, znalaz³a siê te¿ nazwa projek-
towanej imprezy: �Zielony Balo-
nik�.

Wed³ug niektórych �róde³ tê we-
so³¹ kompaniê mieli tworzyæ Jan
August Kisielewski i Henryk Uziem-
b³o.

Twórcami i bywalcami kabare-
tu byli przede wszystkim malarze,
dziennikarze, muzycy, literaci, ak-
torzy, ale tak¿e urzêdnicy ró¿nych
szczebli i politycy. Wszystkich nie
sposób wymieniæ, znale�li siê w
tym gronie m. in.: Teofil Trzciñ-
ski, Karol Frycz, Stanis³aw Rzec-
ki, Witold Noskowski, Stanis³aw
Kuczborski, Zenon Pruszyñski
(w³a�ciciel zak³adu litograficznego),
Rudolf Starzewski (redaktor na-
czelny �Czasu�), Konrad Rakow-
ski (wspó³pracownik �Czasu�),
Tadeusz Boy-¯eleñski, Ludwik Pu-
get, Edward Leszczyñski, Kazi-
mierz Sichulski, Feliks Jasieñski,
Witold Wojtkiewicz, Leon Schiller,
Ryszard Ordyñski (re¿yser), Ju-
liusz Osterwa, Roger Battaglia (po-
se³), Marcin Mayzel (urzêdnik ban-
kowy).

Programy kabaretowych wie-
czorów nie by³y sztywno ustalane,
mia³y charakter towarzyskiego spo-
tkania, ka¿dy móg³ improwizowaæ,
pokazuj¹c co potrafi, by zabawiæ
siebie i innych. Jak g³osi³ tekst jed-
nego z zaproszeñ: Niespodzianek
sami go�cie dostarcz¹ swojem za-
chowaniem. Królowa³y piosenka,
dowcip, satyra obyczajowa i drwi-
na. Tematów dostarcza³o najbli¿sze
otoczenie twórców i go�ci � g³ów-
nie �rodowisko artystyczne i teatral-
ne � oraz wydarzenia, które odbi-
ja³y siê w nim szerokim echem (jak
konkurs na projekt restauracji Wa-
welu, IX wystawa Towarzystwa
�Sztuka�, pojedynek miêdzy Leo-
nem Wyczó³kowskim i Józefem
Mehofferem czy umieszczenie pa-
noramy grunwaldzkiej Jana Styki

�Przyjd� Go�ciu Luby...�
Zaproszenia do �Zielonego Balonika�

Zaproszenie na pierwszy wieczór kabaretowy „Zielonego Balonika”, który odbył się
7 października 1905 r. 18x18 cm. Zakupione do zbiorów Biblioteki Narodowej 1 czerwca
1960 roku, od osoby prywatnej. Sygn. DŻS XIXA 6c Brw Kraków
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w Barbakanie). Czêsto tematem
by³a karykatura, a nawet autoka-
rykatura manierycznych konwen-
cji sztuki modernistycznej, indywi-
dualnych stylów malarskich lub li-
terackich. Wieczory kabaretowe
odbywa³y siê co sobotê. W karna-
wale organizowano bale maskowe,
Reduty Prasy i Szopki Krakowskie.
Chronologia poszczególnych pro-
gramów nie jest ³atwa do ustalenia
� niestety, brak archiwaliów. Do-
kumentacja, gromadzona latami

przez Edwarda ̄ eleñskiego, uleg³a
zniszczeniu w 1944 r. Dlatego ka¿-
dy dokument zwi¹zany z �Zielo-
nym Balonikiem� jest niezwykle
cenny.

W zbiorach Biblioteki Narodowej
znajduje siê du¿a kolekcja zapro-
szeñ na spektakle przygotowywa-
ne przez zespó³ kabaretu � 78 ry-
cin prezentuj¹cych 43 wzory za-
proszeñ (komplet nie dotrwa³ chyba
do naszych dni). Najczê�ciej nie
by³y dok³adnie datowane, zawiera-
³y jedynie dzieñ i godzinê kolejnego
wieczoru kabaretowego. �wiadczy
to o tym, ¿e podobnie jak same
spektakle kabaretowe, zaproszenia
mia³y charakter nieoficjalny i by³y
adresowane jedynie do wtajemni-
czonych, a ich autorzy nie przy-
k³adali do nich zbytniej wagi, trak-
tuj¹c jako zabawê, a nie powa¿n¹
twórczo�æ.

Zaproszenia, rysowane naprêd-
ce i powielane w zak³adzie litogra-
ficznym Zenona Pruszyñskiego, s¹
ciekawym �ród³em informacji o
dzia³alno�ci �Zielonego Balonika�.
Mimo swej ulotno�ci, ka¿de z nich
jest dzie³em o wysokich walorach
artystycznych. Pochodz¹ z doko-
nywanych od roku 1960 zakupów
od osób prywatnych i s¹ przecho-
wywane w Zak³adzie Zbiorów Iko-
nograficznych BN (oznaczone jako:
ZZI) oraz Zak³adzie Dokumentów
¯ycia Spo³ecznego BN (oznaczo-
ne jako: ZD¯S).

Pierwszy program kabaretowy,
zaprezentowany 7 pa�dziernika
1905 roku, pó�nym wieczorem po
zamkniêciu cukierni, by³ ca³kowit¹
improwizacj¹. W zaproszeniu
(ZD¯S) zapowiadano �wietn¹ za-
bawê: zaproszeni go�cie bêd¹ we-
seli i krzykliwi, namiêtnie oklasku-
j¹cy wszystko i wszystkich [...]. W
czasie numerów nale¿y wrzeszczeæ,
a na wezwanie poskramiacza-dy-
rektora klaskaæ z pasj¹ [...]. Go-
�cie mogli w czasie wieczoru
stwierdziæ, ¿e ogarn¹³ ich sza³
twórczy i humorystyczny i chc¹ po-
kazaæ ludowi swoj¹ nag¹ duszê.
Aby wyst¹piæ, nale¿a³o jedynie
zg³osiæ ten fakt konferansjerowi,
którym by³ Jan August Kisielew-
ski. To on narzuci³ obowi¹zuj¹cy

pó�niej strój i ton prowadzenia wie-
czorów (jêzykiem bêd¹cym mie-
szanin¹ s³ów polskich i francuskich
wymy�la³ publice, jak przysta³o ar-
ty�cie w obliczu filistrów). Trze-
ciego wieczoru pa³eczkê wodzire-
ja przej¹³ Stanis³aw Sieros³awski
(przyjaciel Przybyszewskiego, ko-
rektor �Czasu�).

Na jednym z zaproszeñ, wyko-
nanym przez Kazimierza Sichul-
skiego, widzimy Sieros³awskiego
w obowi¹zkowym stroju konfe-
ransjera: bia³ych getrach, we fra-
ku, z bia³¹ chryzantem¹ w klapie i
uczepionym do ko³nierza zielonym
balonikiem, który wydaje siê utrzy-
mywaæ ca³¹ postaæ w pozycji pio-
nowej. Bowiem Stasinek, jak na-
zywali go przyjaciele, zosta³ spor-
tretowany tak wyczerpany zabaw¹,
¿e widzia³ samego siebie zwiniête-
go w k³êbek i �pi¹cego na ziemi.

Pierwsze zaproszenie wprowa-
dza³o pewne wymagania co do
stroju zaproszonych go�ci. Zna-
kiem rozpoznawczym mia³ byæ
uwi¹zany nad g³ow¹ w wysoko�ci
35 cm, bujaj¹cy zielony balonik.
Ten atrybut kabaretowych bywal-
ców mo¿emy wielokrotnie zoba-
czyæ na zaproszeniach ozdobio-
nych karykaturami wystêpuj¹cych
osób. Przyk³adem s¹ zaproszenia
autorstwa Karola Frycza z karyka-
turami Teofila Trzciñskiego wyg³a-
szaj¹cego mowê z estrady i  Hele-
ny Sulimy (jako Rachel w Weselu)
z balonikiem przywi¹zanym do ob-
casa (ZZI). Na litografii wykona-
nej przez Alfonsa Karpiñskiego wid-
nieje portret Jadwigi Mrozowskiej
graj¹cej na gitarze, a nad jej g³ow¹
unosi siê zielony balonik (ZD¯S).

Oprawê muzyczn¹ stanowi³
akompaniament krytyka Witolda
Noskowskiego graj¹cego na piani-
nie. Noskowski marzy³ o karierze
�piewaka operowego, któr¹ unie-
mo¿liwi³y mu oty³o�æ i j¹kanie. Na
zaproszeniu (ZZI) wykorzystanym
w trakcie kolejnych wieczorów, 14
i 28 pa�dziernika 1905 roku, Kazi-
mierz Sichulski sportretowa³ spo-
conego grubasa przy pianinie, a jed-
na z piosenek wieczoru g³osi³a: je-
dzie Nos do Marienbadu, wiezie
cztery morgi zadu.

Zaproszenie na maskaradę Jako drzewiej bywało, która
odbyła się w Jamie Michalikowej 14 lutego 1914 r.
Karykatury Iwo Galla przedstawiają Alfonsa Karpińskiego
i Wacława Borowskiego. Litografia, 65x25 cm.
Zakupione do zbiorów Bibliteki Narodowej  6 kwietnia
1992 roku, w Antykwariacie Naukowym w Krakowie.
Sygn. DŻS XIXA 6c  1914 Kraków
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Pocz¹wszy od drugiego wieczo-
ru kabaretowego zaproszenia za-
wsze by³y po³¹czeniem tekstu i ry-
sunku. Wspó³istnienie s³owa i obra-
zu by³o zreszt¹ cech¹ charaktery-
styczn¹ wieczorów kabaretowych.
Niestety dzi� trudno doceniæ war-
to�æ tego wspó³brzmienia. Du¿a
czê�æ materia³ów po prostu siê nie
zachowa³a, a z up³ywem czasu wiele
aluzji personalnych sta³o siê trud-
nych do odczytania. Faktem nieza-
przeczalnym jest jednak to, ¿e ma-
larska, graficzna i rysunkowa saty-
ra �Zielonego Balonika�  stoi na
najwy¿szym poziomie artystycz-
nym.

Dowodów na to dostarczyæ
mog¹ choæby zaproszenia na kolej-
ne kabaretowe wieczory, szopki,
bale. Ich si³¹ jest udana karykatura
i towarzysz¹cy jej dowcipny tekst.
Doskona³y przyk³ad stanowi zapro-
szenie (ZZI) wykonane przez K.
Sichulskiego na Redutê Prasy w
1911 roku,  z karykaturami W. No-
skowskiego (jako baletnicy) i Jana
Mieczys³awa Dropiowskiego, w³a-
�ciciela sk³adu fortepianów, który
prosi baletnicê do tañca. Rysunko-
wi towarzyszy napis: Staraniem
zjednoczonych towarzystw przeciw-
gru�liczych oraz mi³o�ników drama-
tu klasycznego, a na dochód osób
pozbawionych chleba i stanowisk
przez ukazanie ich w ca³ej nago�ci
w Szopce Krakowskiej odbêdzie siê
Wielka Reduta Prasy [...].

Równie dowcipnie ³¹czy³ satyrê
s³own¹ i rysunkow¹ Iwo Gall, au-
tor zaproszenia na Redutê z roku
1913 (ZZI i ZD¯S). Na gwia�dzi-
stym tle, na chmurze widniej¹ trzy
uskrzydlone postacie: Ignacy Da-
szyñski, Jacek Malczewski i Witold
Noskowski. Poni¿ej tekst: My, rek-
tor Jacek i dziekani Ignac i Nos,
niniejszym ³askawie Was zawiada-
miamy, ¿e pod naszemi wysokiemi
auspicjami odbêdzie siê we wtorek
4 lutego 1913 po godzinie 10 tej
wieczór Reduta w Jamie Michali-
kowej [...].

Na innym zaproszeniu tego sa-
mego autora (ZD¯S) widzimy ka-
rykatury Feliksa Kopery i Józefa
Czajkowskiego, którzy siedz¹ na

pod³odze przed gdañsk¹ szaf¹ z na-
pisem: �Muzeum Narodowe. Ber-
lin. Danzig.�. Karykaturom towa-
rzyszy napis: Szanowna Osobo.....
(nie ca³kiem s³usznie �cz³owie-
kiem� zwana)  � nieomieszkaj zro-
biæ z siebie byle jakiego cudaka
i przybyæ na s³awnie nieprzystojn¹,
a wielce ucieszn¹ z kabaretem Re-
dutê w Jamie Michalikowej. Zapro-
szenie to jest jednocze�nie �wiet-
nym przyk³adem tego, jak wyda-
rzenia g³o�ne w �rodowisku
artystycznym znajdowa³y swoje
odbicie w programach kabareto-
wych �Zielonego Balonika�, a tym
samym na zaproszeniach do kaba-
retu. Kompozycja Galla by³a bo-
wiem aluzj¹ do wyjazdu Kopery i
Czajkowskiego do Berlina, gdzie na
aukcji nabyli falsyfikat do zbiorów
muzealnych.

Innym przyk³adem mog¹ byæ
zaproszenia Karola Frycza (ZD¯S
i ZZI) i Kazimierza Sichulskiego
(ZZI) na otwarcie oraz zamkniêcie
parodii wystawy przygotowanej
przez Towarzystwo �Sztuka� w
1905 roku. Na estradzie kabaretu
prezentowane by³y pastisze obra-
zów eksponowanych na tej wysta-
wie, m.in. p³ócien Olgi Boznañskiej,
Teodora Axentowicza, Juliana Fa-
³ata. Równie¿ zaproszenie Frycza
na ten program  jest parodi¹ plaka-
tu wystawy autorstwa Jana Stani-
s³awskiego.

Cech¹ charakterystyczn¹ prawie
wszystkich zaproszeñ s¹ gro�ne
ostrze¿enia i stanowcze zakazy
dotycz¹ce wprowadzania na wie-
czory obcych, niezaproszonych
osób. Powodem tych rygorów by³a
nie tylko chêæ utrzymania elitarne-
go charakteru zabawy. G³ówn¹
przyczyn¹ by³o d¹¿enie do unikniê-
cia cenzury, której poddawano
wówczas wszystkie imprezy pu-
bliczne. Samozwañczy komitet, z³o-
¿ony z g³ównych aktorów i anima-
torów kabaretu, czuwa³ nad dobo-
rem go�ci, przy czym nie tylko
w³a�ciwo�ci duchowe i towarzyskie,
ale nawet cechy fizyczne mog³y spo-
wodowaæ bezapelacyjne odrzucenie
kandydata. Oprócz ostrze¿eñ s³ow-
nych w rodzaju:  ostrzega siê cie-

bie, ty zaproszony! ¿e je�liby� siê
tym razem powa¿y³ sprowadziæ
�niezaproszonego� (niechby ci to
by³ brat, ¿ona, siostra czy rodzona,
czy mleczna, przyjaciel czy druch
[!] serdeczny) to nie tylko twój za-
cny kompanion, ale i ty sam na pysk
wylanym bêdziesz, a wierzeje ka-
baretowe zatrzasn¹ siê za tob¹ na
zawsze, pojawia³y siê te¿ aluzje ry-
sunkowe. Zaproszeni na Kabarecik
w �cis³ym kó³ku,  przedstawia Teo-
fila Trzciñskiego, jako Archanio³a
z mieczem, broni¹cego dostêpu do
wrót Jamy Michalikowej  (ZZI).

Jako ciekawostkê przywo³aæ
mo¿na zaproszenie na Szopkê Kra-
kowsk¹ przedstawiaj¹ce Trzech
Króli z jamnikiem na smyczy. Pod-
pisane i datowane �K. Frycz 1907�,
w rzeczywisto�ci zosta³o wykona-
ne przez Tadeusza Boya-¯eleñskie-
go. O tym, jak Karol Frycz nie do-
trzyma³ danego s³owa i nie wyko-
na³ zaproszenia, pisze ¯eleñski w
szkicu Mój debiut malarski.

Bardzo ciekawym i cennym do-
kumentem jest kompozycja autor-
stwa Witolda Wojtkiewicza, na któ-
rej trzy postacie trzymaj¹ zielony
balonik na d³ugim sznurku. Nieste-
ty, egzemplarz zaproszenia (ZZI)
jest niekompletny. Brak czê�ci z tek-
stem: Panie ...... w sobotê 28go po
Papli przyjd� sam i ani siê wa¿
wzi¹æ z sob¹ drugiego. Zielony Ba-
lonik.

W zbiorach Biblioteki Narodowej
znajduj¹ siê tak¿e zaproszenia autor-
stwa Józefa Czajkowskiego, W³a-
dys³awa Jarockiego, Alfonsa Kar-
piñskiego, Stanis³awa Rzeckiego,
Henryka Szczygliñskiego, Henryka
Kunzeka i Witolda Leonharda.

Oprócz wieczorów kabareto-
wych, dzia³alno�æ �Zielonego Balo-
nika� to tzw. Szopki Krakowskie �
kukie³kowe przedstawienia operuj¹-
ce zjadliw¹ satyr¹ pod popularn¹
form¹ jase³ek. Pierwsze teksty szo-
pek pisa³ Witold Noskowski, potem
tak¿e Tadeusz Boy-¯eleñski.
Wszystkie najpopularniejsze posta-
cie ówczesnego Krakowa mia³y tam
swoje lalki: prezydent miasta Juliusz
Leo, W³adys³aw Prokesch, Feliks
Manggha-Jasieñski, Wilhelm Feld-
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man (zagorza³y krytyk �Zielonego
Balonika�), Jan Stanis³awski, Jerzy
Warcha³owski, Tadeusz Miciñski i
in. Kukie³ki projektowali Ludwik
Puget, Jan Szczepkowski, Henryk
Kunzek, a stroje szy³y ich ¿ony oraz
siostry Pareñskie. Kukie³kami poru-
szali Józef Czajkowski i Alfons Kar-
piñski, g³osy imitowa³ wspania³y ak-
tor i parodysta Teofil Trzciñski.
Pierwsza szopka odegrana zosta³a
tylko jeden raz, 1 lutego 1906 roku.
W Zak³adzie Dokumentów ¯ycia
Spo³ecznego BN przechowywany
jest program tego spektaklu.

Trzeci¹ szopkê, w lutym 1908
roku, jako jedyn¹ odegrano poza
siedzib¹ �Zielonego Balonika�, w
hotelu Pod Ró¿¹. Powodem by³y
podobno nieporozumienia z Micha-
likiem. Zaproszenie wykona³ Sta-
nis³aw Rzecki (ZZI). Przedstawia
ono trzy kukie³ki przed szopk¹, w
której, nad wej�ciem na wstêdze
widnieje napis: Gloria in Excelsis
Leo! Jest to aluzja do postaci pre-
zydenta Krakowa Juliusza Leo, któ-
ry co roku by³ w szopce Herodem.

Mniej wiêcej w tym czasie na-
st¹pi³ pewien kryzys. Odbywaj¹ce
siê dot¹d regularnie, co sobotê,
wieczory kabaretowe stawa³y siê
coraz rzadsze, a szeregi bywalców
przerzedzi³y siê. Michalik, jak na
przedsiêbiorczego kupca przysta-
³o,  postanowi³ wiêc zadbaæ o swo-
j¹ cukierniê. Powiêkszy³ i wyre-
montowa³ lokal, powierzaj¹c pro-
jekt wystroju Karolowi Fryczowi.
Wznowiono wieczory kabaretowe
oraz szopki i w latach 1911 i 1912
grano je, za biletami, wielokrotnie.

Zaproszenie na Szopkê Krakow-
sk¹ gran¹ w styczniu 1911 roku (re-
produkcja na ok³adce tego numeru
�Biuletynu Informacyjnego�) zdo-
bi¹  karykatury Leona Wyczó³kow-
skiego i Stanis³awa Tarnowskiego
autorstwa Karola Frycza. U góry
widnieje emblemat Uniwersytetu
Jagielloñskiego, a u do³u napis: Dnie
5,7,11 i 14 Stycznia bêd¹ po�wiê-
cone rado�ci i weselu albowiem w
pog³êbionej �wie¿o Jamie Micha-
likowej zabrzmi w tych dniach na
nowo tradycyjna nuta Szopki Kra-
kowskiej... (ZD¯S i  ZZI)

Karol Frycz wykona³ tak¿e za-
proszenie na III Szopkê Krakow-
sk¹, gran¹ w dniach 5-14 stycznia
1912 roku, z karykaturami Ludwi-
ka Hieronima Morstina (dziecko na
rêkach niañki) i prof. Jerzego My-
cielskiego, jako Cezara jad¹cego na
kwadrydze (ZD¯S i ZZI). Frycz
jest równie¿ autorem programu tej
szopki, na którym widniej¹ rysun-
ki kukie³ek  znanych postaci, m.in.:
Stanis³awy Wysockiej jako Pallas
Ateny, Ludwika Solskiego jako Fry-
deryka II, Jerzego Mycielskiego
jako Fryne czy Tadeusza ̄ eleñskie-
go w stroju marynarza (ZD¯S
i ZZI).

Ciekawe jest równie¿ zaprosze-
nie na bal kostiumowy 24 lutego
1906 roku z karykatur¹ Stanis³awa
Rzeckiego jako Pierrota. Napis
ostrzega, ¿e: W razie gdyby� bez
kostjumu pojawiæ siê wa¿y³ lub te¿
przyszed³ w zwyk³ym codziennym
ubraniu spotka ciê  [...] ku wiecz-
nemu wstydowi i ohydzie wylanie z
kabaretowego grona (ZD¯S).

�wietne karykatury Alfonsa Kar-
piñskiego i Wac³awa Borowskiego,
autorstwa Iwo Galla, zdobi¹ zapro-
szenie na bal przebierañców, który
odby³ siê 14 lutego 1914 roku
(ZD¯S i ZZI).

Bardzo interesuj¹ce jest tak¿e
zaproszenie z 1906 roku, o nieusta-
lonym autorstwie, w dowcipny
sposób komentuj¹ce pojawienie siê
w Krakowie konkurencyjnego ka-
baretu �Figliki� (ZD¯S i ZZI).
Przedstawia scenê teatrzyku w
op³akanym stanie: ze zmizerowany-
mi kukie³kami, smêtnymi Pierrota-
mi i poniewieraj¹cymi siê wszêdzie
butelkami. Rzeczywi�cie kabaret
�Figliki�, za³o¿ony przez Arnolda
Szyfmana w grudniu 1906 roku,
okaza³ siê chybionym pomys³em
i przetrwa³ ledwie miesi¹c.

Kabaret �Zielony Balonik� za-
koñczy³ sw¹ dzia³alno�æ w roku
1914. Dziêki legendzie, jak¹ stwo-
rzy³ mu niezrównany gawêdziarz
Tadeusz Boy-¯eleñski, znalaz³ sta-
³e miejsce w historii m³odopolskie-
go Krakowa.

Agata Pietrzak

Zaproszenie na Redutę „Zielonego Balonika”, która
odbyła się 4 lutego 1913 roku. Autor Iwo Wiktor Gall.
Karykatury Ignacego Daszyńskiego, Jacka
Malczewskiego i Witolda Noskowskiego.
Litografia, 39x30 cm. Nr inw. ZZI G.12.791

Zaproszenie na wieczór kabaretowy „Zielonego
Balonika” autorstwa Karola Frycza. Karykatura
Heleny Sulimy jako Rachel w Weselu.
Litografia, 24x17 cm. Zakupione do zbiorów
Biblioteki Narodowej od osoby prywatnej.
Nr inw. ZZI G.61.652
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W zbiorach Zak³adu Doku-
 mentów ̄ ycia Spo³ecz-
 nego Biblioteki Narodo-

wej zachowa³y siê przekazy doku-
mentuj¹ce dzia³alno�æ Spó³ki Akcyj-
nej Fabryk Metalowych pod firm¹
Norblin, Bracia Buch i T. Werner
oraz Fabryki Wyrobów Srebrnych
i Platerowanych Józefa Frageta.
S¹ to katalogi i cenniki wyrobów,
a tak¿e sprawozdania finansowe za
lata fabryczne 1930-1935. Ich lek-
tura sk³ania do przypomnienia nie-
których faktów z historii tych firm,
wielce zas³u¿onych dla polskiego
¿ycia artystycznego.

Rzemios³o artystyczne zajmo-
wa³o wa¿ne miejsce na mapie go-
spodarczej XIX-wiecznej Warsza-
wy, która w tym czasie sta³a siê
g³ównym o�rodkiem produkcji sre-
ber na ziemiach polskich. Wtedy te¿
rozwinê³a siê nowa ga³¹� wytwór-

czo�ci: platernictwo polegaj¹ce na
pokrywaniu ró¿nego rodzaju wy-
robów metalowych srebrem lub
z³otem. S³awê w tej dziedzinie zdo-
byli m.in. tacy arty�ci-rzemie�lni-
cy, jak Karol Filip Malcz, Karol Je-
rzy Lilpop, Wincenty Konstanty
Norblin i Józef Fraget.

Pocz¹tek dzia³alno�ci Wincente-
go Konstantego Norblina da³a jego
pracownia br¹zownicza � w oficjal-
nych katalogach firmy jako rok
za³o¿enia podaje siê 1809. Wspól-
nikiem Norblina zosta³ w 1865 roku
znany z³otnik August Teodor  Wer-
ner, a od 1882 wytwórnia platerów
braci Buch. Powsta³a w ten spo-
sób Spó³ka Akcyjna Fabryk Meta-
lowych oferowa³a nabywcom w
kraju i za granic¹ bogaty asorty-
ment wyrobów, w tym tak¿e na-
czynia liturgiczne.

Obok s³ynnych platerów, które
zdobywa³y cenne nagrody na kra-
jowych i miêdzynarodowych tar-
gach, produkowano te¿ artyku³y
�ciê¿szego kalibru�: rury, blachy,
prêty itp.

Wyroby ze znakiem firmowym
Spó³ki odznacza³y siê przede
wszystkim spokojn¹ form¹ i g³ad-
kimi powierzchniami. Dba³o�æ o ele-
gancjê sprawi³a, ¿e J. K. Norblin
zyska³ przydomek fabrykanta br¹-
zów w gu�cie paryskim.

Nie mniejsz¹ s³awê zdoby³ w tej
dziedzinie twórczo�ci artystycznej
Józef Fraget. Ten francuski prze-
mys³owiec otworzy³ w Warszawie
w 1824 roku fabrykê wyrobów
srebrnych i platerowanych. Fran-
ciszek Maksymilian Sobieszczañ-
ski, w wydanym w 1848 roku Ry-
sie historyczno-statystycznym wzro-
stu i stanu miasta Warszawy, odno-
towa³ m.in. tak¹ informacjê: [...]
Fabryka Józefa Frageta nale¿y do
rzêdu uprawiaj¹cych raz obran¹
ga³¹� przemys³ow¹ z ca³ym jej po-
�wiêceniem i zami³owaniem. Wyro-

Piêkno zaklête w srebrze.
Katalogi handlowe Frageta
i Norblina

Strona tytułowa katalogu galanterii sztućcowej

produkowanej przez Fabrykę Wyrobów
Platerowanych Józef Fraget w 1931 roku.
17x12 cm. Sygn. DŻS XIE 1  1931 Warszawa

Monstrancja – fragment oferty handlowej
firmy Norblin, Bracia Buch i T. Werner.
21x11 cm. Sygn. DŻS XIVA 3 Brw

Katalog handlowy firmy Norblin, Bracia
Buch i T. Werner, zawierający ofertę
wyrobów sakralnych.
21x11 cm. Sygn. DŻS XIVA 3 Brw
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by tej fabryki, mianowicie ser-
wisy z³otem platerowane, samo-
wary, czajniki, lichtarze [...]
wed³ug naj�wie¿szych modelów,
w gu�cie modnym i z dobrym
smakiem s¹ wypracowane.

Józef Fraget by³ cenionym
dostawc¹ m.in. Zamku Królew-
skiego w Warszawie, dworów
panuj¹cych, linii okrêtowych,
Miêdzynarodowego Towarzy-
stwa Wagonów Sypialnych.
Platery Frageta zdobi³y sto³y
wielu zamo¿nych domów szla-
checkich i mieszczañskich, ale
tak¿e restauracji ekskluzyw-
nych hoteli. Wyroby sakralne
trafia³y do licznych �wi¹tyñ.
O wielkim uznaniu dla kunsztu
artystycznego, czêsto bezimien-
nych projektantów i rzemie�l-
ników, �wiadczyæ mog¹ liczne
nagrody zdobyte na wystawach
i targach w Warszawie, Bruk-
seli, Pary¿u, Petersburgu.

Sklepy firmowe Frageta za-
prasza³y do swoich wnêtrz nie
tylko mieszkañców Warszawy,
ale i innych wielkich miast im-
perium rosyjskiego, a pó�niej
odrodzonej Polski.

Co pozosta³o po wielkiej s³a-
wie Norblina i Frageta? Doku-
menty, opracowania w zbiorach
bibliotecznych, eksponaty w
muzeach, pami¹tki rodzinne
przekazywane w wielu domach
z pokolenia na pokolenie. Tra-
dycje Józefa Frageta kontynu-
uje Warszawska Fabryka Pla-
terów �Hefra�. W fabrycznych
pomieszczeniach  Norblina przy
ul. ̄ elaznej 51 mo¿na dzi� ogl¹-
daæ interesuj¹ce spektakle te-
atralne Sceny Prezentacje i sta-
re... motocykle. S³ynne kiedy�
nazwisko Norblina przypomina-
j¹ tylko przystanki � tramwajo-
wy i autobusowy. Trudno nie
przywo³aæ w tym miejscu sta-
rej, rzymskiej maksymy Sic
transit gloria mundi.

Władysław Sobecki

Autor jest dziennikarzem
telewizyjnym specjalizuj¹cym

siê w tematyce historycznej

Zachowane w zbiorach Biblio-
teki Narodowej XIX-wiecz-
ne sprawozdania z dzia³alno-

�ci ró¿nego rodzaju szkó³, tzw. po-
pisy publiczne uczniów zwi¹zane
z rocznym zakoñczeniem biegu
nauk, stanowi¹ wydzielon¹ grupê
dokumentów ¿ycia spo³ecznego.
W latach Ksiêstwa Warszawskiego
broszury takie na ziemiach polskich
wydawa³y ju¿ szko³y departamen-
towe i wydzia³owe. W okresie kon-
stytucyjnym i miêdzypowstanio-
wym Królestwa Polskiego publiko-
wa³a je wiêkszo�æ placówek po-
nadelementarnych. Równie cieka-
we, a mniej znane, s¹ takie przeka-
zy wydawane przez niektóre szko-
³y w pocz¹tkach XIX wieku na tzw.
Kresach i ziemiach zabranych.
Tych kilka, choæ przypadkowych,
sprawozdañ zainteresowa³o mnie
zw³aszcza ze wzglêdu na zawarte
w nich informacje dotycz¹ce mu-
zycznego wychowania uczniów.

