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Rolki pianolowe Welte-Mignon

Rolki pianolowe to jeden z najstarszych,
obecnie ju¿ historyczny, sposobów reje-
strowania d�wiêku. Pierwowzorem rolek
� perforowanych papierowych ta�m �
by³y p³yty oraz walce wykorzystywane
w pozytywkach i innych mechanizmach
graj¹cych. Pierwsz¹, licz¹c¹ 112 obiek-
tów, kolekcjê rolek Welte-Mignon BN
zakupi³a w grudniu 1986 roku.
Rolki, z których zreprodukowano nagra-
nia Paderewskiego pochodz¹ g³ównie
ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz
z zasobów Museum für Musikautomaten
w Seewen ko³o Bazylei w Szwajcarii.

Ignacy Jan Paderewski
na rolkach Welte-Mignon
Dwup³ytowy album z nagraniami
Ignacego Jana Paderewskiego,
wydany zosta³ wspólnie przez: Bibliotekê
Narodow¹, Polsk¹ Wytwórniê Papierów
Warto�ciowych oraz firmê fonograficzn¹
Dux. Na pierwszej p³ycie zamieszczono
kompozycje Franciszka Liszta, Franciszka
Schuberta, Ignacego Jana Paderewskiego,
Ludwika van Beethovena, a na drugiej �
utwory Fryderyka Chopina.
Ignacy Jan Paderewski dokona³ tych
nagrañ w dniu 27 lutego 1906 r.

Działalność
informacyjna
bibliotek
warszawskich

Zbiory
kartograficzne

Bibliofilska
edycja rysunków

Cypriana Norwida

Zbiór globusów w Bibliotece Narodowej przedstawia kolekcję niezbyt liczną, lecz pod
względem treści wartościową, a chociaż najstarsze reprezentowane w niej egzemplarze
pochodzą zaledwie z osiemnastego stulecia [...], są jednak egzemplarzami rzadkimi,
bardzo ciekawymi pod względem proweniencji.

Zofia Haczewska
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W  n u m e r z e :

W bogatych zbiorach kartograficznych Biblioteki Narodowej znajduje
siê cenna kolekcja atlasów i map Eugeniusza Romera, twórcy polskiej
szko³y kartograficznej. O ich powstawaniu i znaczeniu dla polskiej nauki
pisze Barbara Przy³uska.

Przeprowadzenie zbiorów kartograficznych do siedziby w nowym
gmachu Biblioteki Narodowej zapewni³o w³a�ciwe warunki ich
przechowywania, opracowywania i udostêpniania � pisz¹ o tym
w serii artyku³ów pracownicy Zak³adu Zbiorów Kartograficznych.

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.

UNICOM BOLS GROUP
Sp. z o.o.
Zakupi³ i przekaza³ do zbiorów ikonograficznych BN
260 portretów fotograficznych autorstwa Czes³awa Cza-
pliñskiego, polskiego fotografika mieszkaj¹cego w No-
wym Jorku. Utrwalono na nich wybitnych przedstawi-
cieli polskiej i �wiatowej kultury.
Czê�æ fotogramów by³a prezentowana na wystawie
Twórcy koñca wieku, zorganizowanej  w maju 2000 r.
w Bibliotece Narodowej.

Bior¹c do rêki albumik Anio³y, powracamy si³¹ rzeczy do starej,
ale wci¹¿ bardzo no�nej i bogatej interpretacyjnie formu³y

Kazimierza Wyki, okre�laj¹cej Norwida [...]  jako �poetê i sztukmistrza�
� tak Andrzej Fabianowski rozpoczyna recenzjê tej publikacji.

Polskie Przedsiêbiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A.
Sfinansowa³o zakup wykonanej w 1782 r. kopii rêkopi�miennej Mapy granicy Górnego �l¹ska wytyczonej
po I wojnie �l¹skiej 1740-1742 miêdzy Austri¹ a Prusami autorstwa Franza de Pesolda. Mapa, o wymiarach
60x218 cm, narysowana w skali oko³o 1:80 000 na piêciu sklejonych arkuszach papieru, dokumentuje bardzo
szczegó³owo przebieg granicy oraz stan sieci osadniczej na terenach przygranicznych.

Jeden z dwóch zachowanych w polskich
zbiorach egzemplarzy edycji strasburskiej
Geografii Ptolemeusza (1522) znajduje siê

w zbiorach Biblioteki Narodowej. Jaki� czas
temu wolumin poddano starannej konserwacji.

Przebieg prac opisuje Anna Zawisza.
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Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i niewielkich zmian w tekście.

Na okładceNa okładceNa okładceNa okładceNa okładce: Globus nieba wykonany w 1770 r. we francuskiej firmie Louisa Charlesa
Desnosa oraz geocentryczna sfera armilarna (ok. 1766 r.) pochodząca z tej samej

pracowni (zob. s. 3)

Autorzy zdjęć w numerze: Krzysztof Konopka, Krzysztof Kossobudzki, Andrzej
Kossobudzki-Orłowski, Agnieszka Manugiewicz, Marek Ostrowski, Agata Pawlukiewicz

O
d niepamiêtnych czasów ludzie d¹¿yli do
 odkrywania i poznawania nieznanego �
 l¹dów, mórz i oceanów, obszarów nie-
bosk³onu, wreszcie kosmosu. Od zawsze

owej woli wydarcia tajemnic przestrzeni towarzyszy³y,
doskonalone przez stulecia, mapy. Sztukê graficznego
opisania przestrzeni zwiemy k a r t o g r a f i ¹.