S³ynne Gimnazjum Wo³yñskie w
Krzemieñcu1, od pocz¹tku swego
istnienia (1805 r.) mia³o w progra-
mie zajêcia z muzyki. Oprócz æwi-
czeñ w sztuce fechtowania i je¿d¿e-
nia na koniu [...] uczniowie w go-
dzinach wolnych od nauk [...] brali
lekcje muzyki na skrzypcach [...]2.
Do bardziej znanych nauczycieli
nale¿eli wówczas: skrzypek Jan
Lenzi i flecista Jerzy Bayr (obaj ok.
1765 roku byli cz³onkami orkiestry
hr. Iliñskiego w Romanowie)3. Po-

nadto Jan Grauman uczy³ w tej szko-
le tancowania4. Najpe³niejsz¹ listê
ucz¹cych w Liceum Krzemieniec-
kim muzyków (12 nazwisk) podaje
Jan Prosnak (myl¹c jednak imiê
Bayra)5. Wynika z niej, ¿e uczniów
tego instytutu kszta³cono tak¿e
w �piewie i grze na fortepianie.

Nieznanych dot¹d w pi�miennic-
twie informacji dostarczaj¹ nato-
miast pozosta³e druki. W Lubarze,
miasteczku na Wo³yniu, szkolnictwo
znajdowa³o siê  w rêkach xx. bazy-
lianów, osiedlonych tu ju¿ w 1775
roku. Prowadzone przez nich s³yn-
ne instytuty pedagogiczne stawiano
tu¿ za podobnymi instytucjami kie-
rowanymi przez pijarów miêdzy-
rzeckich6.

Nieznani nauczyciele muzyki
z dawnych ziem polskich

1 Materye z nauk w Gymnazium Wołyn-
skiem [...] na popisy publiczne [...]
w [...] lipcu 1809 [...] wystawione oraz
Wzór i porządek nauk w Gymnazium Wo-
łynskiem od XV września w roku MDCC-
CIX do XV lipca w roku MDCCCX dawać
się maiących. (DŻS XVIIA 2c).
2 Materye... s. 61.
3 A. Sowiński Słownik muzyków pol-
skich, Paryż 1874, s. 224: A. Miller Teatr
polski i muzyka na Litwie [...] (1745-
-1865), Wilno 1936, s. 25: A. Chybiński
Słownik muzyków dawnej Polski do roku
1800, Kraków 1949, s. 69.

4 Wzór... s. [8].
5 J. Prosnak Polihymnia ucząca. Wycho-
wanie muzyczne w Polsce od średnio-
wiecza do dni dzisiejszych, Warszawa
1976, s. 73.
6 Słownik Geograficzny Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich (da-
lej SGKP),t. 5, Warszawa 1884, s. 375.

Wykład nauk dawanych w szkole wyższey

połockiey xx. pijarów. Od dnia 1.września 1822

roku, do dnia 4.lipca 1823 roku. Wilno, Drukarnia
księży pijarów u Michała Zabohonskiego i Jerzego
Kozłowskiego. 1823. 20x17 cm.
Sygn. DŻS XVIIA 2c Połock 1823
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W 1810 roku w szko³ach powia-
towych lubarskich [...] ³¹cznie w
6ciu klasach uczy³o siê [...] 449
m³odzieñców. Muzykê wyk³adali
tam wówczas: Bazyli Iliñski, Karol
Oyrzyñski, Maciej Polhim, Piotr
Paw³owski i Szymon Malicki7. Pro-
gram rozpoczyna³ siê w klasie I od
alfabetu nót ca³ych i grania angle-
zów, walców, mazurów, quadrillów,
polonezów, poprzez wykonywane
w klasie II symphonie, duetty, tria,
quartety, quintety z autorów [Igna-
za Josepha] Pleyela, Bonetti [Jean
Baptiste Bonnet?], Wranicki [Paul
Wranitzky], [Franz] Krommer, Mo-
dzardt [!], Sterkiel [Johann Franz
Xaver Sterkel], Hayden [!], Tyters
[Carl Ditters von Dittersdorf?],
[Franz Anton] Rosetti, [Friedrich]

Ogłoszenie nauk i umieiętnosci w szkole powiatowey humanskiey xx. bazylianów

od I września roku MDCCCXV. do XXX czerwca roku MDCCCXVI dawanych. 1816.
21x17 cm. Sygn. DŻS XVIIA 2c 1816 Humań

7 Zbior materyy uczniom szkoł powiato-
wych lubarskich xx. bazylianów [...] na
popis publiczny w miesiącu lipcu 1819
roku podany, s. 32 (DŻS XVIIA  2c).
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w 1766 r., a klasztor i szko³y za-
mkniêto w 1831 roku)10. W 1815
roku w miejscowej szkole powia-
towej Jan Besold uczy³ we wszyst-
kie dnie graæ na skrzypcach, [a]
Marcin Skowroñski dawa³ lekcye
muzyki na dêtych instrumentach.
Szko³a ta liczy³a wówczas 504
uczniów11.

Osiedleni ju¿ w 1396 roku w
Piñsku xx. franciszkanie szko³ê
powiatow¹ utrzymywali tu w la-
tach 1804-183212. W 1821 roku
popis uczniów tej szko³y, w której
nauczycielem muzyki by³ Andrzej
Olpiñski, zakoñczy³ experiment gra-
niem dobranych sztuk13. Na tym
samym obszarze, w Po³ocku, od
1812 roku dzia³a³a jezuicka Akade-
mia. Skasowana i przekazana w
1820 r. xx. pijarom w postaci szko-
³y �redniej, przetrwa³a do 1833
roku.14  W latach 1822-1825 mu-
zyki uczyli w niej: Adam Nowicki
i Faustyn Doboszyñski15.

Takie u³amki faktów zebrane
z ró¿nych �róde³ i przekazów po-
zwalaj¹ z czasem budowaæ wiêk-
sze opracowania, przybli¿aj¹c od-
biorcom nieznan¹ dot¹d wiedzê
o zapomnianych ludziach i epokach.

Wojciech Tomaszewski

8 Tamże, s. 3.
9  Materye z nauk w Szkole Powiatowey
Lubarskiey xx. bazylianów [...] na popi-
sy publiczne [...] w ostatnich dniach
czerwca 1818 roku podane, s. 40 (DŻS
XVII 2c).

Hoffmeister, [Joseph] Fodor, po
grane w klasie III concerta, sonaty
i waryacye z autorów Krom[m]er,
[Pierre] Rode, Prenzel [?], Kreyzer
[Rodolphe Kreutzer], Gearnowick
[Giovanni Mane Giornovichi],
[Giovanni Battista] Viotti, Pleyel,
Bouherini [Luigi Boccherini] etc.8

Kilka lat pó�niej uczniowie klas
I-III szko³y powiatowej lubarskiej
xx. bazylianów w godzinach wol-
nych od nauk brali lekcje na
skrzypcach, gitarze, fortepianie
i innych instrumentach dêtych, re-
alizuj¹c podobny program9.

Tak¿e w Humaniu, mie�cie na
Podolu, szkolnictwem zajmowali
siê bazylianie (osiedlono  ich tu

10 SGKP, t. 3, Warszawa 1882, s.215-216.
11 Ogłoszenie nauk i umiejętności w Szko-
le Powiatowey Humańskiey xx. bazylia-
nów od I września roku MDCCXV do XXX
czerwca roku MDCCCXVI dawanych s.
[9-10] (tamże).
12 SGKP, t. 8, Warszawa 1887, s. 171.
13 Treść nauk na examen roczny w Szko-
le Powiatowey Pińskiey przez xx. fran-
ciszkanów utrzymywaney zebrana. Z na-
uki chrześciańskiey [...] oraz muzyki
z roku 1820/1821 dnia 21 czerwca. Wil-
no w Drukarni xx. bazylianów, s. 22 (tam-
że).
14 SGKP, t. 8, Warszawa 1887 s. 718.
15 Wykład nauk dawanych w Szkole Wy-
ższey Połockiey xx. pijarów od dnia 1.
września 1822 roku, do dnia 4. lipca 1823
roku. Wilno w Drukarni xx. pijarów u Mi-
chała Zabohonskiego i Jerzego Ko-
złowskiego, s. 30 oraz toż: Od dnia 1.
września 1824 roku do dnia 4. lipca 1825.
Połock w Drukarni xx. pijarów, s. [23]
(tamże).
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Fonografii od pocz¹tku jej hi-
storii towarzyszy³a  literatu-
ra � artyku³y, informacje w

czasopismach i publikacjach samo-
dzielnych oraz dyskografie i katalo-
gi jako druki ulotne i  zwarte. Z bie-
giem lat zaczê³y siê pojawiaæ dys-
kografie retrospektywne � ogólne
i monograficzne, opracowania ana-
lityczne i syntetyczne, a tak¿e za-
czêto wydawaæ czasopisma specja-
listyczne. W Bibliotece Narodowej
publikacje te, ró¿norodne zarówno
pod wzglêdem tre�ci, jak i formy,
gromadzi Zak³ad Zbiorów D�wiê-
kowych i Audiowizualnych.

Du¿¹ grupê druków z zakresu li-
teratury fonograficznej stanowi¹
katalogi nagrañ. Wiêkszo�æ z nich
to katalogi firmowe poszczególnych

wytwórni fonograficznych, wyda-
wane do�æ regularnie z my�l¹
o przysz³ym nabywcy.  Podobne
przeznaczenie mia³y katalogi handlo-
we, które stanowi¹ ofertê nagrañ
i aparatury odtwarzaj¹cej propono-
wan¹ przez dany sklep (sk³ad). Ka-
talogi te zawieraj¹ tylko podstawo-
we dane identyfikuj¹ce nagrania:
nazwisko i imiê wykonawcy, tytu³
utworu (rzadko oryginalny, czê�ciej
polski i obiegowy), numer katalo-
gowy, �rednicê p³yty lub wa³ka fo-
nograficznego, cenê, niekiedy ko-
lor etykiety i liczbê obrotów na mi-
nutê, a tak¿e numer zamówienia �
to znaczy informacje  niezbêdne dla
potencjalnego klienta. Niektóre ka-
talogi s¹ wzbogacane fotografiami
wykonawców. Wszystkie maj¹ for-
mê broszury, czêsto zawieraj¹ re-
klamy, a ich barwne ok³adki przy-
ci¹gaj¹ wzrok.

Spo�ród licznych dawnych ka-
talogów firmowych znajduj¹cych
siê w zbiorach BN dwa wyró¿niaj¹
siê zarówno opracowaniem mery-
torycznym, jak i edytorskim: Kata-
log-Libretto do P³yt Pathé  oraz  A
catalog of music by international
artists. Pierwszy z nich zosta³ opra-
cowany i wydany w Warszawie w
1912 roku (wznowiony w roku na-
stêpnym) przez Adama Klimkiewi-
cza, który by³ znanym handlowcem
w bran¿y fonograficznej, a nastêp-
nie generalnym przedstawicielem
francuskiej firmy Bracia Pathé na
Królestwo Polskie i Rosjê. Katalog
zawiera pe³ne teksty utworów na-
granych na p³ytach patefonowych,
które sprzedawa³a firma Klimkiewi-
cza, numery katalogowe oraz foto-
grafie wiêkszo�ci wykonawców.
Drugi z katalogów zosta³ wydany
w Wielkiej Brytanii po roku 1919.
Zawiera dyskografie najwybitniej-
szych ówczesnych artystów (miê-
dzy innymi Ignacego Jana Paderew-
skiego i Marceliny Sembrich-Ko-
chañskiej), ich fotografie i noty
biograficzne, a staranna redakcja,
luksusowy papier oraz atrakcyjna
ok³adka podnosz¹ jego walory.

Dyskografie retrospektywne oraz
opracowania dotycz¹ce ró¿nych
aspektów fonografii pochodz¹
w wiêkszo�ci z okresu po II wojnie
�wiatowej i maj¹ proweniencjê an-
gielsk¹ lub amerykañsk¹. Ponadto
w Bibliotece Narodowej zgroma-
dzono dyskografie narodowe nie-
których krajów.

Wa¿n¹ czê�æ literatury fonogra-
ficznej w zbiorach BN stanowi¹
czasopisma. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ wydawnictwa rosyjskie
z lat 1902-1914, które, wobec bra-
ku specjalistycznego pisma pol-
skiego, s¹ unikatowym �ród³em
wiedzy o ruchu muzycznym tam-
tych czasów. W�ród czasopism
wspó³czesnych uwagê zwraca biu-
letyn British Institute of Recorded
Sound, w którym znale�æ mo¿na
reprinty m.in. publikacji sprzed kil-
kudziesiêciu lat.

Druki fonograficzne

Katalog płyt firmy Parlophon wydanych w Polsce.
Dodatek nr 2, 15 maja 1931 r.
22x13 cm. Sygn. PDD IV. Parl. 3

Katalog płyt firmy Syrena-Electro.
23x11 cm. Sygn. PDD IV Syr. 25
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 Ka¿de nagranie na wa³ku fono-
graficznym, rolce pianolowej, p³y-
cie czy kasecie trafia do nabywcy
w specjalnym opakowaniu. Opako-
wania te s¹ standardowe, natomiast
zale¿nie od firmy czy momentu
wydania ró¿ni¹ siê kolorem i infor-
macj¹ na etykiecie. P³yty d³ugogra-
j¹ce i kompaktowe, a tak¿e kasety
magnetofonowe wyró¿niaj¹ siê
du¿¹ ró¿norodno�ci¹ opracowania
graficznego opakowañ (kopert czy
pude³ek), bowiem s¹ one ka¿dora-
zowo projektowane.

Koperty p³yt z pocz¹tkowego
okresu historii nagrañ, to znaczy
tych wydawanych od 1887 roku,
a¿ do II wojny �wiatowej, a nawet
w wielu przypadkach pó�niej, mia-
³y ma³o atrakcyjn¹ formê graficzn¹
w porównaniu ze wspó³czesnymi
kopertami. Zwykle nie zawiera³y
¿adnych informacji o zarejestrowa-
nych na nich utworach czy ich
wykonawcach. Drukowane by³y z
nietrwa³ego papieru i nie stanowi³y
przedmiotu zainteresowania kolek-
cjonerów. Zapewne z tych powo-

Repertuar płyt patefonowych. Generalna
Reprezentacja na Polskę Towarzystwa Compagnie
Générale des Machines Parlantes Pathé Frères Paris.
Adam Klimkiewicz, Warszawa, ul. Marszałkowska
154. 10 marca 1931. 18x12 cm.
Sygn. PDD IV. Path. 3

Koperta do płyty Die Ideale Hausmusik firmy Electrola. Lata 30. XX w. Papier beżowy,
napis czarny. Koperta stanowiła opakowanie płyty zakupionej przez Bibliotekę Narodową.
30x30 cm. Brak sygn.

Koperta do płyty firmy His Master’s Voice. Papier koloru beżowego, napis czarny,
fotografia Artura Rubinsteina. Prawdopodobnie z lat 30. XX w. Koperta stanowiła
opakowanie płyty zakupionej przez Bibliotekę Narodową. 30x30 cm. Brak sygn.
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dów wiele kopert sprzed kilku-
dziesiêciu czy nawet stu lat bez-
powrotnie uleg³o zniszczeniu.

W Zak³adzie Zbiorów D�wiê-
kowych i Audiowizualnych Bi-
blioteki Narodowej znajduje siê
kolekcja kopert do p³yt wyda-
nych do roku 1939. Obejmuje
ona tylko kilkadziesi¹t obiektów,
bowiem p³yty z tamtych czasów
oferowane Bibliotece rzadko s¹
w oryginalnych opakowaniach.
W tym zbiorze s¹ koperty pol-
skie i zagraniczne do p³yt o �red-
nicy 18, 25 i 30 cm. Przewa¿nie
wykonano je z szarego lub bia-
³ego, cienkiego papieru, choæ
niektóre s¹ tekturowe lub ze
sztywnego, kolorowego karto-
nu. Wiêkszo�æ ma okr¹g³e wy-
ciêcie, które ods³ania etykietê
przyklejon¹ na p³ycie. Na koper-
tach umieszczano znak firmowy
z adresem wydawcy lub dystry-
butora. Z biegiem lat przybywa-
³o na nich elementów graficz-
nych: na kopertach pojawia³y siê
czarno-bia³e fotografie wyko-
nawców, reklamy oraz wykazy
nagrañ. Z pewno�ci¹ koperty do
p³yt przedwojennych nie maj¹
du¿ej warto�ci artystycznej, na-
tomiast stanowi¹ dokument epo-
ki i wa¿ny element produkcji
fonograficznej.

Trzeba te¿ wspomnieæ o al-
bumach do przechowywania
p³yt znajduj¹cych siê w zbiorach
BN. Przeznaczone by³y na 10-
-12 kr¹¿ków. Wykazuj¹ du¿¹
ró¿norodno�æ pod wzglêdem
wzornictwa i materia³u, z któ-
rego zosta³y wykonane. Niektó-
re albumy maj¹ oprawê skórza-
n¹, inne tekturow¹ lub powle-
kan¹ p³ótnem, oprawy bywaj¹
te¿ ozdabiane t³oczonymi orna-
mentami. Niekiedy na ok³adce
widnieje nazwa firmy lub me-
tryczka nagranego � na wielu
p³ytach � utworu. Stanowi¹ nie
tylko przedmiot u¿ytkowy, ale
s¹ te¿ znakiem czasu, przeja-
wem mody i swoistym obiek-
tem sztuki.

Katarzyna Janczewska-
-Sołomko

Pojêcie dokumentów ¿ycia
spo³ecznego obejmuje bar-
dzo ró¿norodne zespo³y  dru-

ków, ale w³a�nie rozmaito�æ spra-
wia, ¿e s¹ to kolekcje niezwykle
atrakcyjne dla czytelników. Zaspo-
kajaj¹ ró¿ne zainteresowania i ka¿-
dy znajdzie w nich co� dla siebie.
Tak¿e kinomani.

Przygoda polskich widzów z ki-
nem rozpoczê³a siê w 1896 roku. 14
listopada Eugène Dupont, francuski

agent handlowy, urz¹dzi³ w Teatrze
Miejskim w Krakowie pierwszy po-
kaz aparatu braci Lumiére. Publicz-
no�æ obejrza³a dwuczê�ciowy pro-
gram, w którym znalaz³y siê m. in.
filmy: Oblany ogrodnik (L�arroseur
arrosé) i Przyjazd poci¹gu na stacjê
(Arrivée d�un train). Chocia¿ te
pierwsze projekcje by³y niedoskona³e
technicznie, to nowy wynalazek bar-
dzo siê spodoba³ publiczno�ci. Z
up³ywem czasu doskonalono nie tyl-

�Powróæmy jak za dawnych lat...�
Przedwojenne programy kinowe

Program do filmu Dziesięciu z Pawiaka. Reżyseria Ryszard Ordyński. Premiera
19 IX 1931 roku. Nakładem firmy MUZA-FILM, Kraków, Florjańska 44. 26x19 cm.
Zakupiony do zbiorów Biblioteki Narodowej w roku 1994, w Antykwariacie „Kosmos”.
Sygn. DŻS XIXA 10a Warszawa Brw
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ko technikê realizacji filmów � tak¿e
ich fabu³y stawa³y siê coraz bardziej
rozbudowane. Producenci filmów
i w³a�ciciele iluzjonów zdawali so-
bie jednak sprawê, ¿e minê³o ju¿
pierwsze zafascynowanie widzów
nowo�ci¹, jak¹ by³y ruchome obra-
zy. Trzeba by³o znale�æ sposoby za-
chêcania ich do odwiedzania iluzjo-
nów. Pojawi³y siê pisma po�wiêcone
aktorom i ich nowym rolom filmo-
wym, afisze informuj¹ce o premie-
rach filmowych oraz programy ki-
nowe, które mia³y zainteresowaæ pro-
mowanym filmem. W zbiorach
d¿s-ów zgromadzonych w Bibliote-
ce Narodowej znajduje siê poka�na
kolekcja programów kinowych. Wiêk-
szo�æ z nich informuje o filmach
zagranicznych, g³ównie niemieckich

(choæ tu tak¿e znajdziemy polonika
� obrazy z udzia³em Jana Kiepury).
Niemniej zbiór programów do fil-
mów polskich jest ca³kiem obfity.

Programy na ogó³ wydawano bar-
dzo starannie. S¹ to zwykle kilku-
stronicowe broszurki o bardzo ró¿-
nym formacie: od nie wiêkszych ni¿
d³oñ do takich, które maj¹ wielko�æ
sporego zeszytu. Czêsto projekty
tych malutkich ksi¹¿eczek s¹ bardzo
pomys³owe, na przyk³ad w jednej z
ok³adek wyciêto okienko, w którym
widaæ portret aktorki graj¹cej g³ów-
n¹ rolê. Ka¿dy program, bogato opa-
trzony zdjêciami z filmu, zawiera³
jego czo³ówkê. Poza tytu³em obra-
zu wymieniano nazwiska g³ównych
twórców m. in. re¿ysera, scenarzy-
sty, autora zdjêæ i muzyki oraz, oczy-

wi�cie, aktorów. Programy zawie-
ra³y tak¿e mniej lub bardziej obszer-
ne streszczenia filmu. Czêsto, nie-
stety, zdradza³y jego zakoñczenie. Co
prawda, polskie kino w okresie miê-
dzywojennym proponowa³o przede
wszystkim repertuar rozrywkowy,
a nietrudno przewidzieæ zakoñcze-
nie komedii czy przejmuj¹cego me-
lodramatu. Nie przeszkadza³o to jed-
nak ówczesnym widzom �ledziæ z
ogromnym wzruszeniem losy piêk-
nych i nieszczê�liwych bohaterek
mi³osnych historii, takich jak cho-
cia¿by ta: Mi³o�æ ordynata ogarnê³a
Stefciê potê¿nym p³omieniem. [...]
Wstrêtna intryga niedosz³ej narzeczo-
nej Waldemara � hrabianki Barskiej
� porazi³a Stefciê niespodziewanym
gromem w przeddzieñ �lubu. Gro�na
choroba na tle wstrz¹su moralnego
zabra³a Stefciê tam, gdzie niema ró¿-
nic spo³ecznych, gdzie w obliczu
Wszechmocnego wszyscy s¹ równi.
To wyj¹tek z programu do filmu Trê-
dowata.

Innym niezwykle popularnym
gatunkiem filmowym by³y komedie.
Widzów przyci¹ga³y nazwiska ulu-
bionych aktorów � Adolfa Dymszy

Program do filmowej adaptacji powieści Heleny Mniszkówny Trędowata. Reżyseria
Juliusz Gardan. Premiera 17 IX 1936 roku. Wydaw. „SFINKS” Warszawa. 17x13 cm.
Zakupiony do zbiorów Biblioteki Narodowej 1996 r. od prywatnego kolekcjonera.
Sygn. DŻS XIXA Warszawa Brw

Program do filmu Gehenna. Reżyseria
Michał Waszyński. Premiera 29 X 1938 roku.
Sprzedawany w kinie „Pan” w Wilnie.
Druk. Wajnsztejna Wilno. 23x12 cm.
Sygn. DŻS XIXA 10a Wilno
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jako Dodka na froncie, Toli Man-
kiewiczówny i Aleksandra ̄ ab-
czyñskiego uczestnicz¹cych w
Manewrach mi³osnych, Eugeniu-
sza Bodo jako �piewaka Warsza-
wy. W³a�ciwie ka¿da filmowe
komedia lansowa³a jeden lub kil-
ka przebojów, które pisali zna-
komici kompozytorzy, tacy jak
Henryk Wars czy Jerzy Peters-
burski, i równie znakomici au-
torzy tekstów: Marian Hemar,
Ludwik Starski, Jerzy Jurandot,
Julian Tuwim. Nic dziwnego,
¿e widzowie wychodz¹c po se-
ansie, na przyk³ad, komedii
Pani minister tañczy,  nucili za
Tol¹ Mankiewiczówn¹: Ju¿ nie
mogê d³u¿ej kryæ jak bardzo �le
mi, chyba nikt na ziemi nie mi-
³owa³ tak.

Oczywi�cie w repertuarze
filmowym tamtego czasu, co
po�wiadczaj¹ tak¿e zbiory BN,
mo¿na by³o znale�æ polskie fil-
my o powa¿niejszej tematyce,
odwo³uj¹ce siê do uczuæ patrio-
tycznych, przypominaj¹ce
chlubne i mêczeñskie karty
z przesz³o�ci Polski. Takim fil-
mem by³ na przyk³ad dramat
Dziesiêciu z Pawiaka. Jego sce-
nariusz osnuto na tle wspo-
mnieñ p³k Jana Jura-Gorze-
chowskiego, zwi¹zanych z ak-
cj¹ uwolnienia z Pawiaka
w 1906 roku dziesiêciu demon-
strantów � stanowili oni ochro-
nê manifestacji zorganizowanej
w 1905 roku i strzelali do szar-
¿uj¹cych Kozaków. W progra-
mie do filmu, zrealizowanego
w 25. rocznicê tych wydarzeñ,
czytamy: Ów promienny czyn
chwackich m³odzieñców, wal-
cz¹cych o niepodleg³o�æ Polski,
wskazuje nam i dzi� drogê do
jej utrzymania: nieustraszon¹
odwagê, m³odzieñczy zapa³, ra-
dosny poryw czyni¹cy cuda.

Wiele ju¿ razy przepowiadano
upadek kina, a jednak wci¹¿ mi-
liony ludzi ulegaj¹ magii srebrne-
go ekranu i chc¹ w ciemno�ciach
sali kinowej dzieliæ z innymi wi-
dzami swoje wzruszenia.

Małgorzata Józefaciuk

W zbiorach Zak³adu Doku-
mentów ¯ycia Spo³ecz-
nego Biblioteki Narodo-

wej  odnale�æ mo¿na do�æ poka�n¹
kolekcjê czasopism ró¿nych orga-
nizacji � w�ród nich dwie edycje,
z maja1988 i 1989 roku, �Gazety
Festiwalowej�, wydanej przez Radê
Uczelnian¹ Zrzeszenia Studentów
Polskich Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Dziennik ten ukazywa³ siê
podczas II i III Festiwalu ̄ ycia zor-
ganizowanego przez studentów UW.
Pisano o nim w nastêpuj¹cy spo-
sób: Festiwal ¯ycia trwa tak, jak
trwa ¿ycie.[...] Idea Festiwalu ¯y-
cia wyra¿a siê w afirmacji ¿ycia
i promocji najprostszych warto�ci hu-
manistycznych, w skupieniu w jed-
nym czasie i miejscu si³, które uwa-
¿aj¹, ¿e warto ¿yæ.

Te dwa wydania �Gazety� ró¿-
ni¹ siê od siebie, lecz w obu odna-
le�æ mo¿na ciekawe pomys³y, in-
teresuj¹ce tematy i urozmaicon¹
szatê graficzn¹. Pierwsza edycja
mia³a nak³ad 500 egz. i liczy³a 4
numery, które ukaza³y siê  w dniach
18-22 maja 1988 r. By³a niejako
wprawk¹ przed wydaniem z roku
1989. Na o�miu stronach formatu
A4, w uk³adzie dwu- i trójszpalto-
wym znalaz³y siê wywiady, spra-
wozdania, wspomnienia oraz ca³y
szereg artyku³ów ekologicznych.
Ca³o�æ ozdobiona by³a zabawnymi
rysunkami, a nawet krótkimi ko-
miksami. Ciekawym pomys³em
by³y równie¿ ramki, w których
umieszczano ciekawostki dotycz¹-
ce ekologii.

W³a�nie ekologia by³a g³ównym
tematem Festiwalu ¯ycia. Na ³a-
mach �Gazety Festiwalowej� zna-
laz³y siê teksty dotycz¹ce wzajem-
nych stosunków miêdzy cz³owie-
kiem a otaczaj¹cym go �rodowi-
skiem. Artyku³y takie jak Syf czy
A fe! Myd³o stara³y siê uwra¿liwiaæ
czytelnika na potrzeby matki-Zie-
mi i uzmys³owiæ mu, jak wa¿ne jest
czyste powietrze. Na str. 7 nume-
ru 1 autorzy w do�æ ciekawy, acz
przewrotny sposób, zestawili dwa

artyku³y. Pierwszy, zatytu³owany
Uzdrowiska, dotyczy³ polskich ku-
rortów i k³opotów, z jakimi siê bo-
rykaj¹, drugi � Truciciele, wymie-
nia³ te zak³ady przemys³owe, które
najbardziej zanieczyszcza³y �rodo-
wisko. W sferze zainteresowañ re-
daktorów tej edycji �Gazety� zna-
laz³y siê równie¿ tematy spo³ecz-
ne: w artykule Najs³odsza �mieræ
poruszono problem aborcji. W ko-
lejnych numerach zamieszczano
tak¿e ciekawe rozmowy. O Festi-
walu opowiadali jego organizatorzy,
Jacek Ender i Tomasz Kwiatkow-
ski. Przeprowadzono tak¿e wywia-
dy z Magd¹ Umer, W³odzimierzem
Kiniorskim, Wojciechem Fryczem,
Paw³em Janasem oraz Zbigniewem
Lwem-Starowiczem.

Nie mog³o zabrakn¹æ, i nie za-
brak³o, tematów �ci�le zwi¹zanych
z Festiwalem ¯ycia. Pisano o mu-
zyce, której by³o bardzo du¿o w
programie tej imprezy. Artyku³ Sex-
appeal siedem razy, czyli kobieta
opisywa³ koncert, w którym
uczestniczy³y �piewaj¹ce i graj¹ce
panie. Relacjami z wystêpów mu-
zycznych by³y  te¿ artyku³y: Dali
czadu i Sztywny. Poza koncertami,
podczas Festiwalu ¯ycia odbywa-
³o siê wiele interesuj¹cych spotkañ
i podejmowano ró¿ne przedsiêwziê-
cia kulturalne. O tym, co warto zo-
baczyæ i czego nale¿y pos³uchaæ,
informowa³a �Gazeta� w zamiesz-
czanych na jej ³amach Programach.
W materiale Tak by³o rok temu
przypomniano I edycjê Festiwalu
¯ycia, a Sprawozdanie z konferen-
cji prasowej dotyczy³o ju¿ wyda-
rzeñ z roku 1988. Jednak Festiwa-
lu nie opisywano wy³¹cznie w su-
perlatywach. W artykule Prze-¿yæ
tê noc przyznawano, ¿e m³odzie¿
nie zawsze bawi siê kulturalnie i cza-
sem zdarzaj¹ siê po prostu chuli-
gañskie ekscesy. W ostatnim nu-
merze �Gazety� z 1988 r. podsu-
mowano II Festiwal ¯ycia tekstem
Serio... i ¿artem.

G³ównymi pomys³odawcami te-
matów byli cz³onkowie zespo³u re-

Studenckie druki ulotne
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dakcyjnego: Joanna Li¿ewska, Ar-
letta Wojtowicz, Dorota Kamiñska,
Stefan £ugowski, Jaras Tomaszew-
ski, Janusz Janiec, Mariusz Stan-
kowski oraz Jaros³aw Piwko, który
do³¹czy³ do zespo³u od numeru 3.

Znacznie wiêcej osób przygoto-
wywa³o �Gazetê Festiwalow¹�
wydawan¹ w dniach 16-21 maja
1989 r. W kolegium redakcyjnym
dziennika znale�li siê: Anna Sikor-
ska-Michalak (redaktor naczelny),
Robert Moreñ (sekretarz), Mariusz
Ja�tak (obs³uga komputerów), Zbi-
gniew Gniedziejko (grafika) oraz
Tomasz Kozdrowicz, Monika Ko-
walik, Aneta Brol, Hanna Ko³odziej-
ska, Dorota Wydra, Joanna Garnier,

Wojciech Romañski oraz Dorota
Kamiñska i Stefan £ugowski pra-
cuj¹cy w redakcji �Gazety� rok
wcze�niej. Zmiany w sk³adzie ze-
spo³u redaguj¹cego przynios³y efekt
w postaci podniesienia profesjonal-
nego poziomu pisma. Szata gra-
ficzna strony tytu³owej przyci¹ga-
³a uwagê czerwono-zielonym na-
pisem � Festiwal ¯ycia. Na tej
pierwszej stronie znajdowa³a siê
zapowied� tematyki numeru i za-
bawny rysunek z ciekawym ko-
mentarzem. Artyku³y, podobnie jak
rok wcze�niej, wydrukowane by³y
dwu- i trójszpaltowo, a ich tytu³y
wyró¿nia³a wiêksza lub pogrubio-
na czcionka. Nie by³o ju¿ ramek z

nowinkami ekologicznymi, nato-
miast pojawi³y siê ilustracje, map-
ki, wykresy. Nowo�ci¹ by³y pozio-
me wk³adki opisuj¹ce nowe zjawi-
ska w kulturze studenckiej. Do
1000 egz. zwiêkszono nak³ad pisma
i z 12 do 20 stron jego objêto�æ.
Nie zmieni³a siê natomiast liczba
wydañ, przy czym dwa zeszyty
mia³y numeracjê podwójn¹.

Nie zmieni³a siê te¿ tematyka
�Gazety Festiwalowej�, chocia¿
tym razem problemy ekologiczne
zdecydowanie dominowa³y. Pisano
zatem o zagro¿eniu mórz i lasów
tropikalnych, prezentowano funda-
cje ekologiczne i partie zielonych.
Du¿o miejsca po�wiêcono proble-
matyce energetyki j¹drowej (m.in.
funkcjonowaniu elektrowni atomo-
wych) � zastanawiano siê nawet
nad tym, czy s¹ one nadziej¹ przy-
sz³o�ci czy reliktem przesz³o�ci.
M³odzi dziennikarze sygnalizowali
zagro¿enia, jakie wystêpuj¹ w pol-
skich miastach (Chore miasto, Truj-
Miasto i Piek³o �l¹skie). Tradycyj-
nie na ³amach �Gazety� go�ci³a te-
matyka zwi¹zana z Festiwalem
¯ycia oraz wywiady � rozmówca-
mi redakcji byli miêdzy innymi:
Hanna Banaszak, Pawe³ Kukiz oraz
Grzegorz Bia³kowski.

Omawiane  edycje �Gazety Fe-
stiwalowej� s¹ interesuj¹cymi pu-
blikacjami. Ciekawa szata graficz-
na, przejrzysty uk³ad stron i humo-
rystyczne rysunki od razu zwracaj¹
uwagê. Czytelnika nie rozczarowu-
j¹ tematy poruszane na ³amach
dziennika. Nowatorska problema-
tyka i profesjonalne przygotowanie
numerów podnios³y rangê pisma.
Nale¿y jednak dodaæ, ¿e temat prze-
wodni, czyli Festiwal ̄ ycia by³ nie-
zwykle wdziêcznym do zaprezen-
towania. Dobrze wiêc, ¿e znale�li
siê chêtni do przedstawienia go na
³amach studenckich pism.

Joanna Gomoliszek

Autorka jest  pracownikiem naukowym
Katedry Bibliotekoznawstwa

i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika

w Toruniu

Strona tytułowa „Gazety Festiwalowej”, Warszawa, 1989.05.08 r.  11 s. 30x21 cm.
Sygn. DŻS I 4d 1989 Warszawa

D
¿s � zbiory inspiruj¹ce
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Biblioteki w coraz szerszym
zakresie postrzegane są
przez użytkowników nie tyl-

ko jako placówki udostępniające
książki i czasopisma, ale jako cen-
tra informacji z każdej dziedziny i na
każdy temat. Stąd też służby infor-
macyjne w bibliotekach powinny być
przygotowane do udzielania odpo-
wiedzi nie tylko na pytania dotyczą-
ce biblioteki i jej zbiorów, ale także
szeroko rozumianego „życia spo-
łecznego”. Obowiązek informowania
o lokalnych wydarzeniach kultural-
nych, społecznych i politycznych
ciąży przede wszystkim na bibliote-
kach publicznych, ale pytań z tego
zakresu nie brakuje też w bibliote-
kach naukowych, w tym i w Bibliote-
ce Narodowej.

Choć dyskusje w środowisku bi-
bliotekarskim na temat powinności
bibliotek w zakresie gromadzenia
dokumentów życia społecznego,
a nawet ich definicji, ciągle trwają,
tego typu dokumenty od lat stano-
wią istotne uzupełnienie zasobów in-
formacyjnych każdej biblioteki. Są
one także częścią, choć niewielką,
księgozbioru podręcznego w Informa-
torium BN. Zaliczyć do nich trzeba
przede wszystkim współczesne (bie-
żące) książki telefoniczne, kodowe
i adresowe, spisy organizacji i insty-
tucji, wykazy osób, programy, regula-
miny i spisy wykładów wyższych
uczelni oraz informatory dla kandy-
datów na studia,  katalogi księgarskie
i składowe, zapowiedzi wydawnicze,
kolejowe rozkłady jazdy, informatory
o imprezach kulturalnych stolicy, in-
formatory o krajowej i zagranicznej
bazie turystycznej. Większość z nich
jest wykorzystywana przy bieżącej ob-
słudze użytkowników, często zaglą-
dają do nich także pracownicy BN.

Z kolei zasoby dżs-ów  groma-
dzone w BN przez Zakład Doku-
mentów Życia Społecznego i Zakład
Dokumentacji Księgoznawczej są
wykorzystywane przez pracowni-
ków ZIN-u przy opracowywaniu
kwerend pisemnych, często doty-
czących miejsca zamieszkania na-

szych rodaków w przeszłości w Pol-
sce, lokalizacji  nieruchomości (ma-
jątku ziemskiego, fabryki). Odpowia-
dając na takie kwerendy, pracownik
ZIN-u musi sięgnąć do starych ksiąg
adresowych i telefonicznych, które –
wydawałoby się – dawno już straciły
na aktualności, a ich „praktyczna
rola”1 została spełniona. Podobnie
rzecz się ma ze statutami i sprawoz-
daniami instytucji i organizacji spo-
łecznych i politycznych, często daw-
no już nieistniejących.

Przykładem „ożywienia” po latach
spetryfikowanych danych zawar-
tych w „informatorach życia potocz-
nego”, jak dżs-y nazywał Jan Musz-
kowski2 , może być nagłe zapotrze-
bowanie na informacje zawarte w
książkach telefonicznych i adreso-
wych okresu okupacji ze strony osób
składających wnioski o świadczenia
z tytułu pracy niewolniczej i przymu-
sowej, za pośrednictwem Fundacji
„Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Trudno dziś sobie wyobrazić  pra-
cę dyżurnych w Informatorium i punk-
cie informacyjnym przy wejściu do BN
bez wcześniejszego przygotowania
im informacji o licznych przecież im-
prezach odbywających się w BN.
Stąd też na biurkach dyżurnych i ta-
blicy ogłoszeń w Informatorium mu-
szą się znaleźć afisze, ulotki i zapro-
szenia (na wystawy, Salony Wydaw-
ców, Salony Pisarzy), jak i zawiado-
mienia o zebraniach naukowych
i konferencjach odbywających się w
nowym gmachu i w Pałacu, a nawet
kopie umów w sprawie wynajęcia sal
BN na „obce” imprezy, na wypadek,
gdyby o nie pytali użytkownicy.

Ważną rolę informacyjną spełnia-
ją też druki ulotne innych bibliotek,
przede wszystkim anonse o godzi-
nach ich pracy, zakresie udostępnia-
nia zbiorów, bazach danych, usłu-

gach świadczonych użytkownikom.
Ulotki i niewielkie informatory są
opracowywane na użytek własnych
czytelników, ale stają się także pod-
stawą informacji o danej bibliotece
dla bibliotekarzy z innych placówek;
że jest tak w istocie, dowodzi powo-
dzenie, jakim cieszą się ulotki opra-
cowywane przez ZIN (zwłaszcza in-
formator o pracy bibliotek warszaw-
skich w okresie wakacyjnym) i inne
komórki BN, wśród bibliotekarzy od-
wiedzających naszą książnicę. Duże
zainteresowanie wśród uczestników
wycieczek oraz różnego typu imprez
organizowanych w BN budzą także
zestawy ulotek przygotowywanych
przez Wydawnictwo BN, które w ten
sposób zapowiada i reklamuje no-
wości wydawnicze.

O ile jednak druki ulotne publiko-
wane przez Bibliotekę Narodową bez
przeszkód wpływają do Informato-
rium, o tyle w ostatnich 2-3 latach
obserwuje się znaczny spadek licz-
by innych dżs-ów. Brakuje dziś
przede wszystkim książek telefonicz-
nych (zwłaszcza regionalnych), ka-
talogów firm, rozkładów jazdy. Spo-
wodowane jest to przede wszystkim
obniżeniem (do dwóch) liczby eg-
zemplarzy obowiązkowych dla BN.
Egzemplarze obowiązkowe dżs-ów
„automatycznie” pozostają w ich
zbiorze głównym, a na kupno egzem-
plarzy do księgozbioru podręczne-
go w Informatorium nie ma dziś pie-
niędzy. Jeśli zaś w końcu zostaną one
zakupione, to i tak wędrują na półki
Czytelni Dokumentów Życia Spo-
łecznego, otwartej w styczniu 2000 r.

W sytuacji mizerii finansowej BN
i wynikającej z niej konieczności
ograniczenia zakupów, kumulacja
określonego typu dokumentów w
jednej czytelni wydaje się również
wyjściem racjonalnym. Jednakże
pozbawienie Informatorium wielu
podstawowych źródeł zdecydowa-
nie obniża poziom obsługi użytkow-
ników, którzy – nawet jeśli w końcu
w Czytelni DŻS-ów otrzymają po-
trzebną im publikację – mają poczu-
cie, że są zbywani, przekazywani
dalej, a oni chcą tylko” zajrzeć do
książki telefonicznej.

Mirosława Zygmunt

in f o r m a t o r i u m

Bez ulotki ani rusz!

1 E. Chełstowski Wybrane problemy do-
kumentacji życia społecznego w biblio-
tekach. W: Dokumenty życia społecz-
nego w bibliotece, Wrocław 1970, s. 20.
2 Tamże, s. 16.
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w i t r y n a  e l e k t r o n i c z n a

�Szara  literatura� w Internecie

Pojęcie: dokumenty życia spo-
łecznego, odpowiada zakre-
sowi znaczeniowemu termi-

nu szara literatura (grey lub gray li-
terature, graue Literatur), w odróż-
nieniu od literatury „białej” lub opu-
blikowanej (książki i czasopisma
z przydzielonymi numerami ISBN
i ISSN) i „ulotnej” (ulotki, broszury,
zaproszenia itp. o przemijającym
znaczeniu). Amerykańska rządowa
międzyresortowa grupa robocza
ds. szarej literatury (Interagency
Gray Literature Working Group –
IGLWG), opracowała w styczniu
1995 r. definicję tego typu druków:
Szara literatura obejmuje publikacje
zagraniczne lub krajowe dostępne
przez niekonwencjonalne kanały
dystrybucji. Druki te zwykle nie trafia-
ją do typowych kanałów czy syste-
mów publikacji, dystrybucji, kontroli
bibliograficznej lub gromadzenia”.

Podczas 4. Międzynarodowej
Konferencji na temat szarej litera-
tury (GL’99) w Waszyngtonie zdefi-
niowano ten typ dokumentów jako
wszystko to, co jest produkowane
przez organizacje i instytucje rządo-
we, akademickie, biznesowe i prze-
mysłowe wszelkich szczebli w po-
staci drukowanej lub w formacie
elektronicznym, lecz nie jest kontro-
lowane przez wydawców komercyj-
nych (zob. http://www.nyam.org/li-http://www.nyam.org/li-http://www.nyam.org/li-http://www.nyam.org/li-http://www.nyam.org/li-
brary/greylit/whatis.htmlbrary/greylit/whatis.htmlbrary/greylit/whatis.htmlbrary/greylit/whatis.htmlbrary/greylit/whatis.html). To samo
źródło określa ten typ publikacji jako
dokumenty niekonwencjonalne,
poszukiwane (trudno dostępne), o
charakterze ulotnym. Mogą to być
m. in. takie materiały, jak raporty
(tzw. przed-druki, raporty: wstępne,
z przebiegu prac, końcowe, tech-
niczne, statystyczne, sprawozda-
nia, raporty handlowe itd.), prace
naukowe (dysertacje doktorskie),
sprawozdania z konferencji, normy

i specyfikacje techniczne, tłuma-
czenia niekomercyjne, bibliografie,
dokumentacja techniczna i handlo-
wa oraz dokumenty oficjalne orga-
nizacji i instytucji np. rządowych czy
społecznych, publikowane w celu
niekomercyjnego rozpowszechnia-
nia.2  Pozyskanie i udostępnianie
tego typu materiałów przez bibliote-
ki jest trudne z powodu zarówno ich
ulotnego charakteru, jak i braku do
nich dostępu przez źródła komercyj-
ne (wydawnictwa, księgarnie).

Nieco odmienne ujęcie terminu
„szara literatura” znalazłam w doku-
mentacji EAGLE (The European As-
sociation for Grey Literature Explo-
itation – hththththttp://www.kb.nl/infolev/tp://www.kb.nl/infolev/tp://www.kb.nl/infolev/tp://www.kb.nl/infolev/tp://www.kb.nl/infolev/
eagle/mission.htmeagle/mission.htmeagle/mission.htmeagle/mission.htmeagle/mission.htm). Jest to euro-
pejskie stowarzyszenie non-profit,
którego misją jest identyfikacja, lo-
kalizacja i dostarczanie szarej lite-
ratury: każdy badacz i praktyk, stu-
dent i akademik wie, że duża ilość
cennej informacji nie jest publiko-
wana w sposób konwencjonalny.
Zredagowane i zmienione wersje
dokumentów zawierających nie-
zbędne dane mogą się ukazać dru-
kiem w czasopismach lub książkach
z dużym opóźnieniem, lecz w wielu
wypadkach dokumenty oryginalne
stanowią jedyne źródło informacji.
Dokumenty te, często trudne do zna-
lezienia i nabycia przez zwykłe ka-
nały dystrybucji, określa się mianem
„szarej literatury”.

W stowarzyszeniu EAGLE uczest-
niczą narodowe ośrodki SIGLE
(System for Information on Grey Li-
terature in Europe – zob. http://http://http://http://http://
www.kb.nl/infolev/eagle/inhalt.htmwww.kb.nl/infolev/eagle/inhalt.htmwww.kb.nl/infolev/eagle/inhalt.htmwww.kb.nl/infolev/eagle/inhalt.htmwww.kb.nl/infolev/eagle/inhalt.htm)
15 państw. Narodowe ośrodki (głów-
nie biblioteki narodowe i politech-
niczne) m.in. we Francji, Holandii,
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Cze-
chach, na Węgrzech, Łotwie, w Ro-
sji, na Słowacji,są odpowiedzialne
za gromadzenie szarej literatury w
danym kraju i za przekazywanie opi-
sów tych publikacji do bazy danych
SIGLE, jak i za zapewnienie dostę-
pu do dokumentów w lokalizacji
umieszczonej w opisie przekazanym

do bazy. Baza danych SIGLE obej-
muje około 630 000 opisów od
1980 r., ze streszczeniami i tezauru-
sem (zob. http://www.kb.nl/infolev/http://www.kb.nl/infolev/http://www.kb.nl/infolev/http://www.kb.nl/infolev/http://www.kb.nl/infolev/
eagle/role_of_sigle.htmeagle/role_of_sigle.htmeagle/role_of_sigle.htmeagle/role_of_sigle.htmeagle/role_of_sigle.htm).

Kategorie dokumentów repre-
zentowane w systemie obejmują:
raporty techniczne i badawcze, dy-
sertacje doktorskie, referaty z kon-
ferencji i tzw. przed-druki, publika-
cje oficjalne, dokumenty omawia-
jące programy i projekty, normy,
bibliografie itp.

Opis pojedynczego dokumentu
zawiera dane bibliograficzne: tytuł
w języku angielskim i/lub w języku
oryginału, hasło autora lub hasło
korporatywne, datę publikacji i typ
dokumentu, liczbę stron, numera-
cję raportu oraz język dokumentu.
Ponadto w opisie umieszcza się co
najmniej klasyfikację rzeczową opi-
sującą treść dokumentu. Wiele opi-
sów zawiera także słowa kluczowe i
streszczenia. Ważną cechą każde-
go opisu jest informacja o dostęp-
ności dokumentu (wypożyczenie
lub kopia) we wskazanej lokalizacji.
Baza  aktualizowana jest w cyklu
miesięcznym, a co roku przybywa
45 000 nowych opisów.

W sieci Internet dostępna jest
bibliografia dotycząca szarej litera-
tury w krajach członkowskich Unii
Europejskiej za lata 1987-2001, ak-
tualizowana na bieżąco (zob. http:/ http:/ http:/ http:/ http:/
/www.qed.org.uk/bibintro.html/www.qed.org.uk/bibintro.html/www.qed.org.uk/bibintro.html/www.qed.org.uk/bibintro.html/www.qed.org.uk/bibintro.html).

Problematyce szarej literatury
poświęcone są m.in. dwa czasopi-
sma: „International Journal on Grey
Literature” (ISSN:1466-6189; zob.
http://www.mcb.co.uk/ijgl.htmhttp://www.mcb.co.uk/ijgl.htmhttp://www.mcb.co.uk/ijgl.htmhttp://www.mcb.co.uk/ijgl.htmhttp://www.mcb.co.uk/ijgl.htm)
i „Grey Literature Report” (zob.
http://www.nyam.org/library/grey-http://www.nyam.org/library/grey-http://www.nyam.org/library/grey-http://www.nyam.org/library/grey-http://www.nyam.org/library/grey-
lit/glrindex.htmlit/glrindex.htmlit/glrindex.htmlit/glrindex.htmlit/glrindex.htm), ukazujące się od
sierpnia 1999 roku.

Na zakończenie chciałabym
wspomnieć o nieistniejącym już
serwisie Greynet – Grey Literature
Network Service  (http://www.grey-http://www.grey-http://www.grey-http://www.grey-http://www.grey-
net.org/net.org/net.org/net.org/net.org/), prowadzonym przez MCB
University Press, którego funkcję
dostarczania dokumentów przejął
British Library Document Supply
Centre (zob. http://www.bl.uk/in-http://www.bl.uk/in-http://www.bl.uk/in-http://www.bl.uk/in-http://www.bl.uk/in-
dex.htmldex.htmldex.htmldex.htmldex.html).

Ewa Krysiak

1 V.Alberani, P.D.C. Pietrangeli, A.M.R.
Mazza The use of grey literature in health
sciences: a preliminary survey. “Bulletin
of the Medical Library Association 78”
(1990) nr 4,  s. 363-368.
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O. Czarnik � Instytut sk³ada siê z
trzech zak³adów, które zawsze by³y
do�æ samodzielne i autonomiczne.
Mia³y i maj¹ ustalony, z pewnymi
ju¿ tradycjami, program badañ, a
tak¿e okre�lony dorobek. S¹dzê
zatem, ¿e zmiana personalna na sta-
nowisku kierownika Instytutu nie
jest wstrz¹sem i nie powinna groziæ
zaprzepaszczeniem naszego dorob-
ku. Nie spowoduje te¿ nieprzemy-

�lanych zmian, które by³yby podej-
mowane jako reforma dla reformy
� bez rozs¹dnego uzasadnienia i pra-
wid³owego wdro¿enia. To tyle o
polityce ogólnej. Teraz przejd�my do
tego, co najwa¿niejsze, to znaczy do
aktualnych i przysz³ych zamierzeñ
poszczególnych zak³adów.

J. Maj � Zanim powiem o przy-
sz³o�ci, muszê jednak na chwilê
odwo³aæ siê do historii. Zak³ad Bi-
bliotekoznawstwa jest najstarszym
zak³adem Instytutu, od pocz¹tku
zachowuje tê sam¹ nazwê. Co wiê-
cej, wch³on¹³ dwa inne, istniej¹ce
kiedy� zak³ady IKiCz-u: Zak³ad In-
strukcyjno-Metodyczny oraz Za-
k³ad Kszta³cenia Kadr Bibliotekar-
skich, który pó�niej przekszta³ci³ siê
w Sekcjê Problemów Zawodu Bi-
bliotekarskiego. Do niedawna zresz-
t¹ odzwierciedla³a to w nasza struk-
tura organizacyjna poprzez istnie-
nie dwóch sekcji, które niejako
stanowi³y kontynuacjê tamtych za-
k³adów. Od paru lat tych sekcji ju¿
nie ma, jednak nadal istniej¹ pewne
elementy tamtej problematyki i nie-
formalne rudymenty tych struktur
w obrêbie zak³adu. W zwi¹zku z
tradycjami z tej historii wynikaj¹-

cymi, prowadzimy w³a�ciwie dwa
typy dzia³alno�ci: prace o charak-
terze metodycznym, konsultacyj-
nym, a w czê�ci nawet informa-
cyjnym i poradniczym, oraz prace
typu badawczego. W niewielkim
stopniu natomiast zajmowali�my
siê dzia³alno�ci¹ naukow¹ o cha-
rakterze podstawowym, a nasze ba-
dania zawsze by³y zorientowane
pragmatycznie. W ró¿nych okre-
sach by³o ich mniej lub wiêcej, ale
nigdy nie dominowa³y i zale¿a³y od
tego, co stanowi³o w wiêkszo�ci
przedmiot naszego zainteresowa-
nia, czyli od spraw o charakterze
metodycznym.

Najwa¿niejsze nasze problemy
badawcze wi¹¿¹ siê ze statystyk¹
biblioteczn¹ i nie ograniczaj¹ siê tyl-
ko do wydawania �Bibliotek Pu-
blicznych w Liczbach�. Zanim za-
czêli�my opracowywaæ ten rocz-
nik, przez dwa, trzy lata analizowa-
li�my statystykê ogólnokrajow¹ nie
tylko bibliotek publicznych, ale tak-
¿e naukowych i fachowych, a czê-
�ciowo tak¿e szkolnych. Dopiero
potem przyst¹pili�my do publikowa-
nia tego, co dotyczy bibliotek pu-
blicznych. Statystyka pozosta³ych
sieci bibliotecznych zosta³a wkrót-
ce tak drastycznie zredukowana, ¿e
nie by³o ju¿ czego opracowywaæ.

�Biblioteki Publiczne w Licz-
bach� ukazuj¹ siê od 1971 roku.
Jak ³atwo zauwa¿yæ, od tego cza-
su wydawnictwo to bardzo siê po-
prawi³o pod wzglêdem metodycz-
nym i edytorskim. Od kilku lat na-
sza publikacja budzi zainteresowa-
nie za granic¹ mimo hermetyczno-
�ci jêzykowej, tote¿ w tym roku
mamy zamiar dodaæ streszczenie
komentarza w jêzyku angielskim
oraz wk³adki z przet³umaczonymi
g³ówkami do tabel, które czytelnik
zagraniczny mo¿e przy³o¿yæ czy
nakleiæ, aby zorientowaæ siê, cze-
go dane liczby dotycz¹. Rozwa¿a-

Obecni w Bibliotece Narodowej...
Rozmawiaj¹ cz³onkowie kierownictwa Instytutu Ksi¹¿ki
i Czytelnictwa

1 stycznia tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika
Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.
Po przejściu na emeryturę prof. dr hab. Jadwigi Kołodziejskiej,
funkcję tę objął doc. dr hab. Oskar S. Czarnik. Z nowym szefem
Instytutu i „starymi” kierownikami trzech zespołów badawczych
redakcja „Biuletynu Informacyjnego” odbyła rozmowę, której
tematem była obecna i przewidywana aktywność Instytutu
w obszarze działalności naukowej i ogólnej Biblioteki.
Na ten i inne tematy wypowiedzieli się: doc. dr hab. Oskar Sdoc. dr hab. Oskar Sdoc. dr hab. Oskar Sdoc. dr hab. Oskar Sdoc. dr hab. Oskar S.....
CzarnikCzarnikCzarnikCzarnikCzarnik, kierownik IKiCz-u, dr Janusz Kosteckidr Janusz Kosteckidr Janusz Kosteckidr Janusz Kosteckidr Janusz Kostecki, kierownik
Zakładu Badania Historii Czytelnictwa, dr Jerzy Majdr Jerzy Majdr Jerzy Majdr Jerzy Majdr Jerzy Maj, kierownik
Zakładu Bibliotekoznawstwa, i dr Kdr Kdr Kdr Kdr Katarzyna Wolffatarzyna Wolffatarzyna Wolffatarzyna Wolffatarzyna Wolff, kierownik
Zakładu Badań Czytelnictwa.

Doc. dr. hab. Oskar S. Czarnik, kierownik Instytutu
Książki i Czytelnictwa



53

Projekty, propozycje, program
y

my wprowadzenie w przysz³o�ci
wersji niemieckojêzycznej. Korzy-
stamy tu z wzorów duñskich i ho-
lenderskich. Obydwa te kraje wy-
dawa³y dawniej takie opracowania
regularnie. Obecnie w Holandii pu-
blikuj¹ je co kilka lat, w Danii te¿
nieregularnie. W zakresie statysty-
ki bibliotek publicznych nasza pu-
blikacja pod wzglêdem objêto�ci i
szczegó³owo�ci opracowania, a
przede wszystkim regularno�ci
ukazywania siê, jest pierwsza albo
druga w Europie.

Oprócz �Bibliotek Publicznych
w Liczbach� prowadzimy, i bêdzie-
my prowadzili, ca³y zespó³ prac
dotycz¹cych metodyki statystycz-
nej. Powsta³o ju¿ kilka publikacji na
ten temat � moich, a tak¿e innych
pracowników zak³adu. Od do�æ
dawna natomiast �rodowisko na-
sze odczuwa potrzebê przygotowa-
nia przyzwoitego poradnika na te-
mat zastosowania metody staty-
stycznej do ró¿nych badañ  zarów-
no w sferze organizacyjnej i funk-
cjonalnej bibliotekarstwa, jak i w
obszarze czytelnictwa. Taki ele-
mentarny poradnik dotycz¹cy naj-
wa¿niejszych metod i technik sta-
tystycznych przygotowujê ju¿ od
12 lat. Ostatnio mocno zintensyfi-
kowa³em prace i spodziewam siê,
¿e do po³owy roku oddam go do

druku. Ale nie w Bibliotece Naro-
dowej, tylko w Stowarzyszeniu Bi-
bliotekarzy Polskich, bo tam jest
szansa na wydanie w ci¹gu kilku
miesiêcy.

Do sfery spraw metodycznych
nale¿¹ tak¿e problemy opracowa-
nia rzeczowego, zw³aszcza UKD,
czym zajmuje siê u nas w Zak³a-
dzie g³ównie Teresa Turowska-Ce-
remu¿yñska przy  wspó³pracy � w
kolejnych latach � ró¿nych osób.
W aktualizowanej od 1997 roku
wersji tablic, w trakcie opracowy-
wania jest zaopatrzenie certyfika-
tów przedmiotowych w S³owniku
Jednolitych Hase³ Przedmiotowych
BN w symbole UDK (na wzór
s³ownika Biblioteki Kongresu). Pra-
ce s¹ bardzo zaawansowane i nie-
d³ugo spodziewamy siê efektów.

W obrêbie tej problematyki na-
le¿a³oby te¿ podj¹æ � tylko na razie
niestety nie mam ludzi, którzy
chcieliby i potrafili siê tym zaj¹æ �
prace nad przebadaniem efektyw-
no�ci jêzyków informacyjno-wy-
szukiwawczych w odniesieniu do
bibliotekarstwa � powiedzia³bym �
typu publicznego. Nie chodzi bo-
wiem wy³¹cznie o biblioteki pu-
bliczne, lecz o wszystkie te biblio-
teki, które dysponuj¹ uniwersaln¹
ofert¹ ksiêgozbiorow¹ dla czytel-
ników, m. in. biblioteki szkolne, nie
mówi¹c ju¿ o nieformalnych hy-
brydach publiczno-szkolnych.
Szczególny nacisk chcieliby�my w
pierwszej fazie badañ po³o¿yæ na
ten aspekt jêzyków informacyjno-
wyszukiwawczych, który s³u¿y
obs³udze sformalizowanych po-
trzeb edukacyjnych. Chodzi o sys-
tem jêzyka informacyjno-wyszuki-
wawczego, który by³by dogodny
przede wszystkim dla starszych
dzieci i m³odzie¿y, ³¹cznie z m³o-
dzie¿¹ akademick¹. Z tymi sprawa-
mi nie jest u nas dobrze, choæ do-
skonale nie jest chyba nigdzie. Do-
brego jêzyka informacyjno-wyszu-
kiwawczego poszukuj¹ wszystkie
kraje. Najlepiej radz¹ sobie z tym
Niemcy ze wzglêdu na to, ¿e ich
jêzyk ³atwo poddaje siê takim ma-
nipulacjom.