W³a�nie zagadnieniom kartografii po�wiêcony jest
bie¿¹cy numer �Biuletynu Informacyjnego Biblioteki
Narodowej�. Okazj¹ po temu sta³a siê inauguracja no-
wej siedziby Zak³adu Zbiorów Kartograficznych. By³o
to powitanie i zarazem po¿egnanie, bowiem po prze-
sz³o 40 latach zbiory kartograficzne opu�ci³y w zwi¹z-
ku z tym swe dotychczasowe pomieszczenia w Pa³a-
cu Rzeczypospolitej. Przeprowadzka licz¹cych ponad
82 000 jednostek zbiorów okaza³a siê jedn¹ z najwiêk-
szych, je�li nie najwiêksz¹, a na pewno najtrudniejsz¹
operacj¹ przemieszczenia zbiorów BN.

Kolekcja kartograficzna Biblioteki Narodowej nale-
¿y do najbogatszych w Polsce, sk³adaj¹ siê na ni¹ wspa-
nia³e unikatowe zabytki siêgaj¹ce XVI w.; obiekty au-
torstwa najwybitniejszych kartografów minionych stu-
leci oraz wspó³cze�nie wydawane mapy i atlasy. Dla
owych zbiorów przygotowano rozleg³e, przystosowane
do w³a�ciwego ich przechowywania, na wskro� no-
woczesne i �wietnie wyposa¿one magazyny.

Szczególne znaczenie ma fakt, ¿e po raz pierwszy
w siedemdziesiêcioletnich dziejach Zak³adu powsta³a
osobna czytelnia kartograficzna, przystosowana do
udostêpniania, jak¿e zró¿nicowanych w swej formie,
zbiorów. U¿ytkownikom stworzono komfort pe³ne-
go korzystania z map i atlasów, co wcze�niej by³o
niemo¿liwe ani lokalowo, ani technicznie.

Nowa siedziba to zarazem ca³kiem nowe, nie³atwe
dla Zak³adu zadania. Jednym z najwa¿niejszych jest
komputerowe opracowanie zbiorów w ju¿ istniej¹cej
normie, która pozwala na tworzenie opisu dokumen-
tów kartograficznych w formacie USMARC. S¹ te¿
zadania inne: opracowanie nowego systemu klasyfika-
cji zbiorów, wzmo¿ona, profesjonalna obs³uga u¿yt-
kowników, podejmowanie kolejnych prac naukowo-
-informacyjnych. W tym zakresie Zak³ad ma ju¿ od
dawna znacz¹ce osi¹gniêcia. Aby sprostaæ zarówno
zadaniom dotychczasowym, jak i wielu przysz³ym, nie-
odzowny sta³ siê wyra�ny podzia³ obowi¹zków, kom-
petencji i odpowiedzialno�ci. Dlatego w³a�nie decyzj¹
Dyrektora Biblioteki Narodowej nadano Zak³adowi
now¹ strukturê organizacyjn¹.

W tym miejscu wyraziæ nale¿y zasadne mniema-
nie, ¿e Zak³ad sprosta nadchodz¹cym wyzwaniom,
owocnie dzia³aj¹c na rzecz pomna¿ania, opracowy-
wania i promowania znakomitych zbiorów kartogra-
ficznych Biblioteki Narodowej.
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Zbiór globusów w Bibliotece
Narodowej przedstawia ko-
lekcjê niezbyt liczn¹, lecz

pod wzglêdem tre�ci warto�ciow¹,
a chocia¿ najstarsze reprezentowa-
ne w niej egzemplarze pochodz¹
zaledwie z osiemnastego stulecia,
a najm³odsze z koñca w. XIX i po-
cz¹tku XX, s¹ jednak egzemplarza-
mi rzadkimi, bardzo ciekawymi
pod wzglêdem proweniencji i na
pewno zas³uguj¹ na to, aby po�wiê-
ciæ im nieco uwagi.

Najwiêksz¹ warto�æ przedsta-
wiaj¹ przede wszystkim globusy
z kolekcji wilanowskiej. Zosta³y one
przekazane wraz z ksiêgozbiorem
Biblioteki Wilanowskiej � rêkopisa-
mi, grafik¹ i kartografi¹  do Biblio-
teki Narodowej, jako wieczysty de-
pozyt  ofiarowany jej w r. 1932
przez Adama Branickiego, na rêce
prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Ignacego Mo�cickiego. [...]

Nastêpny globus z kolekcji wi-
lanowskiej, numer inwentarza  wi-
lanowskiego 2, o �rednicy 26 cm,
który zas³uguje na szersze omówie-
nie, jest równie¿ globusem nieba.
Ustawiony na czarnej drewnianej
podstawie o wysoko�ci 25 cm, wy-
konany zosta³ w firmie francuskiej
Desnosa w Pary¿u. Na globusie

umieszczono w dwóch miejscach
informacje dotycz¹ce jego opraco-
wania. W polu bieguna pó³nocne-
go w ozdobnej winiecie z li�ci lau-
rowych widnieje napis nastêpuj¹-
cej tre�ci: Ce globe est [en]richi de
14 rellations nouvelles observées en
1752 par M. I�Abbe De La Caille
avec Privilege du Roy 1758.