Kolejna sprawa, w której ³¹czy
siê problematyka metodyki ze spra-

w¹ edukacji dzieci i m³odzie¿y, to
ca³a sfera badañ nad metodami pra-
cy z dzieæmi. Takie prace prowa-
dzimy ju¿ od dawna, obecnie zaj-
muje siê tym dr Gra¿yna Lewan-
dowicz. Odbywa siê to jednak,
prawdê mówi¹c, bez potrzebnego
t³a i my�lê, ¿e konieczne jest
zw³aszcza rozwiniêcie badañ nad
czytelnictwem dzieci w ogóle, a
nad ich czytelnictwem funkcjonal-
nym w szczególno�ci. Mam na-
dziejê, ¿e w nieodleg³ej przysz³o-
�ci, przy wspó³pracy z Zak³adem
Badania Czytelnictwa, uda siê co�
w tej materii sensownego zrobiæ
i przynajmniej przygotowaæ wstêp-
ne propozycje w zakresie metody-
ki pracy z dzieæmi w nowych wa-
runkach ustrojowych i cywiliza-
cyjnych.

Kolejn¹ spraw¹, która tylko lek-
ko by³a dotychczas zaznaczana,
a wymaga³aby rozwiniêcia, jest
problem pomocy metodycznej przy
komputeryzacji bibliotek publicz-
nych. Jedynym naszym dokona-
niem, poza przeprowadzonym
przed wielu laty dwutygodniowym
cyklem kursów na temat progra-
mu MAK, jest niedawno wydany
mój Elementarz MAKa dla biblio-
tekarzy � sprzedano w ci¹gu kilku
miesiêcy 1200 egzemplarzy, a wiêc
do�æ du¿o w stosunku do liczby
sprzedanych pakietów MAK. I to
chyba tyle na temat spraw meto-
dycznych.

Teraz prace badawcze. Te, jak ju¿
powiedzia³em, w wiêkszo�ci mia³y
charakter sonda¿y i koñczy³y siê
przewa¿nie raportem. Prac podsta-
wowych prowadzili�my niewiele.
I nie wiem, czy w najbli¿szym cza-
sie bêdzie mo¿liwe ich podejmowa-
nie z braku przede wszystkim pie-
niêdzy oraz zbyt szczup³ych zaso-
bów odpowiednio przygotowanych
pracowników.

Od niedawna wiemy, ¿e nie przy-
znano nam grantu KBN na badania
ju¿ przez nas podjête i nawet czê-
�ciowo zrealizowane, a dotycz¹ce
funkcjonowania sieci bibliotek pu-
blicznych po przywróceniu trzy-
stopniowego podzia³u administra-
cyjnego i wprowadzeniu bibliotek
powiatowych. Po wprowadzeniuDr Jerzy Maj, kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa
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raczej formalnym, bo na razie po-
wsta³y one tak naprawdê w mniej
ni¿ w 1/3 powiatów. Chcieli�my siê
przyjrzeæ tej sytuacji, nie ogranicza-
j¹c siê tylko do sprawy samej orga-
nizacji bibliotek powiatowych, ale
badaj¹c te¿ konsekwencje ich po-
nownego powo³ania zarówno
w�ród bibliotekarzy szczebla gmin-
nego i poni¿ej gminnego, jak i rela-
cje pomiêdzy bibliotekami woje-
wódzkimi a powiatowymi. Zamie-
rzali�my tak¿e przyjrzeæ siê, czy
biblioteki powiatowe rzeczywi�cie
s¹ potrzebne w nowym systemie, a
tak¿e w jaki sposób s¹ potrzebne � i
to zw³aszcza akcentuj¹c. Na konty-
nuowanie tych prac bêdziemy dys-
ponowali, poniewa¿ grantu nie do-
stali�my, kwot¹ rzêdu � jak dobrze
pójdzie � 40 000 z³otych z bud¿etu
Biblioteki. Dok³adnie tyle wydali�my
na te badania w zesz³ym roku, co
pozwoli³o na bardzo skromny ich
zakres. Mieli�my nadziejê doj�æ w
tym roku do 50 jednostek powia-
towych. Niestety, zakres rzeczowy
tych badañ musimy bardzo  zawê-
ziæ i ograniczyæ siê do oceny naj-
wa¿niejszych elementów.

Przede wszystkim trzeba doko-
naæ typologii wystêpuj¹cych w rze-
czywisto�ci modeli organizacyj-
nych bibliotek powiatowych, a jest
ich wiele, i doj�æ do zupe³nie ele-
mentarnego rozpoznania tego, co
wynika z przyjêcia takich czy innych
rozwi¹zañ organizacyjnych. Nieste-
ty, poza sfer¹ naszych mo¿liwo�ci
penetracji pozostanie ca³a kwestia
relacji bibliotekarstwa publicznego
wobec bibliotekarstwa szkolnego,
jak równie¿ wobec ca³ego systemu
o�wiaty w kontek�cie podejmowa-
nych reform. Bo tak naprawdê,
mamy do czynienia nie z jedn¹, lecz
z ca³ym zespo³em reform.

W krêgu problemów badaw-
czych, które ju¿ nale¿¹, niestety, do
sfery pobo¿nych ¿yczeñ, pozosta³
niezagospodarowany obszar spraw
czytelnictwa dzieci i m³odzie¿y,
a to wskutek bardzo ostrych ogra-
niczeñ finansowych, wynikaj¹cych
nie tylko z braku grantu, ale tak¿e
z tego powodu, ¿e Biblioteka Na-
rodowa w tej chwili jest zad³u¿ona
i szans na wiêksze pieni¹dze nie ma.

A jest to problem szczególnie wa¿-
ny w relacji do problemów eduka-
cyjnych wynikaj¹cych z reformy i
do szybkich zmian w preferencjach
ju¿ nie tylko czytelniczych, ale tak-
¿e ogólnokulturowych. Wi¹¿e siê to
z innymi sposobami korzystania ze
�róde³ informacji w warunkach no-
wych technologii, co wyra�nie mo¿-
na zauwa¿yæ nawet na podstawie
potocznej obserwacji, w zachowa-
niach m³odzie¿y. Kwestie relacji:
m³odzie¿ a Internet, m³odzie¿ a mul-
timedia, to sprawy, którym warto
by³oby siê przyjrzeæ na bie¿¹co, aku-
rat wtedy, kiedy siê kszta³tuj¹. Nie-
stety, prawdopodobnie nie bêdzie na
to �rodków i musimy takie plany
od³o¿yæ ad calendas graecas.

To samo dotyczy kwestii spoj-
rzenia na bibliotekê w ogóle, a pu-
bliczn¹ i typu publicznego zw³asz-
cza, w kontek�cie zmian warszta-
towych wynikaj¹cych z warunków
stwarzanych przez nowe techno-
logie, a przede wszystkim przez
rozwijaj¹ce siê sieci informacyjne
ró¿nego typu, nie tylko bibliotecz-
ne. I nie tylko w sferze sprawno-
�ci technologicznej warsztatów in-
formacyjnych, ³¹cznie z jêzykami
informacyjno-wyszukiwawczymi,
o czym wspomina³em, ale równie¿
na poziomie spo³ecznego rezonan-
su zwi¹zanego z ich wystêpowa-
niem, nie wspominaj¹c ju¿ o reak-
cji ró¿nych kategorii wiekowych.
Wiadomo przecie¿ z potocznych
obserwacji i doniesieñ, ¿e te rela-
cje s¹ bardzo ró¿ne. Ja sam nie-
dawno, na jednym z naszych we-
wnêtrznych spotkañ mówi³em, ¿e
nawet w tak zaawansowanych
technologicznie bibliotekach, jak
Library of Congress czy City Li-
brary w Ohio, znaczny procent (od
trzydziestu kilku do czterdziestu
kilku) u¿ytkowników nadal nie
chce korzystaæ z katalogów kom-
puterowych. I specjalnie dla nich
przygotowuje siê wydruki katalo-
gów w trybie on-line.

Jest do�æ charakterystycznym
paradoksem, ¿e przed rokiem 1989,
gdy sytuacja organizacyjna bibliote-
karstwa publicznego by³a stagnacyj-
na, ale stabilna i nie wymaga³a pilnie
podpowiedzi badawczych, mieli�my

pieni¹dze na badania. Obecnie, gdy
w nowej rzeczywisto�ci gubi¹ siê
najbardziej do�wiadczeni praktycy,
nie mo¿emy dziej¹cych siê proce-
sów wspomagaæ obiektywnym roz-
poznaniem i wynikaj¹cymi z nich
wnioskami i zaleceniami.

K. Wolff � Zak³ad Badañ Czytel-
nictwa sytuuje siê pomiêdzy Zak³a-
dem Bibliotekoznawstwa a Zak³a-
dem Badania Historii Czytelnictwa,
a jednocze�nie ma ambicje dostar-
czania szerszego t³a dla pracy Za-
k³adu Bibliotekoznawstwa, ponie-
wa¿ naszym celem jest przypatry-
wanie siê, najogólniej mówi¹c, ca³ej
spo³eczno-kulturowej przestrzeni
wspó³czesnego funkcjonowania
ksi¹¿ki. Zadanie to, nawet tak ogól-
nie sformu³owane, jest do�æ kar-
ko³omne i trzeba by³o obmy�liæ ja-
k¹� najprostsz¹ metodê, bior¹c pod
uwagê mo¿liwo�ci finansowe Za-
k³adu, a tak¿e nasze mo¿liwo�ci
i kompetencje, w jaki sposób siê
z tym zadaniem uporaæ. Ja kierujê
Zak³adem dopiero czwarty rok. Po
�mierci Janusza Ankudowicza
przejê³am wszystko tak, jak by³o,
i w tej ci¹g³o�ci, w kontynuowa-
niu problematyki, widzê du¿¹ war-
to�æ. Jest to � moim zdaniem �
kapita³ Zak³adu: cykliczne podej-
mowanie okre�lonych tematów
i wypracowanie metodologii przy-
gl¹dania siê tym zagadnieniom. Bar-
dzo chcia³abym, ¿eby uda³o siê to
utrzymaæ. Od lat jest te¿ tradycj¹,
¿e w zasadzie ka¿dy samodzielny
pracownik realizuje w³asny temat,
choæ wiele prac ma charakter ze-
spo³owy.

Jak sobie radzimy? Podstawo-
wym materia³em, jaki udaje nam siê
cyklicznie gromadziæ, s¹ badania na
temat spo³ecznego zasiêgu ksi¹¿ki
w Polsce. Pomys³ tego przedsiê-
wziêcia pojawi³ siê ju¿ na pocz¹tku
lat 70. i zaowocowa³ prac¹ Edmun-
da i El¿biety Wnuk-Lipiñskich Pro-
blematyka kszta³towania siê po-
trzeb czytelniczych. Nastêpne bada-
nia z tego cyklu przeprowadzili�my
w 1985 roku. A po roku 1989 son-
da¿e te realizujemy co dwa lata, zle-
caj¹c ich organizacjê profesjonal-
nym firmom badania opinii publicz-
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nej, z wyj¹tkiem roku 1992, kiedy
ca³¹ rzecz wykonali�my sami, we
wspó³pracy z dzia³ami instrukcyj-
no-metodycznymi ówczesnych bi-
bliotek wojewódzkich. Uda³o siê
tak¿e rok 2000, ostatni rok tego
stulecia, takim sonda¿em podsu-
mowaæ. Kosztuje to stosunkowo
niewiele � ostatni sonda¿: 11 000 z³,
bez VAT-u. Zawsze sami przygo-
towujemy pytania i potem opraco-
wujemy materia³y. Faktycznie jest
to praca dwóch osób � dr Gra¿y-
ny Straus i moja. Ostatni raport do-
tycz¹cy roku 1998 ukaza³ siê, nie-
stety, z pewnym opó�nieniem, na
pocz¹tku roku bie¿¹cego, czyli
2001, co w przypadku tego typu
pracy jest ogromnym mankamen-
tem. Idealnie by³oby, ¿eby takie
opracowanie pojawia³o siê na ryn-
ku pod koniec nastêpnego roku. To
jest nasz podstawowy materia³, któ-
ry wyznacza spo³eczn¹ przestrzeñ,
w jakiej jest dzi� obecna ksi¹¿ka.

Najogólniej mo¿na powiedzieæ,
¿e oko³o po³owa doros³ych Pola-
ków interesuje siê ksi¹¿k¹. To zna-
czy, ¿e przynajmniej raz w roku co�
czyta, z czego� korzysta, do cze-

go� zagl¹da. Pozosta³ym ksi¹¿ka
jest niepotrzebna. Oko³o 1/5 to s¹
czytelnicy stali, prawdziwi czytel-
nicy. Ta sytuacja jest do�æ stabil-
na, choæ gdy szczegó³owo siê tej
sprawie przygl¹daæ to widaæ wiele
zmian, wiele nowych procesów.

Spo³eczny zasiêg ksi¹¿ki trudno
interpretowaæ bez wiedzy o tym,
co dzieje siê wspó³cze�nie na ryn-
ku wydawniczo-ksiêgarskim. To
jest ogromny kompleks zagadnieñ,
tak¿e prawnych, ekonomicznych,
i trudno sobie wyobraziæ, ¿e mieli-
by�my je rozpoznawaæ równie sys-
tematycznie jak czytelnictwo. Tê
ogromn¹ pracê wykonuj¹ te¿ tylko
dwie osoby, dr Witold Adamiec
i Barbara Ko³odziejczyk, którzy �le-
dz¹ rynek ksi¹¿ki. Studiuj¹ prasê
bran¿ow¹, opracowania GUS-
owskie i wydawnictwa BN, zw³asz-
cza �Ruch Wydawniczy w Licz-
bach�, s³uchaj¹ tego, co siê dzieje
w mediach, s¹ na wszystkich tar-
gach ksi¹¿ki i wszystkich imprezach
z ksi¹¿k¹ zwi¹zanych. �wiadec-
twem tego s¹ felietony, które za-
mieszczaj¹ w �Notesie Wydawni-
czym�.To tylko jeden ze �ladów
tego, co robi¹, najwa¿niejszy to pre-
zentowanie dokonañ na zebranich
Instytutu ka¿dego roku.

Ogl¹danie wspó³-czesnego ryn-
ku wydawniczego w sposób wy-
czerpuj¹cy, tak¿e z uwzglêdnieniem
aspektu ekonomicznego, jest bar-
dzo kosztowne. I nas na to nie staæ.
Robi to, na przyk³ad, �Rzeczpospo-
lita�, a i wydawcy maj¹ w tym tak¿e
swój interes, aby zaistnieæ, na przy-
k³ad, w rankingu najlepszych wy-
dawnictw, który robi £ukasz Go-
³êbiewski. Natomiast my ogl¹damy
rynek wydawniczy raczej z per-
spektywy u¿ytkownika.

Zasiêg ksi¹¿ki równie trudno jest
interpretowaæ bez wiedzy o biblio-
tekach, dlatego bardzo czêsto ko-
rzystamy z prac Zak³adu Bibliote-
koznawstwa. Istnia³a kiedy� trady-
cja prowadzenia badañ na temat
zakupu nowo�ci w bibliotekach
publicznych i ich wykorzystania.
Podjêli�my próbê powtórzenia tych
badañ � powiem szczerze � niezbyt
udan¹. Okaza³o siê to trudne, po-
niewa¿ zupe³nie inaczej wygl¹daj¹

obecnie zakupy ksi¹¿ek w bibliote-
kach, ani¿eli to by³o przed rokiem
1989. Niemniej jest to sprawa do
zbadania, poniewa¿ dobrze wiemy,
¿e czytelnik biblioteczny jest tro-
chê innym czytelnikiem ni¿ ten,
którego ogl¹damy w masowych
badaniach.

Natomiast instytucj¹, której dzia-
³alno�æ najsilniej odciska siê na sze-
roko traktowanym obrazie czytel-
nictwa, jest szko³a. I st¹d nasza
potrzeba przygl¹dania siê progra-
mom i efektom dzia³ania tej insty-
tucji. Systematycznie �ledzimy lek-
tury i instrukcje programowe, jest
przygotowana pe³na baza danych
na temat literatury w programach
lektur szkolnych. Obecnie temat
ten prowadzi Anna Franaszek. Pra-
ca bêdzie kontynuowana, choæ dzi-
siaj, po reformach edukacyjnych,
jest znacznie trudniejsza.

W naszym Zak³adzie istnieje tra-
dycja badañ �rodowiskowych, czy-
li przygl¹dania siê pewnym specy-
ficznym grupom czytelników. To
jest szalenie wa¿ne. Wyniki badañ
zasiêgowych pokazuj¹, jak bardzo
w tej chwili stosunek do ksi¹¿ki ró¿-
nicuje spo³eczeñstwo, jak ogromne
s¹ ró¿nice miêdzy mieszkañcami
miast i wsi, lud�mi wysoko wy-
kszta³conymi i o ni¿szym wykszta³-
ceniu, lud�mi maj¹cymi wysokie
dochody i ni¿sze dochody � mó-
wi¹c o zupe³nie podstawowych
zmiennych spo³eczno-demogra-
ficznych. Niestety, nasze plany zdo-
³ali�my na razie zrealizowaæ czê-
�ciowo. Chcieli�my obejrzeæ tê
czê�æ spo³eczeñstwa, która w przy-
sz³o�ci bêdzie stanowi³a � jak mo¿-
na przypuszczaæ � elitê czytelnicz¹.
Autorka badañ, Gra¿yna Straus,
zaplanowa³a je jako cykl sonda¿y
prowadzonych w�ród warszaw-
skich licealistów. Pierwszy raz
przygl¹dali�my siê im, kiedy zaczy-
nali uczyæ siê w liceum. W zesz³ym
roku ogl¹dali�my ich w ostatniej
klasie licealnej. W planach by³o
prze�ledzenie � tam, gdzie to siê uda
� ich losów ju¿ jako absolwentów
liceum.

To, ¿e zrobili�my te badania tyl-
ko w Warszawie, wyniknê³o przede
wszystkim z pragmatycznego my-

Projekty, propozycje, program
y

Dr Katarzyna Wolff,
kierownik Zakładu Badań Czytelnictwa
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�lenia, chocia¿ znajduje to tak¿e ja-
kie� uzasadnienie merytoryczne.
Warszawa najlepiej �wyposa¿a�
pod ka¿dym wzglêdem, a jedno-
cze�nie sama stanowi do�æ zró¿-
nicowan¹ spo³eczno�æ. Nie ukry-
wam jednak, ¿e gdyby�my mieli
wiêksze mo¿liwo�ci realizacyjne, to
na pewno próbê konstruowaliby-
�my inaczej.

Chcieli�my tak¿e obejrzeæ m³o-
dzie¿ wiejsk¹. I tutaj, niestety, po-
nie�li�my pora¿kê, bo KBN odmó-
wi³ finansowania takich badañ.
Chcieli�my obejrzeæ tê grupê jako
kulturowo i cywilizacyjnie upo�le-
dzon¹, a zarazem bardzo zró¿nico-
wan¹. Z tych powodów bardzo
wa¿n¹ spraw¹ jest dobry dobór pró-
by badawczej, takiej która pozwoli
na uogólnienia, a nie tylko na anali-
zê jednej, dwóch czy trzech miej-
scowo�ci. Niestety, s¹ to do�æ kosz-
towne badania, nawet je�li w³¹czy-
liby�my do nich bibliotekarzy. Nie
zrezygnujemy jednak tak ³atwo
i mam nadziejê, ¿e przekonamy
KBN, bo jest to chyba jedyna insty-
tucja, która mog³aby nam w reali-
zacji takich badañ pomóc.

W tym samym nurcie badañ
mamy obecnie nowy pomys³ przyj-
rzenia siê czytelnictwu gimnazjali-
stów (nad koncepcj¹ badañ pracu-
je dr Zofia Zasacka). To jest ta gru-
pa, o któr¹ najczê�ciej dopytuj¹
bibliotekarze: jak to siê dzieje, ¿e po
entuzjastycznym przyjêciu ksi¹¿ki
przez najm³odszych odbiorców,
potem to zainteresowanie tak wy-
ra�nie spada. I nie tylko z powodu
komputerów. Wyniki badañ w�ród
internautów pokazuj¹, ¿e s¹ oni tak-
¿e ponadprzeciêtnie aktywnymi
czytelnikami. Zreszt¹, bibliotekarze
mówili o tym, gdy jeszcze nie by³o
komputerów. To jest raczej spra-
wa kanonów lektur szkolnych. Te-
raz pojawi¹ siê zmiany w tych pro-
pozycjach. I my�lê, ¿e pierwszym
wej�ciem w ten temat stanie siê
równie¿ Warszawa.

Byæ mo¿e bêdziemy zabiegali o
pieni¹dze na takie badania poza Bi-
bliotek¹. Od razu dodam, ¿e musi-
my bardzo pow�ci¹gaæ nasze po-
mys³y i nasze ambicje, je�li chodzi
o badania �rodowiskowe i badania

problemowe, bo najczê�ciej nie
mamy na to �rodków.

Chcia³abym jeszcze powiedzieæ,
komu jeste�my potrzebni. Mam
nadziejê, ¿e bêdziemy potrzebni
przysz³ym badaczom kultury, po-
niewa¿ to, co robimy, to jest two-
rzenie �róde³. Jeste�my potrzebni,
o tym przekonujemy siê sami, stu-
dentom nauk humanistycznych,
którym s³u¿ymy wynikami swoich
badañ, bibliotekoznawcom, poloni-
stom.

Jeste�my potrzebni biblioteka-
rzom. Muszê powiedzieæ, ¿e od nie-
dawna sama czujê siê bibliotekarzom
potrzebna. I jestem mile zaskoczo-
na, ¿e tak du¿e jest zainteresowanie
nasz¹ problematyk¹. Dzisiaj rozma-
wia³am z dyrektorem Wojewódz-
kiej Biblioteki w Opolu, który w³a-
�nie przygotowuje wojewódzk¹
konferencjê bibliotekarzy i odczu-
wa ogromn¹ potrzebê dowiedzenia
siê, jak problematyka czytelnictwa
obecnie wygl¹da. Jeste�my te¿ po-
trzebni ca³ej bran¿y ksi¹¿kowej �
wydawcom, ksiêgarzom, prasie,
mediom. I to jest co� nowego dla
nas tak¿e, bo kiedy�, gdy rynek
ksi¹¿ki wygl¹da³ inaczej, tak nie
by³o. Jeste�my wreszcie potrzebni
ministerstwu, któremu tradycyjnie
s³u¿ymy naszymi materia³ami, eks-
pertyzami.

Czy jeste�my potrzebni Bibliote-
ce Narodowej? Nasze badania rze-
czywi�cie nie maj¹ prze³o¿enia, jak-
by powiedzieli marksi�ci, na prak-
tykê w Bibliotece Narodowej. Ale
chcia³am mocno podkre�liæ, ¿e je-
�li chodzi o badania czytelnictwa,
to mimo ¿e istniej¹ ró¿ne instytu-
cje podejmuj¹ce tê problematykê i
osoby na miarê instytucji � na przy-
k³ad £ukasz Go³êbiewski z �Rzecz-
pospolitej� � to nasze badania maj¹,
nie chwal¹c siê, zdecydowanie naj-
lepsz¹ markê. A wynika to z tego,
¿e prowadzone s¹ cyklicznie, po-
prawnie metodologicznie, s¹ reali-
zowane przy zachowaniu sta³ych
metodologicznych rygorów. I to
chyba jest potrzebne Bibliotece Na-
rodowej, która nie tylko prowadzi
statystykê w zakresie ruchu wy-
dawniczego, przygotowuje wzor-
cowe instrukcje czy has³a przed-

miotowe itp., ale tak¿e ma ambicjê
poznania tego obszaru spo³ecznej
rzeczywisto�ci, któremu ca³e biblio-
tekarstwo, w tym tak¿e Biblioteka
Narodowa, s³u¿y.
O. Czarnik � Ja my�lê, ¿e jest
jeszcze jeden aspekt tej sprawy.
Mianowicie, mo¿na podejrzewaæ,
¿e publikowane wyniki innych ba-
dañ bywaj¹ ska¿one pewnego typu
interesami firm maj¹cych najwiê-
cej pieniêdzy. To znaczy, ¿e w ja-
kim� sensie mog¹ byæ wypaczo-
ne. Natomiast nasze badania czy-
telnictwa, co chcia³bym podkre�liæ,
poza poprawno�ci¹ metodologicz-
n¹ maj¹ te¿ walor niezale¿no�ci.
I to niezale¿no�ci wynikaj¹cej za-
równo z postawy badawczej, jak
i z tego, ¿e prace te s¹ firmowane
przez Bibliotekê Narodow¹ i po-
wstaj¹ we wspó³pracy z innymi
bibliotekami. �wiadczy to w du¿ej
mierze o bezinteresownym i obiek-
tywnym charakterze naszych ba-
dañ.

K. Wolff � Z innymi bibliotekami
wspó³pracowali�my przy realizacji
naszych badañ ju¿ wiele razy, ostat-
nio przygl¹daj¹c siê wiejskim biblio-
tekom gminnym. Na nasz¹ ankietê
odpowiedzia³o wówczas listownie
blisko 1000 bibliotek. Ich pracow-
nicy wype³niali obszern¹ ankietê,
starannie zbieraj¹c materia³y z kil-
ku lat, czasami pisz¹c nawet d³u-
gie wypracowania na temat sytua-
cji swojej biblioteki. Oczywi�cie bez
¿adnej gratyfikacji, jedyn¹ nagrod¹
by³a satysfakcja z udzia³u w ogól-
nopolskich badaniach. Zaintereso-
wanie tak zwanego terenu � brzyd-
ko mówi¹c � takimi w³a�nie dzia-
³aniami jest bardzo du¿e. Czêsto
s³yszê g³osy: �kiedy znów co� za-
inicjujecie, kiedy bêdzie siê dzia³o
co� takiego, w czym i my bêdzie-
my mogli te¿ uczestniczyæ?�. Jed-
nak nie zawsze mo¿na poprzestaæ
na entuzjazmie pracowników bi-
bliotek. To jest bardzo du¿o, ale
niestety nie wystarcza.

J. Maj � Jest to du¿o, bo umo¿li-
wia jakiekolwiek badania, ale ma,
niestety, do�æ zasadnicz¹ wadê,
jak¹ maj¹ wszystkie ankiety typu



57

pocztowego, to znaczy tak¹, ¿e ni-
gdy nie mo¿na mieæ pewno�ci, ¿e
jest to rzeczywista reprezentacja
okre�lonej zbiorowo�ci, poniewa¿
zawsze bêd¹ w wiêkszym stopniu
reprezentowani ci bardziej aktyw-
ni. Poprawna metodologia wyma-
ga pe³nej próby, obejmuj¹cej zarów-
no dobrych i najlepszych, jak i tych
�rednich i gorszych. Ankiety pocz-
towe tego warunku, niestety, nie
spe³niaj¹. Dlatego owszem, entu-
zjazm �rodowiska bardzo mnie cie-
szy, ale chcia³bym móc po prostu
zap³aciæ i wymagaæ okre�lonych
�wiadczeñ i zrealizowania ca³ego
zakresu badañ wed³ug podanej re-
ceptury. To bowiem jest warunek
konieczny poprawno�ci metodolo-
gicznej.

J. Kostecki � Zak³ad Badania Hi-
storii Czytelnictwa znajduje siê w
nieco innej sytuacji ni¿ pozosta³e
komórki Instytutu. Niew¹tpliwie
mniejsze znaczenie dla jego dzia³al-
no�ci maj¹ uwarunkowania o cha-
rakterze finansowym. Nie organi-
zujemy bowiem badañ empirycz-
nych, które poch³aniaj¹ najwiêksze
sumy pieniêdzy. Ogranicza nas jed-
nak brak funduszy na sprzêt kom-

puterowy i powielaj¹cy. Niemal
wszystko, czym siê pos³ugujemy,
uda³o nam siê kupiæ dziêki grantom
KBN, z regu³y te¿ korzystamy z
komputerów prywatnych.

Barierê stanowi¹ równie¿ kosz-
ty delegacji. Choæ dysponujemy na
miejscu ogromnym zapleczem ma-
teria³owym w postaci zbiorów Bi-
blioteki Narodowej, a tak¿e innych
bibliotek warszawskich, konieczne
s¹ wyjazdy do innych miast. Nie-
wiele chyba przesadzê, je�li po-
wiem, ¿e sytuacja historyka przy-
pomina dzi� niejednokrotnie sytu-
acjê ch³opa pañszczy�nianego.
Zwa¿ywszy na ceny noclegów w
du¿ych o�rodkach, musi on czê-
sto ograniczaæ swoje plany badaw-
cze do dziejów regionu zamieszka-
nia. Nawi¹zuj¹c jednak do poruszo-
nego wcze�niej w¹tku wspó³pracy
pomiêdzy Bibliotek¹ Narodow¹ a
sieci¹ bibliotek publicznych, sko-
rzystam z okazji, by wspomnieæ,
¿e swe ostatnie badania mog³em w
znacznej czê�ci wykonaæ tylko
dziêki ¿yczliwo�ci prof. Jacka
Wojciechowskiego, który za nie-
wielk¹ czê�æ przeciêtnej ceny obo-
wi¹zuj¹cej w Krakowie, go�ci³
mnie przez kilka miesiêcy w poko-
ju go�cinnym swej placówki. Z
podobn¹ ¿yczliwo�ci¹ spotka³em
siê te¿ ze strony bibliotek woje-
wódzkich w Katowicach i Gdañ-
sku oraz innych zaprzyja�nionych
instytucji kultury oraz osób w Po-
znaniu, Toruniu i Lublinie.

Zak³ad Badania Historii Czytel-
nictwa jest w zasadzie jedynym ze-
spo³em w Polsce, który w sposób
systematyczny i planowy bada dzie-
je polskiej ksi¹¿ki i czytelnictwa w
ostatnich dwóch wiekach. Dziêki
takiemu a nie innemu usytuowaniu
organizacyjnemu mo¿emy podej-
mowaæ tematy, które � jak to ostat-
nio stwierdzi³ recenzuj¹c jedn¹ z
naszych prac prof. Wies³aw Pusz
� znajduj¹ siê poni¿ej zwyczajowe-
go �progu rentowno�ci�, a wiêc ze
wzglêdu na to, ¿e charakteryzuj¹
siê szerokim zakresem i wymagaj¹
wykorzystania obszernej bazy �ró-
d³owej, nastawione s¹ nie na szyb-
kie i spektakularne, ale za to na
trwa³e efekty. Z satysfakcj¹ muszê

powiedzieæ, ¿e zosta³o to ostatnio
zauwa¿one tak¿e w dwóch perio-
dykach: �Przegl¹dzie Humanistycz-
nym� i �Rocznikach Bibliotecz-
nych�, w których ukaza³y siê ob-
szerne omówienia dotychczasowe-
go dorobku zespo³u.

Zak³ad znajduje siê obecnie w
szczególnej sytuacji. Po pierwsze,
dosz³o do bardzo wyra�nej wymia-
ny pokoleniowej. Odesz³y 3 osoby
(blisko po³owa sk³adu) o du¿ym
dorobku i do�wiadczeniu badaw-
czym (Oskar S. Czarnik zosta³ kie-
rownikiem ca³ego Instytutu, El¿bie-
ta S³odkowska przesz³a na emery-
turê, a Jacek Kusz³ejko zmar³), a na
ich miejsce zatrudniono pracowni-
ce zaraz po studiach. Choæ wi¹¿ê z
nimi du¿e nadzieje, na efekty ich
pracy trzeba bêdzie poczekaæ kilka
lat. Nasze badania maj¹ bowiem
charakter interdyscyplinarny, wy-
magaj¹ wiedzy i umiejêtno�ci cechu-
j¹cych jednocze�nie historyka, so-
cjologa, literaturoznawcê, ksiêgo-
znawcê itp., a takich kompetencji
nie zdobywa siê szybko.

Po drugie, w zesz³ym i bie¿¹cym
roku zakoñczono kilka obszernych
opracowañ, które b¹d� ju¿ siê uka-
za³y (N. Kra�ko: Instytucje wydaw-
nicze w II Rzeczypospolitej), b¹d�
znajduj¹ siê na ró¿nych etapach
opracowania redakcyjnego (W. To-
maszewski: ̄ ycie muzyczne na pro-
wincji Królestwa Polskiego w la-
tach 1815-1862, E. S³odkowska:
Produkcja i rozpowszechnianie
ksi¹¿ki w Królestwie Polskim 1815-
1830, K. Ossowski: Prasa Ksiêstwa
Warszawskiego).

W zwi¹zku z powy¿szym wiêk-
szo�æ tematów realizowanych w
Zak³adzie stanowi¹ tematy nowe.
Przedsiêwziêciem maj¹cym najd³u¿-
sz¹ tradycjê s¹ badania Ma³gorzaty
Rowickiej i moje po�wiêcone miê-
dzyzaborowemu rynkowi ksiêgar-
skiemu w latach 1865-1904 i wp³y-
wowi, jaki na jego funkcjonowanie
mia³a carska cenzura. Szerzej na ten
temat napisa³em w innym miejscu
tego numeru �Biuletynu�.

W pewien sposób o kontynuacji
pracy mo¿na mówiæ w wypadku
Kalendarium ¿ycia muzycznego na
prowincji Królestwa Polskiego w

Projekty, propozycje, program
y

Dr Janusz Kostecki, kierownik Zakładu Badania
Historii Czytelnictwa
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latach 1815-1832, przygotowywa-
nego przez Wojciecha Tomaszew-
skiego. Zawieraæ ono bêdzie infor-
macje o ponad 3500 rozmaitych
wydarzeniach muzycznych. Autor
wykorzysta³ wszystkie ówczesne
dzienniki warszawskie i najwa¿niej-
sze z pozosta³ych zaborów, wybra-
ne czasopisma, dokumenty ¿ycia
spo³ecznego (m.in. sprawozdania
szkolne, afisze), pamiêtniki, archi-
walia i literaturê przedmiotu.

Znaczny stopieñ zaawansowania
osi¹gnê³a te¿ praca Niny Kra�ko po-
�wiêcona roli ksi¹¿ki i czytelnictwa
w dzia³alno�ci Akcji Katolickiej w
II Rzeczypospolitej. Stanowi ona
czê�æ szerszego przedsiêwziêcia
badawczego, zmierzaj¹cego do re-
konstrukcji metod pos³ugiwania siê
s³owem drukowanym przez pod-
stawowe o�rodki ideowe tamtego
okresu. Pierwsz¹ z serii prac na ten
temat by³a ksi¹¿ka Oskara Czarni-
ka Ideowe i literackie wybory �Ro-
botnika� w latach 1918-1939, do-
tycz¹ca strategii kulturalnej Polskiej
Partii Socjalistycznej.

Pozosta³e tematy znajduj¹ siê w
stadium konceptualizacji. S¹ to:
� Normy lektury i modele czytelni-

ka w XIX wieku. Problemy te �
g³ównie na podstawie ówczesnej
krytyki literackiej, literatury pe-
dagogicznej i publicystyki spo-
³ecznej ró¿nych orientacji � od-
twarzaæ bêdzie Agnieszka Paja.
Ustalenia na ten temat stanowiæ
bêd¹ kontekst interpretacyjny dla
szczegó³owych prac na temat
ówczesnego czytelnictwa, po-
zwol¹ te¿ szukaæ �róde³ oraz �le-
dziæ ewolucjê norm wspó³cze-
snych;

� Czytelnictwo na pocz¹tku XX w.
(do 1939 r.) w �wietle pierwszych
polskich badañ empirycznych. Te-
mat ten bêdzie realizowaæ Anna
Zdanowicz. Chodzi o ustalenie
warto�ci poznawczej tych inicja-
tyw i próbê ich uogólnienia;

� Biblioteki i czytelnictwo w dzia-
³alno�ci wybranych instytucji
o�wiatowo-kulturalnych do
1939 r. Problemem tym zajmuje
siê Anna Karczewska. Wykorzy-

stuj¹c archiwalia, ówczesn¹ pra-
sê, sprawozdania organizacyjne,
pamiêtniki i literaturê przedmio-
tu odtwarzaæ bêdzie dzia³ania or-
ganizacji o ró¿nych opcjach ideo-
wych (jawnych i tajnych), pró-
buj¹cych wprowadziæ w �wiat
kultury ogólnonarodowej, a wiêc
i kierowaæ czytelnictwem od-
biorców o najni¿szych kompe-
tencjach kulturowych (ch³opów,
robotników, m³odzie¿).

Oprócz tych zamierzeñ, dotycz¹-
cych czasów bezpo�rednio poprze-
dzaj¹cych wspó³czesno�æ, plano-
wany jest równie¿ � roz³o¿ony na
kilka etapów � temat Spo³eczne
funkcjonowanie ksi¹¿ki w latach
1795-1815 (Kazimierz Ossowski).
Jest to okres stosunkowo ma³o zba-
dany, a przecie¿ dalekosiê¿nym ce-
lem Zak³adu jest opracowanie dzie-
jów czytelnictwa na ziemiach pol-
skich w okresie od utraty niepod-
leg³o�ci w koñcu XVIII do po³o-
wy wieku XX.

O. Czarnik � W �wietle tego, co
zosta³o ju¿ powiedziane, chcieliby-
�my zatem przeciwstawiæ siê
wszelkim stereotypom, ¿e Instytut
dzia³a poza Bibliotek¹ Narodow¹,
poza jej statutowymi pracami i
strukturami. Przecie¿ w ostatnim
zatwierdzonym statucie Biblioteki
Narodowej mówi siê wyra�nie o
badaniach nad ksi¹¿k¹, nad histo-
ri¹ ksi¹¿ki polskiej za granic¹. Mo¿-
na te¿ dodaæ, ¿e nasz Instytut w
ró¿nych formach zaznacza sw¹
obecno�æ w Bibliotece Narodowej,
choæby poprzez wystawy. Jedena-
�cie lat temu organizowali�my �
Andrzej Urbañski i ja � wystawê
Wydawnictwa polskie 1939-1945.
Teraz przygotowujê kolejn¹ wysta-
wê z tego samego zakresu (Od Bu-
zuku do Bolonii. Dzia³alno�æ wy-
dawnicza na szlaku 2. Korpusu).
Tego typu przedsiêwziêæ jest du¿o,
tyle tylko, ¿e s¹ to barwne dodatki
do naszych zasadniczych obowi¹z-
ków.

Nasza obecno�æ w Bibliotece
Narodowej wyra¿a siê równie¿ po-
przez systematycznie organizowa-
ne zebrania naukowe. Oczywi�cie,

by³oby nam przyjemnie, gdyby na
zebraniach tych publiczno�æ by³a
bardziej zró¿nicowana i gdyby by³o
wiêcej go�ci czy to z Biblioteki Na-
rodowej, czy z zewn¹trz. Z drugiej
strony rozumiem, ¿e je�li odbywa
siê w Bibliotece Narodowej jaka�
ciekawa impreza, kolejna wystawa,
kolejne spotkanie z pisarzem czy
kolejny ciekawy koncert, to trzeba
wybieraæ i na ogó³ zebrania nauko-
we przegrywaj¹ z t¹ ofert¹ lub z
bie¿¹cymi obowi¹zkami. Trzeba siê
zastanowiæ, czy jest sposób, by fre-
kwencjê na zebraniach zwiêkszyæ
i by pewne nasze prace w wiêk-
szym stopniu dociera³y do �wiado-
mo�ci ogó³u.

J. Maj � Trochê à propos tego, o
czym by³a mowa przed nagraniem
i o czym te¿ wspomnia³ pan Oskar
Czarnik. Nie wiem, czy istnieje w
tej chwili potrzeba szerszego wy-
chodzenia z propozycjami wspó³-
pracy do innych zak³adów i komó-
rek Biblioteki Narodowej i czy da-
³oby to jakie� efekty. Osobi�cie
w¹tpiê.

W pe³ni zgadzam siê zreszt¹
z panem Czarnikiem, ¿e pewne cha-
rakterystyczne cechy autonomicz-
no�ci poszczególnych zak³adów
powinny byæ zachowane. Zarazem
jednak powiem, ¿e wydaje mi siê,
¿e niezale¿nie od konieczno�ci za-
chowania to¿samo�ci zak³adów,
przyda³aby siê nieco wiêksza inte-
gracja w obrêbie samego Instytu-
tu.

Mog³aby to byæ koordynacja
pewnych poczynañ, a na pewno w
wiêkszym stopniu ich uzgadnianie,
przede wszystkim jednak wzajem-
ne informowanie siê. Bo ja � uczci-
wie mówi¹c � w ostatnich latach
odczuwa³em pewien niedosyt w
tym zakresie. Brakowa³o mi niekie-
dy, poza naszymi zebraniami nauko-
wymi, jakiej� wymiany pogl¹dów i
bli¿szego dogadywania siê. Przy-
znajê, ¿e by³o w tym na pewno du¿o
i mojej winy. To, co powiedzia³em,
nie ma charakteru pretensji do ko-
gokolwiek, jest to raczej postulat
na przysz³o�æ ni¿ wypominanie
przesz³o�ci.
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O. Czarnik � Istotn¹ spraw¹
w ocenie dzia³alno�ci Instytu-
tu jest odbiór naszych publika-
cji zarówno w Bibliotece Na-
rodowej, jak i w ró¿nych krê-
gach czytelniczych. Je¿eli
mamy �wiadectwa tego odbio-
ru w Polsce, choæby w posta-
ci cytowania tych prac w naj-
rozmaitszych opracowaniach
naukowych, je¿eli mamy �wia-
dectwo odbioru naszych prac
równie¿ za granic¹ w formie
chocia¿by powo³ywania siê na
nasze prace zarówno wspó³-
czesne, jak i historyczne, to
znak, ¿e Instytut swoj¹ powin-
no�æ nale¿ycie spe³nia.

Dla przyk³adu, le¿y przede
mn¹ plik listów, które w ostat-
nich dniach dotar³y z Bratys³a-
wy, ze s³owackiej Biblioteki Na-
rodowej. W jednym z nich re-
dakcja pisma �Kni¿nica� prosi
o skompletowanie ostatnich
wydawnictw IKiCz-u. Autor li-
stu daje do zrozumienia, ¿e pu-
blikacje ikiczowskie s¹ dla nich
jak¹� inspiracj¹, wzorem, po-
niewa¿ w ich kraju tego rodza-
ju prac jeszcze nie podejmowa-
no. �wiadectwa takiego odbio-
ru s¹ liczne, co wskazuje na to,
¿e owoce naszej pracy s¹ ko-
mu� potrzebne.

Je�li jednak wyniki naszych
badañ maj¹ dobrze funkcjono-
waæ w ró¿nych krêgach od-
biorców, to trzeba pamiêtaæ
choæby o skromnych inwesty-
cjach technologicznych, o za-
kupie sprzêtu, jaki jest niezbêd-
ny, choæby dla przywo³anych
ju¿ tu �Bibliotek Publicznych w
Liczbach�, dla których po-
trzebna jest pilnie kolorowa
drukarka laserowa, umo¿liwia-
j¹ca odpowiedni druk mapek,
tabel w kolorach itd. Te skrom-
ne wydatki s¹ potrzebne, bo
inaczej nie uda siê nale¿ycie na-
szych prac realizowaæ i ekspo-
nowaæ.

Wysłuchała
Halina Tchórzewska-Kabata

Koncepcja rekompensowa-
 nia autorom i innym twór-
 com potencjalnych korzy-

�ci ze sprzeda¿y ich dzie³, utraco-
nych z powodu ich wielokrotnego
bezp³atnego wykorzystania za po-
�rednictwem bibliotek, jest znana
na �wiecie pod nazw¹ Public Len-
ding Right, w skrócie PLR. Pocz¹t-
ków tej koncepcji nale¿y szukaæ ju¿
w dziewiêtnastowiecznej Danii, ale
bardziej konkretn¹ formê przybra-
³a ona w 1918 roku, kiedy to pisar-
ka Thit Jensen wyst¹pi³a na krajo-
wej konferencji Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Duñskich z propozycj¹
przekazywania przez biblioteki
kwoty 5 øre za ka¿d¹ wypo¿ycza-
n¹ ksi¹¿kê Stowarzyszeniu Pisarzy
Duñskich, które mia³o siê zaj¹æ po-
dzia³em miêdzy autorów pozyska-
nych w ten sposób funduszy. Po-
mys³ napotka³ silny opór bibliote-
karzy, którzy uwa¿ali udostêpnianie
ksi¹¿ek w bibliotekach za swego
rodzaju reklamê pisarzy i ich dzie³,
tote¿ na pierwsz¹ na �wiecie praw-
n¹ regulacjê dotycz¹c¹  PLR trze-
ba by³o czekaæ a¿ do 1 kwietnia
1946 r. Uchwalona wówczas po-
prawka do ustawy o bibliotekach

Wynagrodzenia
dla w³a�cicieli
praw autorskich
za udostêpnianie ich
dzie³ w bibliotekach
W dniach 21-23 lutego tego roku odbyło się w Danii
seminarium Public lending right remuneration in the European
Union (Wynagrodzenie z tytułu udostępniania prac autorskich
 przez biblioteki krajów Unii Europejskiej). Jego celem było
zapoznanie z tym zagadnieniem przedstawicieli dziewięciu
krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgarii, Chorwacji,
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowenii i Węgier).

publicznych przewidywa³a, ¿e Sto-
warzyszenie Pisarzy Duñskich bê-
dzie otrzymywa³o pañstwow¹ sub-
wencjê w wysoko�ci 5% kwoty
przeznaczanej na biblioteki publicz-
ne, a wynagrodzenia pisarzy bêd¹
uzale¿nione od liczby egzemplarzy
ksi¹¿ek danego autora znajduj¹-
cych siê w tych bibliotekach. W
pierwszym roku dzia³ania systemu
o wynagrodzenie z tytu³u wypo¿y-
czeñ bibliotecznych wyst¹pi³o 520
pisarzy. Stopniowo uprawnienia do
rekompensaty rozszerzano na t³u-
maczy, wspó³autorów, ilustrato-
rów, redaktorów.

W wielu innych krajach koncep-
cja PLR od lat wzbudza emocje
w�ród bibliotekarzy, twórców,
wydawców, a tak¿e czytelników.
Argumenty o sprawiedliwo�ci spo-
³ecznej �cieraj¹ siê z opiniami, ¿e
wyp³acanie tego rodzaju wynagro-
dzeñ jest marnowaniem publicz-
nych pieniêdzy. W¹tpliwo�ci takie
zg³aszane s¹ nawet tam, gdzie pra-
wo to funkcjonuje od bardzo daw-
na, np. w Wielkiej Brytanii.

W ci¹gu ostatniego 10-lecia za-
gadnienie rekompensowania auto-
rom utraconych korzy�ci w zwi¹z-
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ku z wypo¿yczaniem ich dzie³ sta-
³o siê przedmiotem zainteresowa-
nia Unii Europejskiej. Rada Wspól-
noty Europejskiej, dostrzegaj¹c po-
trzebê ujednolicenia tak¿e prawa
autorskiego w krajach cz³onkow-
skich, przyjê³a w dniu 19 listopada
1992 roku Dyrektywê dotycz¹c¹
prawa wynajmu i wypo¿yczania
oraz okre�lonych praw pokrewnych
w zakresie w³asno�ci intelektualnej.
Kraje cz³onkowskie Unii Europej-
skiej zosta³y zobowi¹zane do wpro-
wadzenia Dyrektywy do 1 lipca
1994 roku.

Z punktu widzenia bibliotek naj-
wa¿niejszymi artyku³ami tego do-
kumentu s¹: artyku³ 2, daj¹cy au-
torom wy³¹czne prawo do udziela-
nia zgody na wynajem i wypo¿y-
czanie orygina³ów b¹d� kopii
swych prac, oraz artyku³ 5, zgod-
nie z którym kraje cz³onkowskie
mog¹ ustanawiaæ wyj¹tki od pra-
wa wy³¹czno�ci pod warunkiem,
¿e wynagrodzenie otrzymaj¹ przy-
najmniej autorzy. Dyrektywa nie
okre�la poziomu wynagrodzeñ. Po-
szczególne kraje maj¹ tak¿e prawo

decydowania, w jaki sposób
uwzglêdni¹ j¹ w swoich przepisach
prawnych. Tym niemniej Dyrekty-
wa Rady zobligowa³a kraje cz³on-
kowskie do uznania praw autorów
do kontroli wypo¿yczeñ albo przy-
najmniej praw do czerpania finan-
sowych korzy�ci z wypo¿yczania
ich prac.

Niemal wszystkie kraje Unii Eu-
ropejskiej, równie¿ te, w których
PLR ma d³ug¹ tradycjê, skorzysta-
³y w ró¿nym stopniu z mo¿liwo-
�ci, które dawa³ im artyku³ 5. Przy-
jêcie Dyrektywy zintensyfikowa³o
dyskusjê na temat PLR, zw³aszcza
w krajach Europy �rodkowej
i Wschodniej kandyduj¹cych do
Unii Europejskiej.

Obecnie systemy PLR obowi¹-
zuj¹ w 13 krajach. S¹ to: Dania
(1946), Szwecja (1954), Finlandia
(1963), Norwegia (1963), Holan-
dia (1971), Niemcy (1972), Nowa
Zelandia (1973), Australia (1974),
Austria (1977), Wielka Brytania
(1979), Izrael (1986), Kanada
(1986), Islandia (1998), oraz dwie
autonomiczne prowincje Danii �

Wyspy Owcze (1988) i Grenlandia
(1993). Do wprowadzenia syste-
mu PLR przygotowuj¹ siê: Belgia,
Francja (w której prace nad syste-
mem PLR s¹ najbardziej zaawan-
sowane), Grecja i Irlandia. W�ród
kandydatów do Unii najbli¿sze
wprowadzenia PLR s¹: Estonia,
£otwa i Litwa. W Estonii do nie-
dawna zak³adano, ¿e system za-
cznie obowi¹zywaæ od 1 stycznia
2002 r., ale dzi� wiadomo ju¿, ¿e
jego wprowadzenie opó�ni siê przy-
najmniej o rok. Rz¹dy trzech kra-
jów Unii (Portugalii, Hiszpanii
i W³och) nie zdecydowa³y siê na
wprowadzenie PLR. Takich planów
nie ma tak¿e czê�æ krajów Europy
�rodkowej i Wschodniej (np. Bu³-
garia i Rumunia), natomiast w Cze-
chach i S³owenii PLR obejmuje
wy³¹cznie wypo¿yczanie nagrañ
muzycznych.

PLR nie funkcjonuje w Stanach
Zjednoczonych, w Rosji, krajach
Ameryki Po³udniowej, Afryki i Azji.

Poza sam¹ definicj¹, systemy
PLR obowi¹zuj¹ce w poszczegól-
nych krajach ró¿ni niemal wszyst-
ko. System przyjêty w danym kra-
ju odzwierciedla cele, które przy-
�wieca³y grupom autorów prowa-
dz¹cym kampaniê na rzecz PLR,
a przede wszystkim politykê kul-
turaln¹ w³adz.

Podstawy prawne
i deklarowane cele
PLR
W czê�ci krajów PLR jest umoco-
wane w prawie autorskim. Tak jest
na przyk³ad w Niemczech, Austrii
i, na nieco innych zasadach, w
Holandii, która w 1995 roku jako
jedyna zmieni³a w ca³o�ci swój sys-
tem, dostosowuj¹c go do przepi-
sów Dyrektywy Rady Wspólnot
Europejskich. Równie¿ czê�æ kra-
jów planuj¹cych wprowadzenie
PLR (np. Estonia, Litwa i S³owa-
cja) zamierza zapisaæ prawo do
wynagrodzenia z tytu³u wypo¿y-
czeñ w prawie autorskim. W zde-
cydowanej wiêkszo�ci krajów PLR
stanowi jednak przedmiot odrêb-
nych regulacji. W niektórych kra-
jach do czê�ci materia³ów udostêp-
nianych w bibliotekach stosuje siê

Ośrodek konferencyjny Sophienberg Slot, w którym odbyło się seminarium dotyczące PLR
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przepisy prawa autorskiego, do
czê�ci przepisy dotycz¹ce PLR.
Takie rozwi¹zanie przyjêto w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie wypo¿yczanie
ksi¹¿ek z bibliotek publicznych
podlega PLR, natomiast wypo¿y-
czanie materia³ów audiowizualnych
� prawu autorskiemu.

W wielu krajach PLR traktowa-
ne jest przede wszystkim jako ele-
ment polityki kulturalnej pañstwa.
Jego twórcy,  administratorzy i be-
neficjenci w Finlandii, Szwecji, Nor-
wegii, Islandii, Grenlandii, Izraelu,
Kanadzie i Danii na ka¿dym kroku
podkre�laj¹, ¿e celem systemu jest
promowanie kultury rodzimej,
a zw³aszcza popieranie twórczo�ci
w jêzyku (b¹d� jêzykach) danego
kraju.

Zasady finansowania
PLR
W wiêkszo�ci krajów, zw³aszcza
tam, gdzie PLR traktowane jest jako
czê�æ systemu promowania kultu-
ry, za jego finansowanie odpowia-
daj¹ w³adze centralne, a �rodki na
funkcjonowanie systemu s¹ prze-
widziane w ustawie bud¿etowej
(Dania, Szwecja, Wielka Brytania).
Niekiedy system finansowany jest
z bud¿etu centralnego oraz bud¿e-
tów samorz¹dów.

Na przyk³ad w Niemczech 10%
�rodków pochodzi z bud¿etu pañ-
stwa, a 90% z bud¿etów landów.
Z kolei w Holandii system utrzy-
mywany jest z funduszy bibliotek.
Równie¿ projekt francuski zak³ada,
¿e PLR bêdzie finansowane przez
samych u¿ytkowników, w ramach
rocznej op³aty abonamentowej.
Rozwa¿a siê jednak zwolnienie z
op³at osób poni¿ej 18 roku ¿ycia
oraz pokrywanie kosztów systemu
przez lokalne w³adze biblioteczne.
Planuje siê, ¿e biblioteki bêd¹ mog³y
pozyskiwaæ �rodki z oszczêdno�ci
poczynionych dziêki obni¿ce cen
zakupywanych przez nie nowych
ksi¹¿ek oraz z bud¿etów samorz¹-
dów (proporcjonalnie do liczby
mieszkañców). Pewne kwoty ma
równie¿ wyasygnowaæ pañstwo.

Koszty systemu nie s¹, wbrew
obiegowym opiniom, horrendalne.
Na przyk³ad w Danii na realizacjê

programu wydaje siê mniej ni¿ po-
³owê kwoty przeznaczanej na za-
kup ksi¹¿ek dla bibliotek publicz-
nych. W Estonii zak³ada siê, ¿e bê-
dzie to 20% kwoty przeznaczonej
na uzupe³nianie zbiorów w roku
poprzednim.

Zasady
administrowania PLR
PLR zarz¹dzaj¹ specjalnie powo³a-
ne organizacje, powi¹zane z insty-
tucjami rz¹dowymi. W Wielkiej
Brytanii jest to o�rodek PLR, w
Danii 12-osobowy o�rodek umo-
cowano w strukturze Urzêdu ds.
Bibliotek, na Grenlandii jest to o�ro-
dek przy Bibliotece Narodowej, a
w Norwegii i Holandii � organiza-
cje zbiorowego zarz¹dzania prawa-
mi autorskimi. W Holandii zrzesze-
nie twórców Stichting Leenrecht,
powo³ane przez Ministerstwo Spra-
wiedliwo�ci, udziela bibliotekom li-
cencji na wypo¿yczanie i przydziela
pozyskane fundusze organizacjom
bran¿owym, które dokonu j¹ dal-
szego podzia³u. Koszty administro-
wania systemami poch³aniaj¹ 7-
12% dzielonych kwot.

Rodzaje bibliotek
i materiałów objętych
PLR
W wiêkszo�ci krajów system do-
tyczy zbiorów udostêpnianych
przez biblioteki publiczne � tak jest
m.in. w Wielkiej Brytanii i Holan-
dii. Jednak, na przyk³ad,  w Danii,
Szwecji i Australii objêto nim rów-
nie¿ biblioteki szkolne, a w S³owa-
cji ma obj¹æ wszystkie biblioteki.
PLR dotyczy przede wszystkim
ksi¹¿ek, ale w niektórych krajach,
np. w Holandii, objêto nim tak¿e
materia³y typu audio, wideo, mul-
timedia (CD-ROMy) i dzie³a sztu-
ki, a w Danii ksi¹¿ki mówione
i dokumenty w postaci cyfrowej.

Tantiemy z tytu³u PLR wyp³aca
siê twórcom za ich dzie³a wypo¿y-
czane poza bibliotekê, ale niektóre
systemy uwzglêdniaj¹ te¿ wydaw-
nictwa informacyjne, z których
czytelnicy korzystaj¹ wy³¹cznie na
miejscu (tak jest np. w Szwecji
i Islandii), a coraz wiêcej krajów
rozwa¿a rozszerzenie PLR na te

materia³y. Dzie³a, za których udo-
stêpnienie twórcy otrzymuj¹ wy-
nagrodzenie, czêsto musz¹ spe³niaæ
okre�lone kryteria, np. w Australii
uwzglêdniane s¹ tylko ksi¹¿ki z
numerem ISBN, a w Danii publi-
kacje zarejestrowane w bibliografii
narodowej.

Osoby uprawnione
do wynagrodzenia
Pierwszym warunkiem otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytu³u PLR
jest rejestracja twórców i ich prac
w instytucji administruj¹cej PLR.
Krêgi uprawnionych do wynagro-
dzenia s¹ w poszczególnych kra-
jach bardzo zró¿nicowane. PLR
mo¿e obejmowaæ wszystkie b¹d�
niektóre z nastêpuj¹cych kategorii
twórców: autor, wspó³autor, t³u-
macz, ilustrator, redaktor, wydaw-
ca, kompozytor, wykonawca, pro-
ducent filmów i fonogramów. Na
ogó³ do rekompensaty uprawnione
s¹ osoby ¿yj¹ce, ale np. w Danii
prawo obejmuje równie¿ ma³¿on-
ków zmar³ych autorów, by³ych
ma³¿onków, o ile ma³¿eñstwo trwa-
³o ponad 5 lat, konkubentów i ich
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nieletnie dzieci (je�li drugi rodzic nie
posiada uprawnieñ b¹d� nie ¿yje).

Tam, gdzie PLR postrzegane jest
przede wszystkim jako element pro-
gramu promocji kultury, uprawnie-
niami objêto autorów ksi¹¿ek w ro-
dzimym jêzyku, t³umaczy, miejsco-
wych twórców innych dzie³ sztuki
(ilustratorów, fotografików, kom-
pozytorów). Niekiedy twórcy mu-
sz¹ spe³niæ dodatkowe warunki. W
Australii musz¹ mieæ obywatelstwo
australijskie, bez wzglêdu na miej-
sce zamieszkania, albo, je�li s¹ oby-
watelami innego kraju, mieszkaæ w
Australii. Ponadto powinni mieæ
prawo do tantiem ze sprzeda¿y
ksi¹¿ek.

Zasady naliczania
wynagrodzeń i podział
pieniędzy
Podstaw¹ wyliczeñ mo¿e byæ:
� liczba wypo¿yczeñ w bibliote-

kach objêtych systemem (w
Wielkiej Brytanii, Holandii, Niem-
czech)

� liczba ksi¹¿ek danego autora w
bibliotekach publicznych (w Ka-
nadzie, Danii, Australii, za³o¿enia
projektu estoñskiego)

� liczba egzemplarzy ksi¹¿ek dane-
go autora zakupionych przez bi-
blioteki w ci¹gu roku  (projekt
francuski).

Niekiedy twórcy otrzymuj¹ wyna-
grodzenia w postaci grantów i sty-
pendiów. W Finlandii autorzy i t³u-
macze otrzymuj¹ 1-, 3- i 5-letnie
stypendia, które mog¹ stanowiæ do
25% ich przychodów, ponadto
udzielane s¹ granty za warto�ci ar-
tystyczne. Pozosta³a czê�æ fundu-
szu przeznaczana jest na pomoc dla
autorów chorych i starszych.