Drugi napis w formie rysunku
zwoju rozwiniêtego z rolki umiesz-
czono w okolicy równika: Globe
Celeste calcule... [czê�æ napisu
uszkodzona] Mémoires de Mrs de
I�Academie Royales des Sciences
pour l�Année 1770. dedié au Roy.
Par trés humble et trés obeissant
Serviteur et fidel Sujet Desnos.

Jak mo¿na zinterpretowaæ dwie
ró¿ne daty podane w napisach?
Najwa¿niejsz¹, bardzo istotn¹ infor-
macjê zawiera tytu³ górny, mówi¹-
cy o wykorzystaniu wyników ob-
serwacji astronomicznych, przepro-
wadzonych przez francuskiego
astronoma Lacaille�a w r. 1752. [...]

Pó³nocna pó³kula nieba by³a bar-
dziej znana i opisywana ju¿ przez
Ptolemeusza i staro¿ytnych. Alma-
gest Ptolemeusza wylicza 48 gwiaz-
dozbiorów. Nadano im kszta³ty we-
d³ug figur, pod jakimi wyobra¿ali je
sobie staro¿ytni; Albrecht Dürer
w r. 1515 namalowa³ wyimagino-
wane postacie i przedmioty, a wiêk-
szo�æ  europejskich kartografów
na�ladowa³a nastêpnie rysunki wy-
konane przez Dürera. Pó³nocn¹ pó³-
kul¹ nieba zajmowa³o siê nastêpnie
wielu astronomów, a ostateczne jej
opracowanie jest rezultatem obser-
wacji, jakich w XVII i XVIII w.
dokonali Heweliusz i Flamsteed.

O wiele gorzej przedstawia³a siê
znajomo�æ po³udniowej pó³kuli nie-
ba, tylko czê�ciowo widoczniej
z zamieszka³ych przez cywilizowa-
ny �wiat staro¿ytny okolic Morza
�ródziemnego i pó³nocnych wy-
brze¿y Afryki. Dopiero okres pod-
ró¿y odkrywczych w XVI w. przy-

niós³ pierwsze opisy nieba po³udnio-
wego � podali je Portugalczycy
i Holendrzy. Dok³adnych astrono-
micznych danych dotycz¹cych nie-
ba po³udniowego brakowa³o tak¿e
Heweliuszowi.

Zadanie przeprowadzenia syste-
matycznych obserwacji astrono-
micznych po³udniowej pó³kuli nie-
ba pierwsza podjê³a Francja; z kraju
tego wyjecha³ na Przyl¹dek Dobrej
Nadziei wielki astronom, Nicolas
Louis De Lacaille. Przebywaj¹c tam
przez dwa lata (1750-1752), doko-
na³ systematycznych, dok³adnych
obserwacji. Lacaille okre�li³ pozycje
9800 gwiazd i opracowa³ nowy ka-
talog, który sta³ siê podstaw¹ wie-
dzy astronomicznej o niebie po³u-
dniowym i jego gwiazdozbiorach.
Lacaille ustali³ czterna�cie nowych
konstelacji, a chc¹c uczciæ naukê
i sztukê, nada³ im do�æ osobliwe na-
zwy ró¿nych przyrz¹dów i apara-
tów. Nazwy te jednak zosta³y po-
wszechnie przyjête. [...]

Trudno stwierdziæ, czy globus
nieba wilanowski jest egzemplarzem
rzadkim, lecz po raz pierwszy
uwzglêdnia wyniki obserwacji La-
caille�a � przedstawia nowy obraz
nieba pó³kuli po³udniowej, na któ-
rym widnieje czterna�cie nowo od-
krytych konstelacji. Rysunek tych
konstelacji na globusie, przedstawia-
j¹cy je w postaci przyrz¹dów takich
jak mikroskop, pompa pneumatycz-
na, sztalugi malarskie, zegar waha-
d³owy i inne, wskazuje typowo fran-
cuskie wzory tych instrumentów
wyrabianych w owym okresie we
Francji i nawet przy uszkodzeniu
napisów lub ich braku z samego
tylko kszta³tu narysowanych kon-
stelacji mo¿na by okre�liæ francu-
skie pochodzenie globusu.

Rok 1770 podany na globusie
wskazuje na drugie jego wydanie,
które zosta³o zrealizowane dla
uczczenia rocznicy Francuskiej
Akademii Nauk, jako instytucji na-
daj¹cej ton ¿yciu kulturalnemu
i naukowemu Francji.

Zofia Haczewska

* Całość ukazała się w t. 9 (1973) „Rocz-
nika Biblioteki Narodowej”, s. 450-452

Zbiór globusów
Biblioteki Narodowej*

C
enne kolekcje kartograficzne
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Zbiory kartograficzne Biblioteki Narodowej, liczące ponad 82 000
dokumentów i pozostające pod opieką Zakładu Zbiorów Karto-
graficznych, zyskały obecnie, po wielu trudnych latach, odpo-

wiednie warunki przechowywania i siedzibę, która odpowiada ich ran-
dze. Przeprowadzone do nowego gmachu BN w al. Niepodległości,
otrzymały stosowne pomieszczenia na czytelnię i pracownie Zakładu,
a przede wszystkim obszerne magazyny, w których stało się możliwe
swobodne rozmieszczenie map i atlasów, a nawet pozostawienie ko-
niecznej rezerwy na nowe nabytki.

Nieco historii
Dzieje Zakładu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej, który
utworzony został w 1932 roku, związane były z kilkoma miejscami
w Warszawie. Przed rokiem 1939 była to najpierw Wyższa Szkoła Han-
dlowa przy ul. Rakowieckiej 6, a następnie Pałac Potockich przy Kra-
kowskim Przedmieściu.
Podczas II wojny światowej najcenniejsze obiekty trafiły wraz z innymi
bibliotecznymi cymeliami do gmachu Biblioteki Krasińskich przy ul.
Okólnik 9 i tam spłonęły.
Po wojnie ocalałe resztki zbiorów powróciły na ul. Rakowiecką, a przez
ostatnie czterdzieści cztery lata zajmowały, razem z innymi zbiorami
specjalnymi BN, pomieszczenia w Pałacu Rzeczypospolitej przy pla-
cu Krasińskich.

W 1963 roku, kiedy podejmowano decyzję o budowie nowej siedziby
Biblioteki Narodowej, planowano, że znajdzie się w niej miejsce dla wszyst-
kich zbiorów Narodowej Książnicy, w tym także dla zbiorów specjalnych.
Jednak o przeniesieniu zbiorów kartograficznych do gmachu BN na Polu
Mokotowskim zadecydowano ostatecznie dopiero w 1993 roku.

Warunki lokalowe
Zbiorom kartograficznym i Zakładowi w nowym gmachu BN przyznano
łączną powierzchnię 740 m2. Obecny układ pomieszczeń jest efektem

Kartografia
w nowej siedzibie

Nowe magazyny Zakładu Zbiorów Kartograficznych

Atlas zawiera 48 map drze-
worytowych oraz czê�æ
opisow¹, co tworzy blok

sk³adaj¹cy siê z 225 kart. Ca³o�æ
zosta³a zszyta z zastosowaniem piê-
ciu zwiêzów sznurkowych i opra-
wiona po amatorsku w pó³pergamin,
przypuszczalnie w XIX wieku.
W zbiorach polskich znajduje siê
jeszcze jeden egzemplarz tego wy-
dania strasburskiego � w Bibliote-
ce Jagielloñskiej w Krakowie.

Dzie³o Claudii Ptolemaei Ale-
xandrini [...] opus noviter castiga-
tum [...] dotrwa³o do naszych cza-
sów z ró¿norodnymi i bardzo g³ê-
bokimi zniszczeniami. Z oryginalnej
oprawy zachowa³o siê pierwotne
szycie bloku oraz fragmenty desek
od strony grzbietu uzupe³nione
kilkoma warstwami tektury. Ok³ad-
ki oklejono grubym papierem, z t³o-
czonym ornamentem (prawdopo-
dobnie tapet¹). Naro¿niki i grzbiet
wykonano z cienkiego pergaminu.
Wszystkie karty by³y po¿ó³k³e,
z licznymi br¹zowymi, rozleg³ymi
plamami. Wiele ubytków, zw³aszcza
przy dolnych i zewnêtrznych kra-
wêdziach zosta³o podklejonych pa-
skami papieru. W ca³ym bloku ksi¹¿-
ki wystêpowa³y bardzo liczne otwo-
ry i kana³y po ¿erowaniu owadów.

Po przeanalizowaniu zasiêgu
zniszczeñ opracowany zosta³ pro-
gram prac konserwatorskich obej-
muj¹cy miêdzy innymi:
� usuniêcie plam i zacieków
� uzupe³nienie ubytków, zw³aszcza

licznych otworów po owadach
� rekonstrukcjê oprawy atlasu.
Konserwacjê ksiêgi rozpoczêto od
jej dezynfekcji parami p-chloro-m-
krezolu. Nastêpnie, po oddzieleniu
oprawy od bloku i roz³o¿eniu sk³a-
dek na poszczególne arkusze,
oczyszczono karty mechanicznie
i przyst¹piono do ich k¹pieli. Wy-
konywano j¹ wielokrotnie. Dziêki
temu zabiegowi usuniêto podkleje-
nia i uzupe³nienia kart. Papier nie-
co siê rozja�ni³, jednak brunatne
plamy i zacieki pozosta³y. Po wielu
próbach i analizach zdecydowano
siê usun¹æ je metod¹ miejscowego
wybielania. W miejscach zaplamie-
nia na zwil¿one karty nak³adano pê-
dzelkiem 0,5% wodny roztwór nad-
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manganianu potasu. Po oko³o 2 mi-
nutach neutralizowano bielone miej-
sca 1% wodnym roztworem piro-
siarczynu sodu. Nastêpnie p³uka-
no karty w bie¿¹cej wodzie. Po
tych zabiegach karty odzyska³y
pierwotny wygl¹d.