W niektórych krajach (w Islan-
dii, Norwegii i Szwecji), autorzy
otrzymuj¹ zarówno wynagrodze-
nia z tytu³u PLR, jak i granty. W
Norwegii 1/3 funduszu przezna-
czana jest na wynagrodzenie indy-
widualne, natomiast 2/3 na gran-
ty. W kilku krajach (Szwecja,
Niemcy) pozyskane �rodki prze-
znaczane s¹ te¿ czê�ciowo na two-
rzenie funduszy emerytalnych. Na
ogó³ obowi¹zuj¹ te¿ dolne i górne
limity wyp³at.

Działanie systemu
PLR na przykładzie
Wielkiej Brytanii
W Wielkiej  Brytanii PLR zosta³o
wprowadzone na mocy ustawy
Parlamentu, która daje twórcom
prawo do wynagrodzenia za wy-
po¿yczanie ich ksi¹¿ek w bibliote-
kach publicznych. Uchwalenie tej
ustawy poprzedzi³a trwaj¹ca blisko
30 lat kampania prowadzona przez
Stowarzyszenie Twórców. Zaini-
cjowano wówczas prace nad przy-
sz³ym systemem, podjêto dyskusje,
kto ma go finansowaæ i w jaki spo-
sób ma przebiegaæ gromadzenie
danych. Chodzi³o m.in. o znalezie-
nie argumentów pomagaj¹cych
odeprzeæ zarzuty bibliotekarzy nie-
chêtnych PLR. Po pierwsze, oba-
wiali siê oni, ¿e fundusze na wyna-
grodzenia dla twórców bêd¹ po-
chodziæ z bud¿etów bibliotek i w
rezultacie biblioteki bêd¹ kupowaæ
mniej ksi¹¿ek ze szkod¹ dla samych
autorów, czytelników i wydawców.
Po drugie, ¿e gromadzenie danych
potrzebnych do wyliczania wyna-
grodzeñ bêdzie  dodatkowym ob-
ci¹¿eniem dla bibliotekarzy. W toku
prowadzonych dyskusji szczególnie
mocno akcentowano, ¿e dochody
z tytu³u PLR to nale¿ne wynagro-
dzenie i sprawiedliwy przychód
twórcy, a nie wsparcie.

W 1974 r. opracowano projekt
stosownej ustawy, która zosta³a
przyjêta 22 marca 1979 r. W 1982 r.
Parlament zaaprobowa³ projekt sys-
temu. Pierwsze wyp³aty nast¹pi³y w
lutym 1984 r.

G³ówne cechy systemu brytyj-
skiego to:
� finansowanie programu w ca³o-

�ci przez w³adze centralne
� gromadzenie danych o wypo¿y-

czeniach na podstawie próby sta-
tystycznej

� powi¹zanie wysoko�ci wyp³at
z liczb¹ wypo¿yczeñ.

Sprawami administracyjnymi zaj-
muje siê O�rodek PLR, którym kie-
ruje sekretarz (obecnie James Par-
ker). O�rodek zatrudnia 16 osób.
Koszty jego prowadzenia poch³a-
niaj¹ oko³o 12% funduszu przyzna-
wanego na realizacjê programu.
Sekretarz sk³ada doroczne raporty

Ministrowi ds. Kultury, Mediów i
Sportu, a nad dzia³aniem systemu
czuwa 8-osobowy Komitet Dorad-
czy, z³o¿ony z przedstawicieli twór-
ców, wydawców i bibliotekarzy.
System jest skomputeryzowany.

O�rodek PLR zajmuje siê przede
wszystkim rejestracj¹ twórców i
ksi¹¿ek. Do niedawna o PLR mo-
gli ubiegaæ siê wy³¹cznie twórcy
mieszkaj¹cy na terenie Wielkiej Bry-
tanii i Niemiec, z którymi Wielka
Brytania zawar³a umowê dwustron-
n¹. Od 1 lipca 2000 r. grono upraw-
nionych powiêkszy³o siê o twór-
ców z krajów Unii Europejskiej,
Liechtensteinu, Islandii i Norwegii.
Warunkiem ubiegania siê o wyna-
grodzenie jest z³o¿enie aplikacji na
specjalnym formularzu.

O�rodek gromadzi tak¿e dane
o wypo¿yczeniach. Zastosowano
tu technikê próby statystycznej. Na
jej podstawie szacuje siê liczbê wy-
po¿yczeñ ka¿dej zarejestrowanej
ksi¹¿ki w ca³ym kraju. Biblioteki z
wybranych okrêgów bibliotecz-
nych (obecnie jest to 375 placówek
w 30 okrêgach) co miesi¹c dostar-
czaj¹ drog¹ elektroniczn¹ dane o
wypo¿yczeniach. Próba dobierana
jest przy uwzglêdnieniu kryteriów
geograficznych i wielko�ci biblio-
tek. Dla zapewnienia wiarygodno-
�ci badañ, 1/3 bibliotek jest co roku
wymieniana. Ponadto ¿adna biblio-
teka nie mo¿e byæ uwzglêdniana w
próbie d³u¿ej ni¿ 4 lata. Do powi¹-
zania danych o wypo¿yczeniach z
w³a�ciwymi ksi¹¿kami i twórcami
s³u¿y ISBN.

Najwa¿niejszym zadaniem
O�rodka jest kalkulacja i wyp³ata
wynagrodzeñ oraz sporz¹dzanie ra-
portów dla twórców. Pod koniec
ka¿dego roku rozliczeniowego
komputer O�rodka sumuje wypo-
¿yczenia zarejestrowanych ksi¹¿ek
w ka¿dej  bibliotece z badanej pró-
by, a nastêpnie przelicza te dane w
celu uzyskania  przybli¿onej liczby
wypo¿yczeñ w kraju. Przez wynik
tych obliczeñ dzielona jest kwota
przyznana przez Parlament na PLR
w danym roku, co daje stawkê za
jedno wypo¿yczenie. Je�li przyj¹æ,
¿e za jedno wypo¿yczenie p³acone
s¹ dwa pensy, to autor, którego
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ksi¹¿ki zosta³y wypo¿yczone
100 000 razy zarobi³by 2000 fun-
tów. System obwarowany jest jed-
nak ró¿nymi ograniczeniami. Aby
zapobiec nadu¿yciom, zalicza  on
maksymalnie piêæ wypo¿yczeñ
ksi¹¿ki z danej placówki w ci¹gu
miesi¹ca. Przyjêto te¿ próg mini-
malnego i maksymalnego wyna-
grodzenia.  Twórca nie mo¿e otrzy-
maæ tantiem powy¿ej 6000 funtów
ani poni¿ej 5 funtów, a wiêc oso-
ba, której ksi¹¿ki wypo¿yczono
mniej ni¿ 200 razy nie otrzyma ¿ad-
nego wynagrodzenia. Kwoty nie
wyp³acone na wskutek ograniczeñ
progowych wracaj¹ do funduszu
g³ównego do ponownego podzia-
³u. W roku rozliczeniowym 1999/
2000 maksymalny próg przekro-
czy³o 102 twórców (za twórców
uznaje siê pisarzy, twórców ksi¹-
¿ek niebeletrystycznych, ilustrato-
rów, fotografików, redaktorów
i t³umaczy). Twórca nie mo¿e ubie-
gaæ siê o wynagrodzenie za lata po-
przedzaj¹ce aplikacjê. Ka¿da ksi¹¿-
ka zg³aszana do systemu musi spe³-
niaæ okre�lone warunki: byæ dru-
kowana i oprawiona, stanowiæ
przedmiot sprzeda¿y, mieæ nadany
ISBN, a jej twórca musi byæ osob¹
fizyczn¹. Poza programem pozo-
staj¹ ksi¹¿ki mówione, ksi¹¿ki
o charakterze informacyjnym (tzw.
reference), nuty, gazety, magazy-
ny ilustrowane i czasopisma, a tak-
¿e elektroniczne �ród³a informa-
cji. To ostatnie wy³¹czenie jest dys-

kutowane. Rozwa¿a siê bowiem
czy mo¿na zastosowaæ tradycyjne
koncepcje wypo¿yczania do no-
wych technologii, poniewa¿ udo-
stêpnianie tego rodzaju materia³ów
przez biblioteki publiczne jest tylko
kwesti¹ czasu.

Pe³n¹ kwotê tantiem za wypo¿y-
czanie otrzymuj¹ tylko pisarze
i autorzy ksi¹¿ek niebeletrystycz-
nych. Je�li jest ich kilku, dziel¹ siê
wynagrodzeniem w zale¿no�ci od
wk³adu pracy. T³umacze otrzymuj¹
30% wyj�ciowej kwoty, redaktorzy
i kompilatorzy � 20%, autorzy adap-
tacji � 80%. Nie uwzglêdnia siê au-
torów przedmowy, redaktorów se-
rii, wydawców. Pisarze stanowi¹
90% beneficjentów.

System PLR jest bardzo pozy-
tywnie oceniany przez brytyjskich
twórców.  Dla wiêkszo�ci pisarzy
wyp³aty z tego tytu³u stanowi¹ zna-
cz¹c¹ pozycjê w dochodach. Ba-
dania wykazuj¹ bowiem, ¿e twór-
czo�æ pisarska jest �le op³acana, a
przekonanie o zarabiaj¹cych krocie
pisarzach to mit. 75% pisarzy ma
dochody poni¿ej �redniej krajowej,
gdy tymczasem 90 milionów ksi¹-
¿ek znajduj¹cych siê w bibliotekach
publicznych jest udostêpnianych
bezp³atnie. Milionerami nie s¹ na-
wet autorzy romansów � ich ksi¹¿-
ki zwykle s¹ tylko wypo¿yczane.

System jest tak¿e �ród³em cen-
nych informacji dla bibliotek,
przede wszystkim danych staty-
stycznych pozwalaj¹cych uchwy-
ciæ preferencje czytelnicze. Z naj-
nowszych raportów O�rodka wy-
nika miêdzy innymi, ¿e literatura
popularna stanowi poni¿ej 14%
wszystkich wypo¿yczeñ i nastêpuje
sta³y wzrost wypo¿yczeñ literatu-
ry dzieciêcej.

Dla brytyjskiego rz¹du system
PLR jest jedn¹ z najbardziej bezpo-
�rednich metod wspierania twór-
ców, lepsz¹ od grantów i stypen-
diów, które trafiaj¹ do nielicznych.

Współpraca
międzynarodowa
Brytyjski system PLR jest wiod¹-
cy na �wiecie, nic wiêc dziwnego,
¿e w³a�nie sekretarz tamtejszego
O�rodka, Jim Parker, zainicjowa³ w

1995 r. utworzenie sieci wspó³pra-
cy miêdzynarodowej. Jest to nie-
formalna grupa administratorów
PLR i innych zainteresowanych
osób, której celem jest wymiana
do�wiadczeñ oraz udzielanie pomo-
cy krajom poszukuj¹cym informa-
cji na temat PLR lub pragn¹cym
utworzyæ w³asne systemy. Od
1995 r., co dwa lata, sieæ organi-
zuje konferencje (najbli¿sza odbê-
dzie siê jesieni¹ w Australii). Wy-
daje tak¿e periodyk zawieraj¹cy
doniesienia o najnowszych wyda-
rzeniach oraz prowadzi stronê in-
ternetow¹, na której znajduj¹ siê in-
formacje o dzia³alno�ci sieci, adre-
sy kontaktowe administratorów,
linki do odpowiednich stron inter-
netowych w poszczególnych kra-
jach (www.plrinternational.com).
Dzia³ania sieci ciesz¹ siê du¿¹ po-
pularno�ci¹, o czym mo¿e �wiad-
czyæ fakt, ¿e w konferencji w
1997 r. bra³o udzia³ 50 delegatów z
14 krajów, a dwa lata pó�niej ju¿
100 delegatów z 18 krajów.

Na zakoñczenie nale¿a³oby posta-
wiæ pytanie, co Dyrektywa Rady
Wspólnoty Europejskiej i rozwój
zainteresowania PLR oznaczaj¹ dla
Polski. System wprowadza coraz
wiêcej krajów, zw³aszcza aspiruj¹-
cych do cz³onkostwa w Unii Euro-
pejskiej (np. Estonia, £otwa, Litwa),
jednak liczne kraje, w tym nale¿¹ce
do Unii, nie planuj¹ jego wdro¿enia.
Nawet kraje bogate, jak Francja, s¹
na pocz¹tkowym etapie wprowa-
dzania systemu, dlatego chcia³abym
potraktowaæ ten tekst jako zapro-
szenie do dyskusji nad wyborem
drogi postêpowania. Trzeba bowiem
pamiêtaæ, ¿e ewentualne wprowa-
dzenie PLR wymaga:
� pozyskania �rodków finanso-

wych
� zautomatyzowania wypo¿yczeñ,

które umo¿liwi gromadzenie da-
nych

� dobrej woli w³adz i bibliotekarzy.

Krystyna Klejn

Tekst referatru przygotowanego na
konferencjê z okazji �wiatowego Dnia

Ksi¹¿ki i Praw Autorskich,
sfinansowan¹ przez KOPIPOL
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W dniu15 marca, w salach
 wystawowych Bibliote-
 ki Narodowej, uroczy-

�cie otwarto wystawê Bia³oru� �
Dobroru�, trzeci¹ prezentacjê z rea-
lizowanego przez BN cyklu �Nasi s¹-
siedzi � nowe spojrzenie�. Honoro-
wy patronat nad wystaw¹ obj¹³ Ta-
deusz Konwicki, z którego ksi¹¿ki
Kalendarz i klepsydra wywodzi siê
tytu³ ekspozycji przygotowanej w
Bibliotece Narodowej. Koncepcjê i
scenariusz wystawy opracowa³a
Anna Smu³ek-¯urowska we wspó³-
pracy z Danut¹ Bilikiewicz-Blanc.
Autorem projektu i realizacji plastycz-
nej by³ Marek Kreusch, organizato-
rem ekspozycji � O�rodek Dzia³al-
no�ci Promocyjnej.

Podczas uroczysto�ci otwarcia
wystawy Micha³ Jagie³³o, dyrektor
Biblioteki Narodowej, przypomnia³
programowe za³o¿enia cyklu �Nasi
s¹siedzi � nowe spojrzenie�. Pod tym
has³em zorganizowano ju¿ dwie
wystawy: W litewskim zwierciadle
(1999) oraz Ukraina-Polska: w stro-
nê dialogu (2000).

Tadeusz Konwicki, honorowy
patron wystawy, nawi¹zuj¹c do my-
�li wielokrotnie wyra¿anych przez
Jerzego Giedroycia i odwo³uj¹c siê
do w³asnych prze¿yæ, mówi³ o kul-
turowej blisko�ci Polski i Bia³orusi �
krajów i narodów. Profesor El¿bieta
Smu³kowa, kierownik Katedry Kul-

tury Bia³oruskiej Uniwersytetu w Bia-
³ymstoku, przedstawi³a koncepcjê
ekspozycji, wskazuj¹c na jej ideowe
za³o¿enia, konstrukcjê intelektualn¹
i efektown¹ realizacjê wystawienni-
cz¹. S³owa serdecznych podziêko-
wañ za staranne przygotowanie
wystawy skierowa³ do jej organiza-
torów Miko³aj Kreczka, ambasador
Republiki Bia³oru�, wyra¿aj¹c tak¿e
wdziêczno�æ Tadeuszowi Konwic-
kiemu za honorowy protektorat nad
tym przedsiêwziêciem.

W folderze wystawy zamiesz-
czono tekst My i Bia³oru� Micha³a
Jagie³³y, fragmenty prozy Tadeusza

�Powinna� siê nazywaæ Dobroru�...�
Wystawa Bia³oru�-Dobroru� w Bibliotece Narodowej

Bia³oru�, Bia³oru�. Dlaczego nazywasz siê Bia-
³oru�, je�li nie masz w sobie bieli, je�li biel¹ twoj¹
s¹ rude r¿yska jesienne, je�li biel¹ twoj¹ s¹ po-
stawy szarego p³ótna wy³o¿one na s³oñcu, je�li
biel¹ twoj¹ jest gor¹cy pot umêczonych ludzi.
Powinna� siê nazywaæ Dobroru�, powinna� siê
nazywaæ Dobr¹ Ziemi¹ Dobrych Ludzi.

Tadeusz Konwicki Kalendarz i klepsydra

Konwickiego (z powie�ci Kalen-
darz i klepsydra) oraz wyimki z roz-
mowy Jestem czê�ci¹ Bia³orusi,
przeprowadzonej z pisarzem przez
Teresê Zaniewsk¹. Tê okoliczno-
�ciow¹ publikacjê, w trzech wer-
sjach jêzykowych: polskiej, bia³o-
ruskiej i angielskiej, przygotowa³o
bardzo starannie Wydawnictwo
Biblioteki Narodowej.

Wspó³organizatorem wystawy
by³a Fundacja Semper Polonia,
a sfinansowa³o j¹ Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Oprac. Redakcja

Uroczyste otwarcie wystawy – od prawej: Elżbieta Smułkowa, Tadeusz Konwicki,
Mikołaj Kreczka i Michał Jagiełło
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 Białoruś-Dobroruś

Przygotowana w Bibliotece Narodowej ekspozycja ukazywała są-
siedzką Białoruś z polskiej perspektywy, bez unikania spraw drażliwych,
ale równocześnie ze wskazaniem momentów w historii łączących oba
narody oraz z odwołaniem się do współcześnie podejmowanych wspól-
nych działań.

Na wystawie zaprezentowano w obszernym wyborze przede wszyst-
kim książki i czasopisma ze zbiorów Biblioteki Narodowej, zarówno te
będące świadectwem przeszłości, jak i te związane z dzisiejszą Biało-
rusią. Tłem dla eksponowanych książek były stare mapy, ryciny, ikony,
a także fotografie ze zbiorów BN oraz współczesne zdjęcia z kolekcji
prywatnych, wykonane, między innymi, podczas etnologicznych i so-
cjolingwistycznych badań terenowych. Pokazano też fotografie ukazu-
jące dynamikę rozwoju oficjalnych stosunków polsko-białoruskich w cią-
gu pierwszych czterech lat po ogłoszeniu niepodległości Białorusi i na-
wiązaniu z nią stosunków dyplomatycznych.

Eksponaty przedstawiono w czterech działach.
U źródełU źródełU źródełU źródełU źródeł
W części wystawy ukazującej historyczne związki polityczne i kultural-
ne sąsiadujących ze sobą narodów od czasów najdawniejszych aż do
końca II wojny światowej, najstarszym i najcenniejszym eksponatem
była jedna z trzech zachowanych wersji statutu litewskiego, spisanego
w języku starobiałoruskim. Interesujący był także zestaw książek pre-
zentujących białoruską kulturę ludową XIX i początku XX wieku, a wśród
nich czterotomowe dzieło Lud Białoruski Michała Federowskiego.
W trudnym czasieW trudnym czasieW trudnym czasieW trudnym czasieW trudnym czasie
W tej części ekspozycji zaprezentowano wyniki badań naukowych
w dziedzinie białorutenistyki, prowadzonych w latach 1945-1989; nie-
które z nich publikowane są do dzisiaj, na przykład Atlas gwar wschod-
niosłowiańskich Białostocczyzny.
Wyzwania wolnościWyzwania wolnościWyzwania wolnościWyzwania wolnościWyzwania wolności
Ten dział wystawy był najobszerniejszy i najbardziej zróżnicowany te-
matycznie. Wypełniły go aktualne opracowania dotyczące najnowszej
historii Białorusi i jej związków z historią Polski (1990-2000), a także
prace historyczne traktujące o stosunkach polsko-białoruskich w dwu-
dziestoleciu międzywojennym i w okresie Polski Ludowej. W ostatnim
dziesięcioleciu naukowe zainteresowania zwróciły się również ku za-
gadnieniom tożsamości mieszkańców Białorusi – powstały, prezento-
wane na wystawie, opracowania dotyczące języka białoruskiego, biało-
ruskiej literatury i sztuki, etnografii i folkloru.
W drodzeW drodzeW drodzeW drodzeW drodze
Ta część wystawy to prezentacja literatury mniejszości narodowych:
białoruskiej w Polsce i polskiej na Białorusi. Przedstawiono dzieła stwo-
rzone przez polskich Białorusinów – nie tylko literaturę piękną, lecz tak-
że prace naukowe wydawane przez Białoruskie Towarzystwo Historycz-
ne w Polsce. Skromniej prezentowała się twórczość Polaków – obywa-
teli Białorusi: głównie czasopisma polskojęzyczne, z najbardziej znanymi:
„Głos znad Niemna” i „Magazyn Polski”, oraz pisma o charakterze reli-
gijnym: „Mizericordia” i „Kalendarze”.

Osobne miejsce na wystawie zajmowała sekwencja poświęcona
Szlakowi Mickiewiczowskiemu na Białorusi oraz przekładom na białoru-
ski Pana Tadeusza i Dziadów (najnowsze, dwujęzyczne, w tłumaczeniu
Sierża Minskiewicza, wydano w 1999 r.). Przedstawiono także związaną
z Białorusią twórczość patrona wystawy – Tadeusza Konwickiego.

Anna Smułek-Żurowska

Nie wry³a� siê w ludzk¹ pamiêæ, Bia³o-
rusi. Nie odbiera³a� innym wolno�ci, nie
rabowa³a� cudzej ziemi, nie mordowa³a�
ludzi zza s¹siedzkiej miedzy. Mia³a� dla
obcych szacunek i go�cinny ko³acz, mia-
³a� dla rabusiów ostatni¹ krowê i ostat-
ni¹ kromkê ¿ytniego chleba ze znakiem
krzy¿a, mia³a� dla nieszczê�liwych krwa-
wi¹ce serce i biedne nie pieszczone ¿ycie
do oddania. Dlatego ma³o kto ciebie pa-
miêta.

Tadeusz Konwicki Kalendarz i klepsydra

Folder towarzyszący wystawie Białoruś-Dobroruś

Fragment ekspozycji
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W po³owie lat 90. w Pu³-
 tusku, gdy powstawa³a
 tam WSH, by³y dwie

dobrze pracuj¹ce biblioteki: miejska
i pedagogiczna, nie mog³y one jed-
nak zapewniæ w³a�ciwej obs³ugi
przysz³ych studentów. Zak³adano
bowiem, ¿e liczba potencjalnych
u¿ytkowników przekroczy wielo-
krotnie dotychczasowe parametry
wykorzystania miejsc i ksiêgozbio-
ru tych bibliotek. Na przeszkodzie
sta³y przede wszystkim pomiesz-

czenia: biblioteka pedagogiczna fak-
tycznie nie mia³a czytelni, miejska
by³a w znacznie lepszej sytuacji, ale
zaspokaja³a przede wszystkim po-
trzeby �rodowiska, a m³odzie¿y
szkó³ �rednich w szczególno�ci.
Szanse na spe³nienie potrzeb dydak-
tycznych i naukowych studentów
by³y bardzo ma³e. Ponadto w ca-
³ym rejonie pó³nocno-wschodniej
Polski brakowa³o ksiêgozbiorów
nakowych. W promieniu kilkudzie-
siêciu kilometrów, nie licz¹c War-
szawy, sk¹d mogli siê rekrutowaæ
przyszli s³uchacze, nie by³o placówki
zdolnej sprostaæ podstawowym po-
trzebom studentów, wynikaj¹cym
z programów nauczania oraz zwi¹-
zanym z przygotowywaniem prac
seminaryjnych i dyplomowych.

Stanowisko rektora WSH, prof.
Andrzeja Bartnickiego, by³o od po-
cz¹tku jednoznaczne. Szko³a wy¿-
sza nie mo¿e prawid³owo funkcjo-
nowaæ bez w³asnej, dobrze zorga-
nizowanej biblioteki. Sytuacja by³a
jednak bardzo trudna. Brakowa³o
pomieszczeñ, ksiêgozbioru, a tak¿e
kierownika, zdolnego tak¹ placów-
kê zaprogramowaæ i zorganizowaæ.

Kompromisowym wyj�ciem
z sytuacji mog³o byæ powo³anie
wspólnej placówki z bibliotek¹ miej-
sk¹, na co sk³onne by³y siê zgodziæ
zarówno w³adze miejskie, jak i kie-
rownictwo biblioteki. Jednak po-
wstanie Wy¿szej Szko³y Humani-
stycznej w 1994 roku wymaga³o
rozwi¹zañ natychmiastowych. Dla-
tego te¿ potrzeby dydaktyczne
w pierwszym roku akademickim

(1994-1995) zaspokaja³a w³a�nie Bi-
blioteka Miejska im. Lelewela
w Pu³tusku, przy pomocy finanso-
wej WSH; czê�æ niezbêdnych pod-
rêczników i dzie³ podstawowych
oddano bibliotece w depozyt. Pierw-
sze do�wiadczenia by³y bardzo do-
bre, ku zadowoleniu obu stron. Oka-
za³o siê jednak bardzo szybko, ¿e bu-
dynek biblioteki miejskiej nie zaspo-
kaja w pe³ni nowych, dynamicznie
rozwijaj¹cych siê potrzeb uczelni.
Ponadto rosn¹ca z roku na rok licz-
ba studentów zmusi³aby placówkê
miejsk¹ do zmiany profilu. Grozi³o
to utrat¹ jej to¿samo�ci, co dla w³adz
miejskich mog³oby stanowiæ powa¿-
ny problem spo³eczny, a dla m³odzie-
¿y szkó³ �rednich utrudnienie w do-
tarciu do lektur. Dla przeciêtnego
mieszkañca Pu³tuska móg³ to byæ
sygna³ zaw³aszczenia placówki przez
uczelniê. Co prawda, niektóre biblio-
teki, np. Szczecina, mog³y ju¿ wte-
dy s³u¿yæ przyk³adem takiego jed-
noczesnego zaspokajania potrzeb
uczelni i mieszkañców miasta, jed-
nak¿e by³a to inna skala wielko�ci
miasta i jego bibliotek, a tak¿e inne
organizacyjne usytuowanie wy¿szej
uczelni: WSH nie by³a ani instytucj¹
pañstwow¹, ani samorz¹dow¹.

Dziêki aktywno�ci ówczesnego
burmistrza miasta, Tadeusza Pola-
ka, który przyczyni³ siê w bardzo
powa¿nym stopniu do powstania
i stosunkowo szybkiego zorganizo-
wania bazy materialnej WSH, po-
wsta³a mo¿liwo�æ utworzenia w³a-
snej placówki bibliotecznej w po-
mieszczeniach po ksiêgarni �Domu
Ksi¹¿ki�. 1 czerwca 1995 roku, a
wiêc jeszcze przed koñcem pierw-
szego roku akademickiego, po do-
konaniu prac adaptacyjnych i re-
moncie pomieszczeñ przyleg³ych,
zosta³a otwarta w centrum miasta,
przy Rynku, Biblioteka WSH. Dys-
ponuje ona dzisiaj ponad 400 m2 po-
wierzchni, na której znajduj¹ siê

Biblioteka Wy¿szej Szko³y
Humanistycznej w Pu³tusku
Już w pierwszym okresie kształtowania się koncepcji wyższej
uczelni humanistycznej w Pułtusku problem zaplecza
bibliotecznego był jednym z ważniejszych  punktów programu
organizacyjnego. Istotnym elementem myślenia o bibliotece
uczelni w mniejszej miejscowości było rozpoznanie zasobów
bibliotecznych regionu.
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dwie ma³e pracownie i czytelnia
gromadz¹ca stosunkowo bogaty
ksiêgozbiór podrêczny. Wypo¿y-
czalnia mie�ci siê w czê�ci maga-
zynowej, gdzie zgromadzone s¹
g³ównie ksi¹¿ki wystêpuj¹ce w
wielu egzemplarzach.

Zgodnie z nazw¹ uczelni starano
siê tworzyæ ksiêgozbiór przede
wszystkim z my�l¹ o obecnych oraz
przysz³ych studentach pierwszych
trzech powo³anych wydzia³ów: fi-
lologii polskiej, historii i pedagogiki,
a nastêpnie w kolejnych latach �
wydzia³ów: ochrony �rodowiska,
administracji i nauk politycznych.

Za³o¿ono wiêc, ¿e w pierwszych
latach dzia³alno�ci biblioteki nale¿y
skoncentrowaæ uwagê na najpilniej-
szych potrzebach studentów. Cho-
dzi³o oczywi�cie o zgromadzenie nie
tylko skryptów, podrêczników i sze-
roko pojêtej literatury naukowej, ale
tak¿e, ze wzglêdu na potrzeby filo-
logii polskiej � literatury piêknej. Ju¿
przy pierwszych próbach komple-
towania ksiêgozbioru wy³oni³y siê
jednak kwestie, które nie do koñca
zosta³y rozstrzygniête. Podam tyl-
ko dwa przyk³ady wzbudzaj¹ce po-
wa¿ne w¹tpliwo�ci. Pierwszy do-
tyczy³ problemu wyboru, z ogrom-
nej liczby literatury dzieciêcej,
pi�miennictwa m³odzie¿owego.
Wed³ug programowych za³o¿eñ �
polonista, który bêdzie uczy³ w
szkole podstawowej, winien znaæ
ksi¹¿ki adresowane do dzieci. Wia-
domo jednak, ¿e w praktyce dydak-
tycznej na kierunkach polonistycz-
nych wiedza o literaturze dla dzieci
i m³odzie¿y stanowi margines i tyl-
ko niewielki odsetek studentów sta-
ra siê poznaæ to pi�miennictwo oraz
problemy z niego wynikaj¹ce. Trud-
no by³o zaj¹æ jednoznaczne stano-
wisko, w Bibliotece WSH zdecydo-
wano siê wiêc na kompromis. Gro-
madzono ksi¹¿ki zweryfikowane
przez czas oraz utwory tych pisa-
rzy, którzy uznawani s¹ za klasy-
ków poszczególnych rodzajów pi-
�miennictwa dla dzieci i m³odzie¿y.