Kolejnym problemem, z którym
nale¿a³o siê uporaæ, by³o uzupe³nia-
nie ubytków. Ze wzglêdu na cha-
rakter zniszczeñ zdecydowano siê
skorzystaæ z urz¹dzenia do uzupe³-
niania kart mas¹ papierow¹, które
zosta³o zainstalowane w tym cza-
sie w ZKZB. By³o to jego pierwsze
u¿ycie do tak powa¿nej konserwa-
cji. Wykonano wiele prób, w celu
ustalenia barwy masy papierowej
oraz uzyskania odpowiedniej gru-
bo�ci uzupe³nieñ. Po ich wykona-
niu stwierdzono, ¿e w miejscach
otworów po owadach (przecho-
dz¹cych przez ca³y blok ksi¹¿ki) na-
st¹pi³ nieznaczny tylko przyrost
grubo�ci bloku � osi¹gniêcie takie-
go efektu by³oby bardzo trudne
przy rêcznym uzupe³nianiu. Usta-
lone w trakcie tej pracy procedury
uzupe³niania ubytków mas¹ sta³y
siê podstaw¹ do realizacji kolejnych
prac konserwatorskich w naszej
pracowni.

Nastêpnym etapem prac by³o
odkwaszenie kart w nasyconym
wodnym roztworze wodorotlenku
wapnia i zaklejenie ich 1% wodnym
roztworem metylocelulozy. Po za-
prasowaniu i u³o¿eniu kart w sk³ad-
ki przyst¹piono do wykonania no-
wej oprawy. By³o oczywiste, ¿e
zachowana do naszych czasów
oprawa jest wtórna. Jedyn¹ pozo-
sta³o�ci¹ po oryginalnej oprawie

w celu wyrównania ró¿nicy miê-
dzy grubo�ci¹ z³o¿onych map a
grzbietem bloku. Atlas uszyto na
piêæ podwójnych zwiêzów � przy
ustalaniu ich liczby i rozstawu kie-
rowano siê zachowanym oryginal-
nym szyciem. Przygotowano nowe
ok³adki z drewna bukowego i po
wyprofilowaniu krawêdzi po³¹czo-
no je z blokiem ksi¹¿ki. Przy gór-
nej i dolnej krawêdzi grzbietu wy-
szyto lnianymi niæmi kapita³ki.
Oprawê wykonano z br¹zowej cie-
lêcej skóry. Z blachy mosiê¿nej od-
tworzono klamry i przytwierdzo-
no je do ok³adek. W rezultacie uzy-
skano oprawê nawi¹zuj¹c¹
stylistycznie do XVI-wiecznych
opraw ksi¹¿kowych.

Konserwacja atlasu Ptolemeusza
dostarczy³a wielu ciekawych do-
�wiadczeñ oraz postawi³a przed
nami szereg problemów, które, jak
siê wydaje, rozwi¹zali�my w spo-
sób satysfakcjonuj¹cy.

*
Konserwacja bloku książki

i rekonstrukcja oprawy
– mgr Anna Zawisza.

Dokumentacja opisowa i analiza
historyczna

– mgr Ewa Potrzebnicka.
Dokumentacja fotograficzna

– Roman Stasiuk.

Anna Zawisza

Geografia Ptolemeusza
Uratowane dzie³o kartograficzne
W latach 1991-1993 w Zakładzie Konserwacji Zbiorów
Bibliotecznych Biblioteki Narodowej przeprowadzono
konserwację unikatowego egzemplarza Geografii Ptolemeusza,
który powstał w 1522 roku w Strasburgu, w drukarni Joannesa
Grieningera.

by³y fragmenty desek i szycie, co
wskazywa³oby, ¿e pierwotnie atlas
oprawiony by³ w sposób charak-
terystyczny dla I po³owy XVI wie-

ku � prawdopodobnie w skórê na-
ci¹gniêt¹ na deski spiête klamrami.
Rozpoczêto wiêc poszukiwania
wzorów opraw z epoki. Najbli¿sza
orygina³owi okaza³a siê oprawa atla-
su z 1525 roku znajduj¹cego siê
w zbiorach Biblioteki Jagielloñskiej
w Krakowie � ksi¹¿ka uszyta zo-
sta³a na cztery podwójne zwiêzy,
widoczne by³y �lady kapita³ek, skó-
rê naci¹gniêto na deski i wyt³oczo-
no. Po przeprowadzeniu analizy hi-
storycznej zdecydowano wzoro-
waæ siê w³a�nie na tej oprawie.

Przed przyst¹pieniem do sporz¹-
dzenia oprawy zewnêtrzne grzbie-
ty sk³adek oklejono paskami cien-
kiej bibu³y oraz opatrzono falcami,

Pierwsza karta atlasu – stan przed konserwacją i po jej zakończeniu

C
enne kolekcje kartograficzne
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długotrwałego, często burzliwego, a w konsekwencji twór-
czego ścierania się różnych koncepcji i tendencji. Pracow-

nicy Zakładu, którzy znają najlepiej specyfikę zbiorów i potrzeby
warunkujące prawidłowe funkcjonowanie Zakładu, aktywnie uczestni-
czyli w nadawaniu kształtu swojej siedzibie, sugerując projektantom
konkretne rozwiązania. Dotyczyło to zarówno samego rozkładu pomiesz-
czeń, jak i wyposażenia magazynów.
Wydarzenie, jakim było przygotowanie i przekazanie nowej siedziby
Zakładu Zbiorów Kartograficznych, nabiera szczególnego znaczenia,
gdy dokona się najprostszego liczbowego zestawienia danych określa-
jących warunki, w jakich Zakład pracował poprzednio, a w jakich może
prowadzić działalność obecnie.

Powierzchnie użytkowePowierzchnie użytkowePowierzchnie użytkowePowierzchnie użytkowePowierzchnie użytkowe

DawniejDawniejDawniejDawniejDawniej DziśDziśDziśDziśDziś
----------------- czytelnia – 80 m2

magazyn zbiorów I – 53 m2 magazyn zbiorów I – 315 m2

magazyn zbiorów II – 51 m2 magazyn zbiorów II –215 m2

magazyn w podziemiach – 53 m2 tymczasowy magazyn
w  podziemiach – 110 m2

magazyn w podziemiach II – 30 m2 pokój magazynierów – 36 m2

pracownia I – 15 m2 pracownia I – 18 m2

pracownia II – 15 m2 pracownia II – 36 m2

------------------- pracownia III – 36 m2

------------------- pracownia IV – 18 m2

Specyfika potrzeb
Dokumenty kartograficzne, a są wśród nich też dzieła rękopiśmienne,
charakteryzują się ogromnym zróżnicowaniem form, a także formatów
wydawniczych. Znajdują się wśród nich małe, kieszonkowe atlasy, ale
są również dzieła atlasowe o wymiarach powyżej 80 cm i wadze kilku
kilogramów. Podobnie zróżnicowane formalnie są mapy.

Magazyn zbiorów kartograficznych

Portolany tworzono dla celów
praktycznych � mia³y u³a-
twiaæ ¿eglugê po morzach

otaczaj¹cych Europê. Do naszych
czasów nie zachowa³y siê najwcze-
�niejsze portolany � sprzed XIII w.
Ani ¿egluga �ródziemnomorska
z okresu staro¿ytnych Fenicjan
i Kartagiñczyków, ani ta z okresu
rozwoju handlu pomiêdzy miasta-
mi w³oskimi czy hiszpañskimi we
wczesnym �redniowieczu, nie po-
zostawi³y po sobie dokumentów
w postaci szkiców mapowych. Ale
bez w¹tpienia, zanim powsta³y por-
tolany prezentuj¹ce obraz wszyst-
kich wybrze¿y Morza �ródziemne-
go, musia³y istnieæ szkice ich frag-
mentów � dróg z portu do portu �
na których zaznaczano napotyka-
ne przeszkody takie jak mielizny,
czy wystaj¹ce z wody ska³y, jak
i obiekty u³atwiaj¹ce ¿eglugê: ciche
zatoki daj¹ce schronienie przed bu-
rz¹, dogodne do ¿eglugi uj�cia rzek,
obfituj¹ce w wodê wyspy nadaj¹-
ce siê na przystañ itp.

Mapy morskie z drugiej po³owy
XIII w., których pojedyncze eg-
zemplarze zachowa³y siê do na-
szych czasów, s¹ zbyt dok³adne, by
nie poprzedza³y ich szkice. Dotyczy
to na przyk³ad szkicu zachodnich
wybrze¿y Italii czy mapy po³o¿enia
wzglêdem siebie archipelagów wysp
greckich. Jest to jedna z wielu nie-
rozwi¹zanych zagadek �rednio-
wiecznej kartografii europejskiej:
nagle w XIV i XV wieku pojawia
siê sporo nieomal doskona³ych map
morskich, których geneza musia³a
byæ zwi¹zana ze szczegó³owymi
i wielokrotnie powtarzanymi pomia-
rami odleg³o�ci i kierunków, prowa-
dzonymi na morzach i wybrze¿ach.

Zakupiony reprint portolanu Ko-
lumba, którego orygina³ jest prze-
chowywany w Bibliothèque Natio-
nale de France, powsta³ ok. 1492 r.
i prezentuje wybrze¿a morskie Eu-
ropy. Narysowano go na kawa³ku
welinu o wymiarach 68x100 cm,
przy u¿yciu atramentów w kolo-
rach: czarnym, br¹zowym, czerwo-
nym, zielonym i niebieskim oraz nie-
wielkiej ilo�ci z³oceñ. Powierzchnia
pergaminu w 2/3 zosta³a wype³nio-
na map¹ � portolanem, a w 1/3 po-
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krywa j¹ kosmograficzna tablica
z rysunkiem geocentrycznego uk³a-
du planet. Autorstwo mapy nie jest
pewne i badacze wiod¹ spór na ten
temat. Zdaniem niektórych history-
ków mapa by³a w³asno�ci¹ Krzysz-
tofa Kolumba (Cristóbal Colón) i zo-
sta³a ofiarowana przez ¿eglarza Ich
Katolickim Wysoko�ciom Ferdy-
nandowi i Izabeli wkrótce po kapi-
tulacji Santa Fe, w marcu 1492 r.
Czê�æ naukowców natomiast przy-
pisuje autorstwo mapy Bartolomeu-
szowi Kolumbowi, bratu wielkiego
odkrywcy. Niemniej mapa ze wzglê-

Reprint portolanu Kolumba
Po 46. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie,
kolekcja kartograficzna Biblioteki Narodowej wzbogaciła się
– za sprawą Zakładu Uzupełniania Zbiorów – o bardzo ciekawą
reprodukcję rękopiśmiennej mapy. Jest to portolan, wydany
niezwykle starannie przez hiszpańskiego edytora M. Moleiro
Editor, S.A., wraz z dołączonym do niego tekstem: Jose Luis
Comellas, La Carta de Cristóbal Colón, Mappamundi, circa
1492 Conservada en la Biblioteca National de Francia.
Barcelona, M. Moleiro Editor, S.A., 1995.

du na swoj¹ zawarto�æ merytorycz-
n¹ godna jest szczegó³owego opi-
sania.