Bardziej skomplikowana by³a
kwestia, w jakim zakresie bibliote-
ka nowej uczelni winna gromadziæ
to pi�miennictwo z poszczególnych
dziedzin wiedzy, które jest ju¿ tylko

dokumentem minionej epoki. Mam
tu na my�li przede wszystkim wy-
dawnictwa z zakresu ekonomii, po-
lityki, stosunków miêdzynarodo-
wych, ale tak¿e utwory literackie,
które z ró¿nych powodów przesta-
³y byæ obecne we wspó³czesnym
¿yciu literackim. Poza dzie³ami
uznanymi za podstawowe w po-
szczególnych dziedzinach, które
musz¹ znale�æ siê w programie na-
uczania, ogromna wiêkszo�æ daw-
nej produkcji wydawniczej zosta³a
uznana przez niektórych pracowni-
ków naukowych za zbêdny balast,
�zamulaj¹cy� ksiêgozbiór. Bardzo
szybko okaza³o siê jednak, ¿e znacz-
na czê�æ tych publikacji, na przy-
k³ad z ekonomii politycznej socjali-
zmu, jest niezbêdna w dydaktyce
wspó³czesnej. Dotyczy to tak¿e prac
z zakresu kultury politycznej, bada-
nia ¿ycia literackiego, przemian spo-
³ecznych itp. Podobnych w¹tpliwo-
�ci jest wiele i dopiero praktyka po-
zwala na weryfikowanie za³o¿eñ
i dostosowywanie koncepcji do rze-
czywistych potrzeb dydaktycznych
oraz mo¿liwo�ci lokalowych i finan-
sowych uczelni.

Innym problemem jest wieloeg-
zemplarzowo�æ. Wobec trudno�ci
lokalowych nale¿a³oby d¹¿yæ do
gromadzenia maksymalnej liczby
tytu³ów w ma³ej liczbie egzempla-
rzy. Jednak¿e w sytuacji, kiedy
wielu studentów, tak¿e studiów sta-
cjonarnych, mieszka w miejscowo-
�ciach pozbawionych wiêkszych
bibliotek, mo¿liwo�æ wypo¿yczenia
z biblioteki uczelnianej, szczególnie
ksi¹¿ek wydanych dawno, stanowi
bardzo wa¿n¹ pomoc w procesie
dydaktycznym. St¹d te¿ wynika
potrzeba racjonalnego gromadzenia
znacznej czê�ci tytu³ów w du¿ej
liczbie egzemplarzy.

G³ówny zr¹b ksiêgozbioru po-
chodzi³ z trzech podstawowych
�róde³. Pierwszym by³y zakupy
dzie³ naukowych, wydanych daw-
niej, a przynosz¹cych podstawow¹
wiedzê studentom wydzia³ów hu-
manistycznych. Kupowano je
g³ównie w antykwariatach, groma-
dz¹c wszystko, co cenne i niezbêd-
ne. Nie bez znaczenia by³ fakt, ¿e
te same pozycje wznawiane przez

ró¿nych wydawców, by³y czêsto
o 100% dro¿sze, ni¿ znajduj¹ce siê
w antykwariatach. Cenne zespo³y
ksi¹¿ek nabyte zosta³y m.in. z za-
pasów Czes³awa Apiecionka. Za-
kupiono tak¿e czê�æ ksiêgozbioru
Janusza Stradeckiego.

Drugim powa¿nym �ród³em na-
bytków w pierwszych latach dzia-
³alno�ci biblioteki uczelnianej by³y
dublety Biblioteki Narodowej, znacz-
na ich czê�æ pochodzi³a z likwido-
wanego ksiêgozbioru Instytutu
Ksi¹¿ki i Czytelnictwa. Z pomoc¹
przysz³y inne biblioteki, m.in. biblio-
teki instytutowe Uniwersytetu War-
szawskiego: historii, literatury pol-
skiej, jêzykoznawstwa, biblioteko-
znawstwa, pedagogiki, nauk poli-
tycznych. Ta ostatnia przekaza³a kil-
ka tysiêcy tomów, z czego bardzo
du¿y odsetek stanowi³y ksi¹¿ki nie-
zwykle cenne dla powstaj¹cej biblio-
teki. Przysz³y z pomoc¹ tak¿e bi-
blioteki i instytucje, które ze swo-
ich dubletów przekaza³y dzie³a
o trwa³ej warto�ci, wa¿ne zarówno
w dydaktyce, jak i w pracach ba-
dawczych. Wymieniæ tu nale¿y
m.in.: Pedagogiczn¹ Bibliotekê Wo-
jewódzk¹, Bibliotekê G³ówn¹ m.st.
Warszawy, Zak³ad Historii Ruchu
Ludowego, Fundacjê Lanckoroñ-
skich, Bibliotekê Diecezji P³ockiej,
Uniwersytet w Kolonii. Podajê tyl-
ko niektóre placówki, nie sposób
bowiem wymieniæ wszystkich, któ-
re stara³y siê wspomóc organizuj¹-
c¹ siê bibliotekê.

Trzecim �ród³em zasilaj¹cym
ksiêgozbiór by³y dary osób prywat-
nych. Na pierwszym miejscu nale-
¿y wymieniæ donacjê nie¿yj¹cego
ju¿ Wac³awa Aluchy, wieloletniego
pracownika �Czytelnika�, którego
dzieciñstwo by³o zwi¹zane z Pu³tu-
skiem i który, natychmiast po prze-
czytaniu informacji prasowej o po-
wstaniu WSH w tym mie�cie, zg³o-
si³ propozycjê oddania uczelni swojej
biblioteki. Przekaza³ �wietnie zacho-
wane serie czytelnikowskie oraz
wyselekcjonowany wybór dzie³ li-
terackich innych wydawnictw.
Wac³aw Alucha by³ pierwszy, pó�-
niej kilku innych darczyñców, de-
klaruj¹cych swoje emocjonalne
zwi¹zki z Pu³tuskiem, przekazywa-

R
elacje z bibliotek
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³o nam cenne ksi¹¿ki, jak chocia¿by
Stanis³aw Frybes. Pozytywna oce-
na WSH i jej biblioteki przez opiniê
publiczn¹ owocowa³a chêci¹ ofia-
rowania prywatnych ksiêgozbiorów,
które albo nie mie�ci³y siê w miesz-
kaniach w³a�cicieli, albo nie budzi³y
zainteresowania dzieci i wnuków.
Lista darczyñców jest bardzo ob-
szerna. W krótkim artykule mo¿na
wymieniæ tylko niektórych z nich.
I tak, Witold Adamiec ofiarowa³
swój ponad dwutysiêczny ksiêgo-
zbiór i niemal równie poka�ny ze-
bra³ w�ród przyjació³ i znajomych.
Czê�æ swoich zbiorów przekazali
m. in.: Stanis³aw Arski, Anna i Zbi-
gniew Braszkowscy, Stanis³aw Do-
biszewski, Agnieszka i Micha³ Do-
broczyñscy, Barbara Drewniewska-
Idziak, Stefan Jêdrychowski (dar
córki), Igor K¹kolewski, Miros³aw
Korolko, Andrzej Lam, Stanis³aw
Loranc, Zenona Macu¿anka, Roman
Taborski, Janusz Tazbir.

Dla tworz¹cej siê biblioteki wa¿-
ne by³y dary lub depozyty profe-
sorów i adiunktów, którzy rozpo-
czêli pracê w Pu³tusku. Z³o¿y³y siê
na nie przede wszystkim pozycje
niezbêdne w pracy dydaktycznej
ka¿dego z prowadz¹cych zajêcia.
Dotyczy³o to szczególnie ksi¹¿ek,
które z ró¿nych powodów nie by³y
wznawiane, a wielu wyk³adowców
mia³o egzemplarze podwójne lub
niewykorzystywane. Wiêkszo�æ
wspó³pracowników WSH nadal
systematycznie wzbogaca ksiêgo-
zbiór biblioteki zarówno pozycjami
autorskimi, jak i wybranymi z w³a-
snych zbiorów.

Biblioteka prowadzi pe³n¹ doku-
mentacjê darczyñców, niezale¿nie
od zapisów w ksiêdze inwentarzo-
wej. Ich nazwiska s¹ zawarte w
dwóch opas³ych tomach. G³ówn¹
rolê we w³a�ciwym kompletowaniu
zbiorów pe³ni³y jednak i pe³niæ bêd¹
w przysz³o�ci zakupy produkcji bie-
¿¹cej, zw³aszcza z ostatnich lat. O
doborze nowych pozycji decyduj¹
w pewnym stopniu pracownicy
dydaktyczni, ale przede wszystkim
do�wiadczone ju¿ kierownictwo
Biblioteki WSH.

Dawne czasopisma pochodz¹
g³ównie z darów, w wiêkszo�ci s¹

oprawione i w bardzo dobrym sta-
nie, jak np. �Przegl¹d Kulturalny�,
�¯ycie Literackie�, �¯ycie Warsza-
wy�, czy �Trybuna Ludu�. Zgro-
madzono tak¿e komplety nieopra-
wionych czasopism naukowych
i kulturalnych. Wiele numerów ta-
kich periodyków, jak � Twórczo�æ�
czy paryska � Kultura�, mamy w
kilku egzemplarzach, co stwarza
mo¿liwo�æ wymiany z innymi bi-
bliotekami, które kompletuj¹ swoje
zbiory. Czasopisma bie¿¹ce pocho-
dz¹ wy³¹cznie z prenumeraty.

Od pocz¹tku ksiêgozbiór syste-
matycznie opracowywano, two-
rz¹c katalog kartkowy w uk³adzie
alfabetycznym i rzeczowym. Kie-
rownictwo uczelni szybko uzna³o
za konieczne wprowadzenie opra-
cowania komputerowego, nie zre-
zygnowano jednak z katalogu kart-
kowego. Zakupiono system MAK,
który dla tego typu placówki wy-
dawa³ siê najbardziej funkcjonalny.
Prace przygotowawcze prowadzo-
ne by³y pod kierunkiem Jerzego
Maja. W stosunkowo krótkim cza-
sie ca³y personel biblioteki opano-
wa³ podstawowe zasady obs³ugi
tego systemu.

Wprowadzenie do biblioteki kom-
puterów mia³o przede wszystkim cel
dydaktyczny. Po pierwsze, chodzi-
³o o przygotowanie studentów do
korzystania tak¿e z innych bibliotek,
w których s¹ i bêd¹ katalogi kom-
puterowe. Po drugie, o przygotowa-
nie ich do korzystania w przysz³o�ci
z innych skomputeryzowanych �ró-
de³ informacji. W mniejszym stop-
niu komputeryzacja wydawa³a siê
niezbêdna � pocz¹tkowo � w korzy-
staniu z ksiêgozbioru macierzystej
biblioteki. Okaza³o siê jednak, ¿e ju¿
w roku 2000 wiêkszo�æ studentów
poszukiwa³a potrzebnych ksi¹¿ek
w³a�nie w katalogu komputerowym,
który obejmuje ju¿ 80% udostêpnia-
nych ksi¹¿ek. Pracownicy biblioteki
starali siê zapoznawaæ studentów z
metodami pracy z katalogiem kom-
puterowym, zarówno poprzez kon-
takty indywidualne, jak i szkolenia
grupowe, szczególnie dla pierwsze-
go roku studiów.

Po kilku latach dzia³alno�ci Biblio-
teka w obecnym kszta³cie osi¹gnê³a

kres swojej wydolno�ci. Przede
wszystkim koñcz¹ siê mo¿liwo�ci
przechowywania zbiorów. Dyna-
miczny wzrost ksiêgozbioru spowo-
dowa³ szybkie zape³nienie siê czê-
�ci magazynowych, brakuje ju¿
miejsc na pó³kach, co ogranicza
mo¿liwo�ci opracowywania nowo-
�ci i ich udostêpniania. Po drugie,
sta³y wzrost liczby studentów wy-
maga tak¿e powiêkszenia liczby
miejsc w czytelni, po trzecie wresz-
cie, w zwi¹zku z budow¹ pomiesz-
czeñ dydaktycznych poza centrum
miasta, korzystanie z czytelni usy-
tuowanej w Rynku bêdzie siê sta-
wa³o coraz mniej wygodne. Dlate-
go te¿ rektor WSH podj¹³ decyzjê o
budowie nowej, funkcjonalnej bi-
blioteki, zlokalizowanej obok domu
akademickiego i jednego z budyn-
ków dydaktycznych. Prace rozpo-
czê³y siê w roku 2000 i w ci¹gu
dwóch lat placówka powinna byæ
oddana do u¿ytku. Za³o¿enia wstêp-
ne przygotowa³ Jerzy Maj, a pro-
jekt architektoniczny opracowa³a
in¿. arch. Barbara Antoniewicz.

Budynek bêdzie mia³ powierzch-
niê oko³o 1570 m2, pomie�ci oko³o
150 000 woluminów, co zapewni
rozwój ksiêgozbioru przez co naj-
mniej 10 lat. W przysz³o�ci bêdzie
mo¿liwe dobudowanie dodatkowej
czê�ci magazynowej. W czytelni
g³ównej znajdzie siê oko³o 120
miejsc dla czytelników, ponadto
przewidziane s¹ pomieszczenia dla
o�rodka informacji naukowej, z do-
stêpem do nowych �rodków prze-
kazu, ³¹cznie z Internetem. Czytel-
nia pozwalaj¹ca korzystaæ z nowo-
czesnych no�ników informacji bê-
dzie prawdopodobnie najbardziej
dynamiczn¹ czê�ci¹ biblioteki.

Nowocze�nie wyposa¿ona bi-
blioteka bêdzie stanowi³a wa¿ne
centrum dydaktyczne w zakresie
informatyki. Studenci WSH, wy-
wodz¹cy siê w ogromnej wiêkszo-
�ci z rejonów najubo¿szych, bar-
dzo rzadko maj¹ dostêp do nowo-
czesnych technik przekazu. Jed-
nym z zadañ biblioteki bêdzie za-
poznawanie ich z nowymi media-
mi i przygotowanie, przynajmniej
w stopniu elementarnym, do ich
wykorzystywania.
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Planuje siê tak¿e stopniow¹
zmianê profilu zbiorów. W pierw-
szych latach celem gromadzenia
by³o zaspokojenie potrzeb dy-
daktycznych, co wynika³o, po
pierwsze, z niewielkich jeszcze
mo¿liwo�ci finansowych uczel-
ni, po drugie za�, z faktu, ¿e
ogromna wiêkszo�æ pracowni-
ków dydaktycznych, mieszka-
j¹cych na sta³e w Warszawie,
dysponowa³a w³asnymi ksiêgo-
zbiorami, mia³a w pobli¿u miej-
sca zamieszkania wielkie biblio-
teki naukowe. Z czasem czê�æ
kadry naukowej bêdzie zwi¹za-
na na sta³e z Pu³tuskiem, b¹d�
stamt¹d siê wywodz¹c, b¹d�
tam siê osiedlaj¹c. Ponadto
samo miasto w coraz wiêkszym
stopniu aspiruje do miana
o�rodka akademickiego. Biblio-
teka WSH musi te¿ zacz¹æ gro-
madziæ literaturê fachow¹, któ-
ra bêdzie zaspokaja³a potrzeby
pracowników naukowych upra-
wiaj¹cych wyspecjalizowane
dziedziny nauki. Nie chodzi tu
oczywi�cie o stworzenie pla-
cówki wed³ug wzorów obo-
wi¹zuj¹cych wielkie biblioteki
naukowe � nie jest to ani realne
ani potrzebne, chocia¿by ze
wzglêdu na blisko�æ bibliotek
warszawskich. Zale¿y nam na
takim przygotowaniu ksiêgo-
zbioru, aby mo¿na by³o w nim
znale�æ podstawowe dzie³a
z szeroko pojêtej humanistyki,
mo¿liwie aktualne publikacje
naukowe, szczególnie z dzie-
dzin wyk³adanych w uczelni,
wszystkie prace dotycz¹ce pó³-
nocnego Mazowsza, zarówno
w aspekcie historycznym, jak
i wspó³czesnym. Mo¿na przewi-
dywaæ, ¿e takie zainteresowania
bêd¹ kszta³towa³y siê wraz z po-
dejmowaniem pracy dydaktycz-
no-naukowej przez naukowców
na sta³e zwi¹zanych z pu³tusk¹
uczelni¹.

   Stanisław Siekierski

   Autor jest profesorem WSH
i opiekunem naukowym

biblioteki tej uczelni
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Pierwsz¹ stanowi¹ materia³y
dotycz¹ce wszystkich im-
prez organizowanych w Bi-

bliotece Narodowej lub przez Na-
rodow¹ Ksi¹¿nicê we wspó³pracy

z innymi instytucjami. Przede
wszystkim czynione s¹ starania,
aby zebraæ i zachowaæ jak najpe³-
niejsz¹ dokumentacjê wystaw od-
bywaj¹cych siê w salach BN. Gro-
madzone s¹: foldery, katalogi, pla-
katy, zaproszenia oraz fotografie z
uroczysto�ci otwarcia ekspozycji,
jak i zdjêcia poszczególnych gablot
i ekranów, co w pewnym stopniu
zastêpuje szczegó³owe katalogi.

W podobny sposób kompletuje
siê d¿s-y dotycz¹ce organizowa-
nych w Bibliotece Narodowej Sa-
lonów Pisarzy i Salonów Wydaw-
ców, a tak¿e koncertów odbywa-
j¹cych siê w salach Biblioteki,
konferencji zagadnieniowych oraz
okoliczno�ciowych spotkañ. Te
materia³y oryginalne uzupe³niane s¹
wycinkami z prasy omawiaj¹cymi
poszczególne imprezy.

Osoby �ledz¹ce historiê i wspó³-
czesn¹ dzia³alno�æ Biblioteki Naro-
dowej szczególnie doceniaj¹ zna-
czenie d¿s-ów, które w przypadku
braku powa¿niejszych dokumen-
tów, pomagaj¹ zebraæ dane i usta-
liæ okoliczno�ci odbywaj¹cych siê
imprez.

Druga czê�æ d¿s-ów gromadzo-
nych w Zak³adzie Informacji Nau-
kowej to: foldery, ulotki, og³oszenia
itp. opracowywane g³ównie z my-
�l¹ o u¿ytkownikach Biblioteki. In-
formuj¹ one zarówno ogólnie o jej
dzia³alno�ci, jak i o pracy poszcze-
gólnych zak³adów i agend. Do gru-
py tej mo¿na zaliczyæ równie¿ re-
gulaminy dostêpu do okre�lonych
grup zbiorów w czytelniach BN oraz

D¿s-y dokumentuj¹
dzia³alno�æ Biblioteki
Narodowej
Zbiór dokumentów życia społecznego – gromadzony według
określonego profilu tematycznego w Zakładzie Informacji
Naukowej – stanowi część dokumentacji, która pokazuje
działalność Biblioteki Narodowej. Materiały te można podzielić
na trzy części.



70

Od kilku lat zmienia siê na-
wet szacowna Biblioteka
Narodowa. Poza pe³nieniem

swoich statutowych funkcji, staje
siê coraz wyra�niej o�rodkiem ¿y-
cia literackiego, jakby jej kierow-
nictwo i pracownicy próbowali
obroniæ resztki obszaru zajmowa-
nego jeszcze przez kulturê wysok¹
przed naporem agresywnej i sko-
mercjalizowanej kultury masowej.
Oczywi�cie, biblioteka z za³o¿enia
jest instytucj¹ chroni¹c¹ warto�ci
artystyczne i dorobek naukowy, ale
w ostatnich latach widaæ wyra�-
nie, ¿e Bibliotece Narodowej odgry-
wanie tylko takiej roli przesta³o wy-
starczaæ.

Byæ mo¿e prze³omowym mo-
mentem by³o na³o¿enie na Bibliote-
kê Narodow¹ obowi¹zku wydawa-
nia kilku zas³u¿onych czasopism
literackich (�Nowe Ksi¹¿ki�,
�Twórczo�æ�, �Dialog�, �Literatu-
ra na �wiecie�, �Ruch Muzyczny�,
�Nowaja Polsza�), tak zwanych
czasopism patronackich, które bez
wsparcia Narodowej Ksi¹¿nicy
i Ministerstwa Kultury nie poradzi-
³yby sobie na rynku prasowym?
W³a�nie dzia³alno�æ wydawnicza
BN to jeden z przejawów jej aktyw-
no�ci maj¹cy na celu popularyza-

cjê zagadnieñ z zakresu m.in. sze-
roko rozumianej nauki o ksi¹¿ce.

BN regularnie publikuje kwartal-
nik �Biuletyn Informacyjny Biblio-
teki Narodowej�, wiele wydaw-
nictw bibliograficznych, a tak¿e
coraz liczniejsze ksi¹¿ki, i to nie
tylko pokazuj¹ce jej zasoby. Jedn¹
z takich ksi¹¿ek wydanych ostat-
nio jest, na przyk³ad, Ga³¹zka ko-
sodrzewiny, tom przedstawiaj¹cy w
oparciu o teksty �ród³owe Najdaw-
niejsze wypadki tatrzañskie w pi-
�miennictwie polskim (to podtytu³
tej publikacji), opracowany przez
dyrektora BN Micha³a Jagie³³ê. Au-
tor informuje na koñcu ksi¹¿ki, ¿e
bazê �ród³ow¹ tego szkicu stano-
wi¹ ksi¹¿ki i czasopisma oraz zbiory
ikonograficzne zgromadzone w Bi-
bliotece Narodowej i dziêkuje pra-
cownikom BN, których wszech-
stronna pomoc � jak pisze � mia³a
[...] nieocenion¹ warto�æ.

Biblioteka Narodowa organizuje
regularnie presti¿owe imprezy z
udzia³em publiczno�ci, które zdo-
by³y trwa³e miejsce na mapie kul-
turalnej Warszawy i kraju. Jeden
ich nurt, do którego wszyscy zd¹-
¿yli�my siê ju¿ przez lata przyzwy-
czaiæ, to wystawy prezentuj¹ce w
tematycznych sekwencjach frag-

Ulotne, ale nie ulatuj¹ce...
O d¿s-ach Wydawnictwa Biblioteki
Narodowej

Biblioteka... Gdy słyszymy to słowo, natychmiast staje nam
przed oczami ciąg półek wypełnionych książkami, zniszczone
stoły, przy których siedzą  w ciszy pochyleni czytelnicy, słyszymy
szelest przewracanych kartek, delikatny stukot szufladek
katalogów, szeptem udzielane informacje. Taki obraz bibliotek
mojej młodości coraz bardziej jest już tylko wspomnieniem.
W otwartym niedawno gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie, obok wszystkich typowych, choć nowoczesnych
urządzeń bibliotecznych, mieści się centrum rozrywkowe,
restauracja, sklepy, jakieś biura. Idzie nowe, choć mnie
osobiście aż tak awangardowe zestawienie odmiennych
elementów nie bardzo odpowiada.

zasady korzystania z takich
us³ug jak: zamawianie odbitek
fotograficznych i kserograficz-
nych, mikrofilmów, a tak¿e
ulotki informuj¹ce o aktualnej
ofercie wydawniczej Biblioteki
Narodowej.

Trzeci¹ czê�æ zbioru doku-
mentów ¿ycia spo³ecznego
w zasobach Zak³adu Informa-
cji Naukowej tworz¹ materia³y
dotycz¹ce by³ych i obecnych
pracowników Biblioteki Naro-
dowej. S¹ to wycinki artyku³ów
z prasy mówi¹ce o pracach lub
¿yciu danej osoby,  recenzje prac
publikowanych, a tak¿e foto-
grafie, klepsydry i nekrologi.

Dokumenty ¿ycia spo³eczne-
go, obok innych dokumentów,
rejestrowane s¹ w  kartkowych
kartotekach, a nastêpnie ich opi-
sy uwzglêdniane s¹ w bibliogra-
fii Biblioteki Narodowej, opra-
cowywanej w piêcioletnich cy-
klach.

Danuta Rymsza-Zalewska
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menty zbiorów biblioteki. Drugi �
stosunkowo �wie¿ej daty � to Sa-
lon Pisarzy i Salon Wydawców.
Imprezy te s¹ powrotem do najbar-
dziej szlachetnej formy ¿ycia lite-
rackiego: do spotkañ czytelników
z wybitnymi pisarzami oraz z przed-
stawicielami najbardziej zas³u¿o-
nych wydawnictw krajowych.
Czytelnikom nie wystarcza bowiem
sama lektura tekstu; chc¹ oni tak-
¿e poznaæ autora i dowiedzieæ siê,
jakim jest cz³owiekiem, pos³uchaæ,
jak czyta swoje utwory. Takie kon-
takty zmieniaj¹ sposób patrzenia na

literaturê, wp³ywaj¹ na jej rozumie-
nie. Podczas spotkañ w Salonie
Wydawców czytelnicy maj¹ oka-
zjê poznaæ plany wydawnicze, zaj-
rzeæ do �kuchni� edytorów, poznaæ
ich k³opoty i sukcesy. Ma to nie-
ma³e znaczenie dla ludzi g³êbiej za-
interesowanych literatur¹, czy sze-
rzej: ksi¹¿k¹. Idea tych spotkañ jest
bardzo piêkna i podtrzymuje zamie-
raj¹c¹ tradycjê � dzisiaj bowiem, je-
�li jeszcze tego typu imprezy siê
odbywaj¹, to najczê�ciej w ramach
jakich� wielkich spêdów typu targi
ksi¹¿ki czy huczne festiwale lite-
rackie. Wydaje mi siê, ¿e jednak
wa¿niejsza jest regularno�æ takich
spotkañ, a nie ich masowo�æ w
ramach jakiego� gigantycznego
przedsiêwziêcia, w którym czytel-
nik po prostu siê gubi, atakowany
mnóstwem jednocze�nie pojawia-
j¹cych siê propozycji.

I wreszcie rzecz najwa¿niejsza:
�salonowe� spotkania s¹ z natury
ulotne: trwaj¹ godzinê, dwie. Biblio-
teka Narodowa jak najs³uszniej dba
o to, ¿eby zostawa³ jaki� ich �lad.
Ka¿demu spotkaniu towarzysz¹
druki, które jednak wcale nie maj¹
do odegrania jednorazowej roli. S¹
to zarazem zaproszenia, ale tak¿e �
jak to trafnie nazwaæ? � foldery
dotycz¹ce pisarza. Zawieraj¹ naj-
wa¿niejsze informacje o pisarzu,
a wiêc spis wszystkich jego publi-
kacji ksi¹¿kowych, przek³adowych,
je�li oczywi�cie takie s¹, nagród ar-

tystycznych itp. Druki te opraco-
wane s¹ i wydane bardzo staran-
nie, w eleganckiej szacie edytor-
skiej. Pozornie przeznaczono je do
jednorazowego u¿ytku, ale mi³o�ni-
kowi twórczo�ci opisanego w nim
autora s³u¿yæ mog¹ d³ugo.

Równie pieczo³owicie wydawa-
ne s¹ katalogi wystaw organizowa-
nych przez Bibliotekê Narodow¹,
najczê�ciej maj¹ce charakter solid-
nej monografii tematu, któremu
po�wiêcona jest wystawa. Zwykle
jest to po prostu ksi¹¿ka z wieloma
ilustracjami, równie¿ kolorowymi.

Le¿y przede mn¹ licz¹ca ponad
160 stronic ksi¹¿ka Zachowaæ
d�wiêk Katarzyny Janczewskiej-
So³omko. Dopiero po jej otwarciu
okazuje siê, ¿e jest to katalog wy-
stawy w Bibliotece Narodowej,
wystawy, której celem by³o uka-
zanie w zarysie rozwoju �wiatowej
fonografii od 1878 do 1939 roku,
a zaprezentowane na niej ekspona-
ty pochodzi³y z zasobów BN oraz
z kolekcji Paula Sovalata. Katalog
ten nie jest jednak wy³¹cznie spi-
sem wystawionych obiektów � ich
wykaz stanowi zaledwie po³owê
objêto�ci ksi¹¿ki. Reszta to rzetel-
ne omówienie historii �wiatowej
fonografii od jej pocz¹tków do
wybuchu II wojny �wiatowej: eru-
dycyjny tekst, którego napisanie
wymaga³o pog³êbionych studiów.
Jest to wiêc efekt powa¿nego wy-
si³ku zarówno ze strony autorki, jak
i Biblioteki, która rzecz ca³¹ z pie-
tyzmem wyda³a, opatruj¹c zarów-
no streszczeniem w jêzyku francu-
skim, jak i wieloma ilustracjami.
Dzieje siê tak, ¿e oto powa¿na
ksi¹¿ka opisuj¹ca przesz³o�æ wa¿-
nego zjawiska wspó³czesnej kultu-
ry, funkcjonuje jako katalog wysta-
wy. Na szczê�cie jest to publikacja
� jak wiele innych wydanych przez
Bibliotekê Narodow¹ � której ¿y-
wot jest znacznie d³u¿szy ni¿ typo-
wego druku ulotnego.

Na koniec warto jeszcze zazna-
czyæ, ¿e nawet je�li BN wydaje ty-
powe druki �jednorazowego u¿yt-
ku�, jak zaproszenia na wystawy,
materia³y im towarzysz¹ce czy inne
materia³y promocyjne, zawsze
zgodnie ze swoim powo³aniem

Zaproszenia na spotkania w Salonie Pisarzy

Oferta reklamowa wydawnictw Biblioteki Narodowej
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Kresy Wschodnie dawnej
Rzeczypospolitej. Katalog
pocztówek. Opracowały
Maria Calikowska, Eugenia
Krasińska-Kencka, Agata
Pietrzak. Redaktor naukowy
Alicja Żendara. Warszawa,
Biblioteka Narodowa 2001.

Pocztówki, nazywane niegdy�
odkrytkami b¹d� widoków-
kami, s¹ �ladem okazjonalnej

korespondencji. Ta okazjonalno�æ
ma podwójne znaczenie: wi¹¿e siê
z tradycj¹ przesy³ania okoliczno-
�ciowych ¿yczeñ (imieninowych,
urodzinowych, �wi¹tecznych) lub
pozdrowieñ z wczasów czy te¿
wycieczek, ale jest te¿ dowodem
pamiêci. Zwykle jednak nastêpne
pokolenie nie przywi¹zuje wiêkszej
wagi do tych rodzinnych pami¹tek.
Ci, którzy wyrzucaj¹ na �mietnik
te ma³e obrazki, najczê�ciej nie zda-
j¹ sobie sprawy z warto�ci, choæ-
by tylko ikonograficznej, zarówno
dawnych, jak i wspó³czesnych od-
krytek. Zwykle nie wiedz¹, ¿e na
podstawie dawnych widokówek
mo¿na, na przyk³ad, odtworzyæ ar-
chitekturê miast i miasteczek, mo¿-
na te¿ z du¿ym prawdopodobieñ-
stwem odtworzyæ ¿ycie codzien-
ne ich mieszkañców. Bowiem
niegdysiejsi wydawcy pocztówek
z niebywa³¹ staranno�ci¹ zabiegali
o to, ¿eby w formie artystycznej
utrwaliæ na widokówce nawet naj-
drobniejszy szczegó³ fotografowa-
nego obiektu.