Obszar, który prezentuje porto-
lan to: ca³a Europa, Azja, po azja-
tyck¹ czê�æ Turcji wraz z Zatok¹
Persk¹ i Morzem Czerwonym, ca³y
basen Morza �ródziemnego oraz
fragment Afryki z jej zachodnimi
wybrze¿ami po rzekê Zair uchodz¹-
c¹ do Zatoki Gwinejskiej. Przybli-
¿ony zasiêg mapy mo¿na by za-
wrzeæ pomiêdzy 70° szeroko�ci
geograficznej pó³nocnej a 10° sze-
roko�ci geograficznej po³udniowej

oraz 35° d³ugo�ci geograficznej za-
chodniej a 50° d³ugo�ci geograficz-
nej wschodniej. Mapa posiada
orientacjê pó³nocn¹. Jej tre�æ wry-
sowana zosta³a w system linii �
rumbów, po³¹czonych czterema
ró¿ami wiatrów. W pobli¿u dolnej
i górnej krawêdzi mapy narysowa-
no cztery podzia³ki liniowe umo¿li-
wiaj¹ce odczytywanie przebytych
odleg³o�ci. Na ka¿dej z nich zazna-
czono punktami równe odcinki. Nie
zosta³y one opisane, wiêc mo¿na
przypuszczaæ, ¿e tak jak na innych
mapach nawigacyjnych, ka¿dy
z nich odpowiada jednej mili. Po-
równuj¹c odleg³o�ci pomiêdzy zna-
nymi portami Morza �ródziemne-
go na mapie i w rzeczywisto�ci
wyliczono, ¿e odcinek mierz¹cy ok.
5,6 mm odpowiada w przybli¿eniu
80 km. Na tej podstawie okre�la siê
orientacyjn¹ skalê portolanu na
1:14 000 000, z zastrze¿eniem, ¿e
odnosi siê ona jedynie do obszarów
lepiej znanych. Tereny umiejsco-
wione na obrze¿ach mapy (czyli
znanego �wiata) nie utrzymuj¹ wy-
liczonej skali. Dotyczy to równie¿

C
enne kolekcje kartograficzne

Mapa Kolumba
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W kolekcji map znaczącą liczebnie grupę stanowią mapy
luźne, o rozmaitych formatach i wielkościach. Ale są też

mapy wydawane w seriach i sekcjach obejmujących niekiedy
setki podobnych arkuszy. W magazynach kartograficznych znajdują
się zarówno wielkoformatowe mapy ścienne oprawione w wałki, któ-
rych długość przekracza 2 m, jak i współczesne składane mapy tury-
styczne i administracyjne czy topograficzne, których magazynowanie
nie stwarza większych problemów. Natomiast część najcenniejszych
lub najbardziej efektownych map jest oprawiona w drewniane ramy
bądź przechowywana na drewnianych stelażach obitych płótnem.

Odrębny problem magazynowy, jakkolwiek liczebnie ograniczony,
stanowi też kolekcja globusów.

Przy tak dużym zróżnicowaniu formalnym zbiorów oczywiste było,
że zorganizowanie i wyposażenie nowych magazynów, jeśli miały one
właściwie spełniać swoją rolę, musiało uwzględniać zarówno specyfi-
kę zbiorów kartograficznych i potrzeby poszczególnych ich kategorii,
jak i ogólne zasady przechowywania zbiorów specjalnych.

Wykonawcy specjalistycznego sprzętu
Powyższe uwarunkowania pociągnęły za sobą konieczność zaprojek-
towania mebli prototypowych, których sposób funkcjonowania, a na-
wet pomysły konstrukcyjne były wypracowywane przez samych użyt-
kowników. Dla ewentualnego wykonawcy było to zadanie nietypowe.
Wyzwaniu temu sprostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ROL - MOT z Ciepielowa, które wygrało przetarg na wykonanie metalo-
wych komód, szaf i regałów. Już w grudniu 1999 roku pierwsza partia
mebli znalazła się w  magazynach kartograficznych, które zostały
w pełni wyposażone i urządzone do końca 2000 roku.

Jeszcze w trakcie rozpatrywania różnych koncepcji dotyczących
wyposażenia pomieszczeń Zakładu oraz na etapie konkretyzowania
się potrzeb, podjęto istotną decyzję o sposobie przechowywania naj-
cenniejszych – szesnasto-, siedemnasto- i osiemnastowiecznych – atla-
sów, które ze względu na swą wartość dla kultury narodowej z jednej
strony, a nie zawsze najlepszy stan zachowania z drugiej, wymagają
szczególnego traktowania.

Dla tej części zbiorów wykonane zostały – przez firmę rzemieślniczą
Waldemara Boratyńskiego z Warszawy – specjalne szafy drewniane,

obszarów wydawa³oby siê ca³kiem
nieodleg³ych. Zniekszta³cenia propor-
cji l¹dów wzglêdem siebie i odleg³o-
�ci pomiêdzy poszczególnymi obiek-
tami mo¿na zauwa¿yæ przy porów-
naniu z map¹ wspó³czesn¹, np.:
Ba³tyk jest usytuowany zbyt blisko
Morza Czarnego. Za blisko te¿ po³o-
¿one zosta³y Sarmacia Europa w sto-
sunku do Rusia Magna, której ob-
szar wcale nie jest tak wielki w po-
równaniu z reszt¹ terytorium Europy.