Najlepiej potrafi¹ to dostrzec
i doceniæ filokarty�ci, których ko-
lekcjonerska pasja mo¿e niekiedy
wydawaæ siê �mieszna czy wrêcz
maniakalna. Ale to w³a�nie im za-
wdziêczamy zbiory pocztówek li-
cz¹ce czêsto wiele tysiêcy obiektów.
Nale¿y siê cieszyæ, ¿e te prywatne
kolekcje nie ulegaj¹ z czasem roz-
proszeniu, ale w ca³o�ci trafiaj¹ do

zbiorów muzeów lub bibliotek,
zw³aszcza, ¿e ostatnia wojna moc-
no przetrzebi³a prywatne zbiory fi-
lokartystyczne. Dotyczy to szcze-
gólnie widokówek krajobrazu, miast
i miasteczek kresów wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej. Do tych
terenów mamy niek³amany senty-
ment, a wielu ludziom kojarz¹ siê
one z rodzinnymi opowie�ciami
przekazywanymi ju¿ przez kolejne
pokolenie, którego protopla�ci z
ziem tych siê wywodz¹.

Jednym ze wspó³czesnych filo-
kartystów, kolekcjonuj¹cym przede
wszystkim lwowiana i kresowiana,
jest Janusz Wasylkowski. Przed kil-
ku laty Biblioteka Narodowa naby³a
od niego, gromadzony latami, zbiór
16 000 pocztówek. Po skatalogo-
waniu i opracowaniu tej kolekcji
wydano katalog zawieraj¹cy 11 813
opisów widokówek, zatytu³owany:
Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypo-
spolitej. Katalog pocztówek.

Zanim jednak zajmê siê znacze-
niem i zawarto�ci¹ Katalogu, s³ów
kilka trzeba po�wiêciæ Januszowi
Wasylkowskiemu. Urodzi³ siê we
Lwowie, jest z zawodu literatem i

Historia opowiadana
pocztówkami

i misj¹, jak¹ ma do spe³nienia w
¿yciu publicznym, robi to tak,
by zawrzeæ w nich porcjê so-
lidnej informacji, albo przynaj-
mniej pokazaæ reprodukcjê ja-
kiego� wa¿nego, czy ma³o zna-
nego eksponatu ze swoich
zbiorów. W ten sposób nie tyl-
ko informuje czy to o podejmo-
wanych inicjatywach, czy o
w³asnej dzia³alno�ci, ale jedno-
cze�nie pokazuje publicznie,
�masowo� cenne obiekty ze
swoich zbiorów, do których na
co dzieñ dostêp nie jest ³atwy.

To wszystko wydaje mi siê
niezwykle cennym nurtem dzia-
³alno�ci Biblioteki Narodowej,
jest to forma edukacji, czy �
u¿ywaj¹c modnego ostatnio s³o-
wa � promocji tradycji kultural-
nej, konkretnych obiektów mu-
zealnych, a wszystko to robio-
ne jest jakby mimochodem,
lekko, za pomoc¹ wydawnictw,
które, choæ z nazwy i za³o¿enia
ulotne, to jednak maj¹ swoj¹
niebagateln¹ warto�æ informa-
cyjn¹.

Leszek Bugajski
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skiego aktora, Bojanowskiego. Ten
ostatni, jak siê okazuje, by³ ich wy-
�mienitym kolekcjonerem. Z czasem
zbiór ten uleg³ rozproszeniu, a jego
strzêpy trafi³y do mnie. Dziêki wspo-
mnianej korespondencji mog³em siê
dowiedzieæ, i¿ prywatny wydawca,
amator [...] fotografowa³ w³asne
rysunki i wydawa³ na widokówkach,
bo tak by³o taniej, gdzie� za grani-
c¹. Nie by³y one zbyt atrakcyjne,
a jednak trafi³y do Bojanowskiego.
Ten splot przypadków to znakomity
przyczynek do dziejów polskiej wi-
dokówki. Za� na stwierdzenie, ¿e
wobec tego widokówki raz by³y
dobre, a raz skandaliczne, Wasyl-
kowski odpowiedzia³: Oczywi�cie.
Jednak wiêkszo�æ z nich prezentuje
dobry poziom. Znacznie s³absze s¹
wydania robione z ró¿nych okolicz-
no�ciowych okazji.[...] Niewielki
nak³ad mia³y [...] widokówki, na
których utrwalono ma³e uliczki czy
ma³o znane budynki. Bo ich nie
mo¿na by³o du¿o sprzedaæ. Dzi� te
domy ju¿ nie istniej¹ albo ca³kowi-
cie zmieni³y wygl¹d. A przecie¿ na
widokówkach zapisana jest historia
naszego kraju, jego poszczególnych
miast, ich architektury. S¹ one tak-
¿e ¿ywym �wiadectwem drukarskich
technik dzi� ca³kowicie zapomnia-
nych. To bogactwo trwa³o do 1914
roku. (�Poczta Polska�, nr 37/2000).

Dlaczego przywo³ujê te obszer-
ne fragmenty wywiadu z Wasyl-
kowskim? Poniewa¿ takich sk¹din¹d
interesuj¹cych i wa¿nych informa-
cji nie znajdziemy w Katalogu. Nie

jest to oczywi�cie zarzut wobec
autorek, które we wstêpie poruszy-
³y inny kr¹g zagadnieñ zwi¹zanych
z omawian¹ publikacj¹.

W Katalogu Biblioteki Narodo-
wej przyjêto zasadê, ¿e wszystkie
opisy katalogowe uporz¹dkowane
bêd¹ alfabetycznie wed³ug nazw
geograficznych. Zasada ta odpo-
wiada charakterowi zbioru, na któ-
ry sk³adaj¹ siê przede wszystkim
widokówki [�]. Je�li pocztówka
nie jest widokówk¹, kierowano siê
intencj¹, która spowodowa³a jej
w³¹czenie do kolekcji. I tak na
przyk³ad portret Elizy Orzeszkowej
znajdzie siê w katalogu pod has³em
GRODNO, czyli miasta, w którym
mieszka³a s³ynna pisarka. Liczne
wizerunki Hucu³ów bez okre�lenia
wsi, z której pochodz¹, znajd¹ siê
pod has³em HUCULSZCZYZNA.

Przyjêcie alfabetycznego uk³adu
w stosunku do widokówek sprzed
1918 roku zaciera jednak ówczesne
granice zaboru rosyjskiego i au-
striackiego. Zaciera tak¿e granice
miêdzy Galicj¹ a ziemiami, które
w dobie przedrozbiorowej ekono-
micznie i kulturowo przynale¿a³y
do Lwowa i dopiero przez ca³y wiek
XIX znajdowa³y siê w obszarze im-
perium rosyjskiego.

Na szczególn¹ pochwa³ê zas³u-
guje opracowanie hase³. Ka¿da bo-
wiem pocztówka ma metrykê, na
która sk³adaj¹ siê: tre�æ pocztówki,
jej autor, nak³adca, rok i miejsce
wydania. Brak pe³nej metryki przy
wielu pocztówkach spowodowany
zosta³ niemo¿no�ci¹ identyfikacji
danych. Ca³o�æ Katalogu podzielo-
na zosta³a na cztery dzia³y: czê�æ ka-
talogow¹; indeks fotografów, wy-
dawców, nak³adców i drukarzy; in-
deks nazw geograficznych; indeks
osób i tematów. I tylko ¿a³owaæ
mo¿na, ¿e za³¹czone do Katalogu
reprodukcje 199 pocztówek nie od-
daj¹ ich oryginalnnych kolorów. Ale
mimo to wydanie Katalogu jest nie
lada gratk¹ dla kolekcjonerów-filo-
kartystów, jak i dla historyków zaj-
muj¹cych siê dziejami kultury ma-
terialnej kresów wschodnich daw-
nej Rzeczypospolitej.

Tadeusz J. Żółciński

dramaturgiem. Po 1989 roku zosta³
redaktorem naczelnym i wydawc¹
�Rocznika Lwowskiego�. Jest tak-
¿e organizatorem Aukcji Kresowia-
nów, animatorem wystaw. Jako
kolekcjoner gromadzi lwowiana i, w
szerszym zakresie, kresowiana obej-
muj¹ce ksi¹¿ki, czasopisma, druki
ulotne, mapy, ikonografiê i pocz-
tówki. Ze wstêpu do Katalogu do-
wiedzieæ siê mo¿na, ¿e przewa¿aj¹
w zbiorze widokówki fotograficzne
lub malarskie. Spora czê�æ widoków
ma³ych miejscowo�ci jest reprezen-
towana w zbiorze zaledwie pojedyn-
czymi kartkami, ale cennymi, bo
rzadkimi i trudnymi do zdobycia.
Jednak ju¿ na pierwszy rzut oka
zwracaj¹ uwagê du¿e zespo³y � po
kilkadziesi¹t do kilkuset widokówek
popularnych miejscowo�ci zdrojo-
wych i wypoczynkowych � Druskien-
nik, Truskawca, Zaleszczyk, takich
regionów jak Huculszczyzna, s³aw-
nych zamków, np. Kamieniec Podol-
ski, o�rodków przemys³owych jak np.
okolice Borys³awia oraz wszystkich
wiêkszych miast z Wilnem, Stanis³a-
wowem, Tarnopolem, Grodnem, nad
którymi dominuje imponuj¹cy wiel-
ko�ci¹ prawie czterotysiêczny zbiór
dotycz¹cy Lwowa.

W jednym z wywiadów na pyta-
nie, dlaczego pod¹¿a tropem listów
i pocztówek, Wasylkowski wyzna³:
To splot tzw. kolekcjonerskich przy-
padków. [�] Kupi³em kiedy� wido-
kówki z Sygniówki, przedmie�cia
Lwowa, na których pomieszczona
by³a korespondencja znanego lwow-

Horodenka, kościół parafialny
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wiadomości...
5 i 26 stycznia odbyły się spotkania Dyrekcji Bibliote-
ki Narodowej z przedstawicielami działających w BN związ-
ków zawodowych i organizacji społecznych. Poświęcono
je sytuacji finansowej Biblioteki Narodowej, a zwłaszcza po-
szukiwaniu sposobów złagodzenia obecnych kłopotów
ekonomicznych BN, spowodowanych zmniejszeniem
w grudniu 2000 r. miesięcznej dotacji o 67%, co sprawiło, że
w rok 2001 Biblioteka weszła ze znacznym  zadłużeniem.

9 stycznia gościem Salonu Pisarzy był Witold Zalew-
ski. Dorobek pisarza scharakteryzował Tadeusz Komen-
dant, a o jego twórczości mówili: Filip Bajon, Michał Jagieł-
ło i Stefan Bratkowski. Podczas spotkania, dyr. Departa-
mentu Książki i Czytelnictwa MKiDN Magdalena Ślusarska
wręczyła pisarzowi, z okazji 80. rocznicy jego urodzin, list
gratulacyjny od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 stycznia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego odbyło się kolejne robocze spotkanie w sprawie
realizacji programu Kwaśny papier. Bibliotekę Narodową
reprezentowali: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Barbara
Drewniewska-Idziak i Władysław Sobucki.

16 stycznia gościem Salonu Wydawców było Wydaw-
nictwo Naukowe Askon. Prezentację wydawnictwa połą-
czono z promocją albumu Monte Cassino. Historia  Ludzie
Pamięć. History  People Memory.

23 stycznia w Salonie Pisarzy odbyło się spotkanie
z Bohdanem Zadurą. Dorobek twórczy poety omówił An-
drzej Sosnowski, a ambasador Ukrainy w Polsce Dmytro
Pawłyczko, poeta i tłumacz poezji polskiej, przedstawił
dokonania B. Zadury jako tłumacza poezji ukraińskiej.

29 stycznia odbyło się posiedzenie Kolegium Bibliote-
ki Narodowej niemal w całości poświęcone sytuacji finan-
sowej. Dyrekcja BN podjęła starania o podniesienie kwoty
dotacji na działalność Biblioteki, a także przygotowała pro-
gram działań oszczędnościowych, którego realizacja po-
winna ułatwić spłatę zaległych zobowiązań.

30 stycznia w Salonie Wydawców zaprezentowało swój
dorobek Wydawnictwo Philip Wilson. Podczas spotkania
prof. Henryk Słapek mówił o swojej książce Inaczej o hi-
storii Polski. 1945-1989 opublikowanej przez tę oficynę.

31 stycznia w Salonie Wydawców gościła oficyna SIC!,
wydawca książki prof. Jerzego Jedlickiego  Świat zwyrod-
niały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, którą uhonoro-
wano tegoroczną nagrodą „Nowych Książek”. Prezenta-
cja wydawnictwa została połączona z uroczystym wrę-
czeniem nagrody. Laudację poświęconą Jerzemu
Jedlickiemu i jego książce wygłosił prof. Jerzy Szacki.

7 lutego w Bibliotece Narodowej otwarto wystawę Re-
klama w Niemczech, przygotowaną przez Instytut Goethe-
go w Warszawie i Bibliotekę Narodową. Ekspozycja  poka-
zuje rozwój niemieckiej reklamy od końca XIX wieku po
czasy współczesne.

12 lutego w siedzibie Biblioteki Narodowej odbyło się
kolejne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, pod prze-
wodnictwem Michała Jagiełły. Głównym tematem obrad
była Sytuacja bibliotek publicznych w 2000 roku. Wprowa-
dzenia dokonał Jan Wołosz, pełnomocnik dyrektora BN
ds. współpracy z bibliotekami publicznymi.

13 lutego gościem Salonu Pisarzy był prozaik Kazi-
mierz Koźniewski, który przedstawił zebranym swój doro-
bek oraz obecne prace i plany twórcze.

14 lutego Dyrekcja Biblioteki Narodowej spotkała się
z przedstawicielami działających na terenie BN związków
zawodowych i organizacji społecznych. Dyrektor M. Ja-
giełło przedstawił sytuację finansową oraz warunki płaco-
we w Bibliotece, zrelacjonował także wyniki swojego spot-
kania z ministrem Kazimierzem M. Ujazdowskim.

20 lutego w Salonie Wydawców swój dorobek edytor-
ski zaprezentowało Wydawnictwo DiG. Każda publikacja
Wydawnictwa ma wersję elektroniczną, która – po wyczer-
paniu nakładu – jest dostępna przez Internet. Uczestnicy
spotkania wzięli udział w otwarciu Humanistycznej Księgar-
ni Naukowej, którą Wydawnictwo DiG uruchomiło w gma-
chu Biblioteki Narodowej.

21 lutego     podczas obrad Kolegium BN dyr. Michał
Jagiełło zrelacjonował przebieg spotkań dyrekcji Bibliote-
ki z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Kazimie-
rzem M. Ujazdowskim oraz z dyrektor Departamentu Książ-
ki MKiDN Magdaleną Ślusarską. Tematem rozmów była
sytuacja finansowa Biblioteki.

21-23 lutego Krystyna Klejn z Zakładu Informacji Na-
ukowej BN przebywała w Kopenhadze na zorganizowa-
nym przez Bibliotekę Narodową Danii seminarium poświę-
conym sprawie wynagrodzeń dla właścicieli praw autor-
skich z tytułu wypożyczania ich dzieł (zob. s. 59)

27 lutego w przededniu 180. rocznicy urodzin Cypria-
na Norwida i w 150. rocznicę ukazania się Promethidiona, w
Bibliotece Narodowej została zorganizowana wystawa
Autoportrety, rysunki i grafika Cypriana Norwida w zbiorach
Biblioteki Narodowej, inaugurująca Rok Norwidowski. Jej
autorkami i komisarzami były: Halina Fedyna, Jolanta Ko-
sim i Katarzyna Raczkowska z Zakładu Informacji Nauko-
wej. Ze względu na unikatowy charakter eksponatów czas
trwania wystawy ograniczono do trzech dni.

28 lutego gościem Salonu Pisarzy był Janusz Od-
rowąż-Pieniążek, wieloletni dyrektor Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza w Warszawie. Podczas spotkania mówił
o początkach swego pisarstwa oraz odpowiadał na liczne
pytania przybyłych gości.

3-6 marca Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, zastępca
dyrektora ds. naukowych BN, uczestniczyła w posiedze-
niu obradującej w Kijowie Międzyrządowej Komisji Pol-
sko-Ukraińskiej ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraco-



75

nych lub bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny
światowej. Jednym z omawianych tematów była sprawa
Archiwum Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczen-
ki, przechowywanego obecnie w BN.

5 marca odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady
Bibliotecznej. Dyskutowano nad kierunkami nowelizacji
ustawy o bibliotekach, powołano też roboczy zespół pod
przewodnictwem Janiny Jagielskiej, który przygotuje pro-
pozycje zmian w tej ustawie.

7-11 marca Anna Szymańska-Sielużycka, kierownik
Działu Przetwarzania Danych BN, przebywała w muzeum
księży marianów w Fawley Court (Wielka Brytania), gdzie
prowadziła szkolenia dotyczące obsługi systemu MAK.

10–13 marca Michał Jagiełło, dyrektor Biblioteki Na-
rodowej, przebywał w Sankt-Petersburgu na zaproszenie
Konsula Generalnego RP. Program pobytu obejmował ro-
bocze rozmowy z przedstawicielami polskich placówek
dyplomatycznych i kulturalnych, spotkanie z miejscową Po-
lonią, jak również spotkania z dyrektorami bibliotek nauko-
wych Petersburga i przedstawicielami środowisk naukowych.
Dyr. Michał Jagiełło wygłosił odczyt na Wydziale Filologicz-
nym Instytutu Pedagogicznego oraz uczestniczył w otwar-
ciu (w Bibliotece Narodowej Rosji) wystawy Z Rosji i o Rosji,
przygotowanej przez BN, a wcześniej prezentowanej już w
moskiewskim Muzeum Literatury im. A. S. Puszkina.

13 marca gościem Salonu Wydawców był Dom Wy-
dawniczy REBIS z Poznania, którego książki ukazują się w
niemal 30 seriach wydawniczych (np. Z Salamandrą, Mi-
strzowie Literatury, Bestseller).

15 marca w Bibliotece Narodowej odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy Białoruś – Dobroruś, trzeciej prezen-
tacji z realizowanego przez BN cyklu „Nasi sąsiedzi – nowe
spojrzenie”. Na wystawie zaprezentowano przede wszyst-
kim książki i czasopisma odnoszące się do historii, tradycji
i współczesnych problemów Białorusi. Ekspozycji towa-
rzyszył folder  w trzech wersjach językowych: polskiej,
białoruskiej i angielskiej, przygotowany przez Wydawnic-
two Biblioteki Narodowej (zob. s. 64).

16 marca     obradowało Kolegium Biblioteki Narodowej.
Dyrektor Michał Jagiełło i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
zastępca dyrektora ds. naukowych, złożyli sprawozdania
z zagranicznych wyjazdów służbowych. W dalszej części
obrad, w związku z wystąpieniami skierowanymi do dyrek-
tora BN przez NSZZ „Solidarność” oraz Koło Związku
Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego,
omawiano sprawy finansowe Biblioteki Narodowej.

19 marca z okazji Roku Paderewskiego odbył się
w siedzibie Biblioteki Narodowej koncert unikatowych na-
grań ze zbiorów fonicznych BN, zatytułowany Gra Pade-
rewski. Zaprezentowano utwory nagrane przez pianistę w
latach 1906-1937. Koncertowi towarzyszyła wystawa obra-
zująca działalność Ignacego Paderewskiego. Pokazano

autografy, nuty, płyty, programy koncertów, fotografie,
książki i inne pamiątki, pochodzące ze zbiorów rękopiśmien-
nych, muzycznych, ikonograficznych oraz z zasobów do-
kumentów życia społecznego Biblioteki Narodowej. Kon-
cert i wystawę  przygotowali Katarzyna Janczewska-So-
łomko, Paweł Bagnowski oraz  Maria Wróblewska
z Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych BN.

21 marca z Pałacu Rzeczypospolitej, siedziby Działu
Zbiorów Specjalnych BN, przewieziono do głównej siedzi-
by Biblioteki Narodowej ósmy transport zbiorów kartogra-
ficznych. Tym samym zakończyła się, trwająca od lipca
2000 roku, przeprowadzka Zakładu Zbiorów Kartograficz-
nych do gmachu BN w al. Niepodległości.

22 marca w Bibliotece Narodowej została otwarta wy-
stawa Piotr Perkowski 1901-1990, kompozytor – pedagog
– społecznik, przygotowana w setną rocznicę urodzin arty-
sty. Zaprezentowane na wystawie obiekty ze zbiorów Bi-
blioteki Narodowej oraz z archiwum rodzinnego kompo-
zytora ilustrowały dorobek artystyczny Piotra Perkowskie-
go z różnych okresów jego życia. Wystawę zorganizował
Zakład Zbiorów Muzycznych i Ośrodek Działalności Pro-
mocyjnej BN. Komisarzem była  Mariola Nałęcz.

23 marca w Bibliotece Narodowej odbyło się kolejne
posiedzenie Klubu Użytkowników Uniwersalnej Klasyfika-
cji Dziesiętnej, zorganizowane przez Zarząd Komisji Opra-
cowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarządzie Głównym
SBP. Dyskusję poświęconą klasyfikacji książek z działu 37.
i innych prowadziły pracownice BN: Jolanta Hys (Instytut
Bibliograficzny) i Teresa Turowska (IKiCz).

27 marca w Bibliotece Narodowej odbyło się kolejne
posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Biblioteczne-
go. Kontynuowano dyskusję nad przygotowaniem propo-
zycji nowelizacji ustawy o bibliotekach, w części dotyczą-
cej narodowego zasobu bibliotecznego. Ze strony BN w
obradach uczestniczyli: Michał Jagiełło (przewodniczący
Rady), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (sekretarz Rady),
Stanisław Czajka (zastępca dyrektora BN, prezes ZG SBP),
Jan Wołosz (pełnomocnik dyrektora  BN ds. współpracy
z bibliotekami publicznymi).

28 marca gościem Salonu Wydawców, a zarazem i
Salonu Pisarzy, był Zbigniew Święch, autor popularnych
książek na temat historii i legend związanych z Wawelem,
współwłaściciel  autorskiego Wydawnictwa im. Warneńczy-
ka (dawniej Wawelskiego).

29 marca w Instytucie Słowackim w Warszawie odbyła
się – zorganizowana przez Instytut oraz Wydawnictwo Na-
ukowe PWN SA – prezentacja książki Michała Jagiełły Part-
nerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniej-
szościach narodowych (Wydawnictwo Naukowe PWN,
Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000).
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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, firmy i osoby prywatne, dla
których pewne formy naszej aktywności są szczególnie ważne.
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Przewodnicz¹cy Rady Fundacji � prof. Andrzej Rottermund
00-950 Warszawa, ul. Traugutta 7/9, tel. 826 83 24, fax 826 90 51

Fundacja, której patronem jest za³o¿yciel Banku Handlowego, dziewiêtnastowieczny dzia³acz
gospodarczy, polityk i mecenas kultury, rozpoczê³a dzia³alno�æ publiczn¹ 18 pa�dziernika 1996 roku.
Celem Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie o�wiaty
i nauki, kultury i sztuki, ochrony �rodowiska, ochrony zdrowia i opieki socjalnej.
Cele te s¹ realizowane m.in. poprzez:
� wspieranie stowarzyszeñ oraz fundacji kulturalnych i edukacyjnych
� tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych
� udzielanie wsparcia inicjatywom badawczym, konferencjom i publikacjom, zw³aszcza

z zakresu  historii bankowo�ci
� dotowanie przedsiêwziêæ kulturalnych.

JOANNA  ZADROWSKA
I MACIEJ  D¥BROWSKI

JOANNA ZADROWSKA, dziennikarka, w latach 1992-1994 rzecznik prasowy
Biblioteki Narodowej, i jej brat, MACIEJ D¥BROWSKI, kierownik Dzia³u
Zbiorów Specjalnych BN, spadkobiercy Jadwigi Kopijowskiej-D¹browskiej,
wype³niaj¹c jej wolê, ofiarowali Bibliotece Narodowej  zbiór blisko 300 akwarel,
rysunków i szkiców Mai Berezowskiej oraz 120 innych prac graficznych twórców
zaprzyja�nionych z artystk¹.
Dar, obejmuj¹cy zarówno dzie³a Mai Berezowskiej jak i dokumenty zwi¹zane
z jej ¿yciem, uzupe³nia znajduj¹c¹ siê w Bibliotece Narodowej kolekcjê
30 rysunków tej artystki. Jest to jeden z niewielu tak licznych zespo³ów prac
jednego artysty w zbiorach  BN.
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W  n u m e r z e :

Bogatym �ród³em staropolskich dokumentów ¿ycia spo³ecz-
nego jest m.in. biblioteka wilanowska oraz zachowane zbiory
dawnej biblioteki Za³uskich. O cennych drukach ulotnych
z XVI � XVIII wieku, a zw³aszcza o dokumentach zwi¹zanych
z funkcjonowaniem ówczesnych urzêdów i instytucji publi-
cznych, a tak¿e interesuj¹cych aktach s¹dowych, pisze
Paulina Buchwald-Pelcowa.

Wystawa Bia³oru�-Dobroru�, otwarta w Bibliotece Narodo-
wej 15 marca br., to trzecia z cyklu �Nasi s¹siedzi - nowe
spojrzenie�. Poprzedzi³y j¹ ekspozycje: W litewskim zwier-
ciadle (1999) oraz Ukraina-Polska: w stronê dialogu (2000).
Patronat nad wystaw¹ obj¹³ Tadeusz Konwicki.

Prace badawcze podejmowane przez zak³ady Instytutu Ksi¹¿ki
i Czytelnictwa, ich miejsce w dzia³alno�ci naukowej Biblioteki
Narodowej, a tak¿e wp³yw sytuacji ekonomicznej BN na plano-
wanie przedsiêwziêæ badawczych � to g³ówne w¹tki rozmowy,
jak¹ cz³onkowie kierownictwa Instytutu przeprowadzili w re-
dakcji �Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Narodowej�.

Dokumenty ¿ycia spo³ecznego Biblioteka Narodowa gromadzi od po-
cz¹tku swego istnienia. Najstarsze z nich: �redniowieczne spisy i in-
wentarze, wspaniale iluminowane rêkopi�mienne kalendarze, pierw-
sze drukowane prognostyki i poradniki, katalogi, wykazy, s¹ zalicza-
ne do cymeliów i podlegaj¹ takiej samej ochronie jak inne cenne zbio-
ry. W³a�ciwy, wyodrêbniony zbiór d¿s-ów tworz¹ druki ulotne i oko-
liczno�ciowe wydawane od roku 1801 do czasów wspó³czesnych. Ko-
lekcjê d¿s-ów, przechowywan¹ w Zak³adzie Dokumentów ¯ycia Spo-
³ecznego i udostêpnian¹ od ponad  roku w nowej czytelni, przedstawia
Zofia G³owicka.

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.

Fundacja Bankowa im. Leopolda
Kronenberga sfinansowa³a
zakup wielu publikacji dotycz¹cych banko-
wo�ci i finansów na ziemiach polskich. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ szesnasto-
wieczne dzie³a Budeusa Gulielmusa: Anno-
tationes in Pandectas oraz De asse, wa¿-
ne dla historii pieni¹dza i mennictwa, oraz
druk Moneta wed³ug kurrencyi konsty-
tucy¹ seymow¹ roku 1717 postanowio-
ney wyrachowana.

Maja Berezowska
Kram z piosenkami, 1964

Akwarela, piórko, tusz.
�Tak siê zakocha³ w pannie Walerii,

¿e kupi³ dla niej los na loterii.�

Maja Berezowska
Kwiaty w srebrnym kielichu, 1964
Akwarela, piórko, tusz.
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1/156/2001Anio³y. Rysunki Cypriana Norwida

Najnowsza publikacja bibliofilska Biblioteki
Narodowej przedstawia w czê�ci albumowej
45 rysunków i akwarel Cypriana Norwida, wybra-
nych z trzech tzw. Albumów Orbis w³asnorêcznie
przez Poetê niegdy� przygotowanych.
W rolê wypowiedzi plastycznej w Norwidowskiej
koncepcji sztuki wprowadza esej Eligiusza Szyma-
nisa Odwzorowaæ �profil bo¿y�. O losach rysun-
ków, ofiarowanych przez Norwida  marsza³kowi
Teodorowi Je³owickiemu, a od roku 1946 przecho-
wywanych  w Bibliotece Narodowej, pisze Hanna
Widacka w szkicu Zab³¹kany w rysownictwo?
Ksi¹¿ka powsta³a z okazji Roku Norwidowskiego,
w 180. rocznicê urodzin Poety.

Opracowanie graficzne
Ryszard Kryska, Andrzej Tomaszewski

Wynagrodzenia
dla właścicieli
praw autorskich
za udostępnianie ich
dzieł w bibliotekach

Dokumenty życia
społecznego
w zbiorach Biblioteki
Narodowej

Dokumenty życia społecznego [...] nieczęsto bywają tematem
zawodowej refleksji, teoretycznych dociekań, a jeszcze rzadziej
przedmiotem kolekcjonerskiej pasji i dumy zbieraczy czy źródłem
prestiżu bibliotecznych zbiorów.

Niew¹tpliwie nowatorskie rysunki wci¹gaj¹ w mrok tajemnicy. �Trzy g³owy kobiece� otwieraj¹ w natural-
ny sposób perspektywy wielu innych kompozycji. �Dziewczyna z tabliczk¹ i rysikiem� wizualizuje w zamê-
cie my�li istotê procesu pisania. We wszystkich w³a�ciwie pracach Norwid przedstawia nie rzeczywisto�æ, a
sposób my�lenia o rzeczywisto�ci. Otwarciem na wyobra�niê odbiorcy wyprzedza nadchodz¹ce tendencje
artystyczne. W pracach plastycznych i poezji narzuca nieodmiennie dialog, ¿¹da wspó³pracy.

   Eligiusz Szymanis Odwzorowaæ �profil bo¿y�
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