Tak jak na ka¿dym portolanie,
równie¿ na tym w przedstawieniu
obiektów geograficznych najwiêk-
szy nacisk zosta³ po³o¿ony na zo-
brazowanie portów, wysp i innych
punktów orientacyjnych usytuowa-
nych u wybrze¿y. Na mapê nanie-
siono ponad 1200 nazw geograficz-
nych. Najmniej szczegó³owo i z naj-
wiêkszymi b³êdami przedstawiono
obszary pó³nocne i wschodnie, tzn.
wybrze¿a Islandii, Skandynawii, Ba³-
tyku oraz wschodni¹ czê�æ Morza
Czarnego i Czerwonego, a tak¿e
Zatokê Persk¹. Wnêtrza kontynen-
tów, jak na wszystkich portolanach,
tylko w niewielkim stopniu s¹ wy-
pe³nione nazwami: rzek, gór i wa¿-
niejszych miast. Miasta (jest ich 28)
zosta³y zaznaczone w typowy dla
tego okresu sposób, tzn. rysunkiem
zamków, fortyfikacji lub ko�cio³ów,
a najznaczniejsze z nich kompozy-
cj¹ wszystkich tych trzech rysun-
ków. Ka¿de miasto oznaczono fla-
g¹ okre�laj¹c¹ jego przynale¿no�æ
polityczn¹. Dodatkowo flagami Ka-
stylii lub Portugalii oznaczono nale-
¿¹ce do nich atlantyckie wyspy
i archipelagi. Na terenie Afryki,
w typowy dla epoki sposób, �wy-
pe³niono bia³e plamy na mapie� ry-
suj¹c, w przypadku tej mapy, po-
staci dwóch czarnych wojowni-
ków: jednego z ³ukiem, drugiego
z oszczepem i tarcz¹, a w pobli¿u
Przyl¹dka Palmowego � trzy piêk-
ne palmy. W kilku miejscach: obok
Islandii, Wysp Zielonego Przyl¹dka,
uj�cia rzeki Zair i na Morzu Czer-
wonym umieszczono obszerne tek-
sty informuj¹ce o tych regionach,
np.: Nazwa Morza Czerwonego nie
pochodzi od koloru wody, lecz jest
kolorem ska³ buduj¹cych l¹dy ota-
czaj¹ce morze. Nieznane obszary

Metalowe komody na mapy luźne oraz regały z mapami składanymi
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w g³êbi kontynentów wype³niono na
przyk³ad informacj¹: Hic elephan-
torum magna copia est lub  wryso-
wuj¹c fikcyjne obiekty, jak wielkie,
pokolorowane na zielono jezioro na
terenach centralnej czê�ci Sahary
nazwane Lacus Magnus.

O wiele precyzyjniej wype³niono
na omawianym portalanie interior
w Europie. Nad wiêkszymi rzeka-
mi usytuowano znaczniejsze miasta,
np. nad Dunajem � Augsburg, Re-
gensburg, Ulm, Wiedeñ i Budê. Nie-
które opisano i zaznaczono w szcze-
gólny sposób, np.: Granadê, Pary¿,

Gruba z³ocona kreska oddziela
od portolanu tablicê kosmograficz-
n¹ przedstawiaj¹c¹ rozmieszczenie
na sferach niebieskich (orbitach
oko³oziemskich) planet i gwiazdo-
zbiorów zodiakalnych. Wnêtrze ta-
blicy, o �rednicy 17,5 cm, znajdu-
j¹ce siê w centrycznie u³o¿onych
ko³ach wype³nione zosta³o map¹ po-
wierzchni Ziemi z podzia³em na trzy
kontynenty. Usytuowanie l¹dów
i umieszczenie centrum mapy w Je-
rozolimie jest wzorowane na XV-
-wiecznych mapach typu O-T.
Mapa ma orientacjê pó³nocn¹.
Wszystkie l¹dy na niej przedstawio-
ne s¹ oblane wielkim oceanem, na
którym umieszczono teksty infor-
muj¹ce o Europie, Azji i Afryce. Nie-
co skoszona ku wschodowi po³u-
dniowa czê�æ Afryki ma stosunko-
wo prawid³owo zaznaczon¹ liniê
wybrze¿a i prezentuje tak¿e po³u-
dniowe i wschodnie obszary tego
kontynentu (inaczej ni¿ mapa g³ów-
na). Ta niewielka mapa obejmuje
tak¿e po³udniowe i wschodnie te-
reny Azji z nie najgorzej naryso-
wanym kszta³tem Pó³wyspu De-
kañskiego. Fragmenty kontynen-
tów, które narysowano na g³ównej
mapie s¹ powtórzone równie per-
fekcyjnie jak na portolanach. Pozo-
sta³e tereny, narysowane na podsta-
wie �redniowiecznych mappaemun-
di, naniesione zosta³y schematycznie
i daleko odbiegaj¹ od rzeczywisto-
�ci. W obrêbie tablicy, poza map¹,
dopisane zosta³y dwa ciekawe tek-
sty, które obja�niaj¹ budowê i natu-
rê Nieba i Ziemi. Ich zawarto�æ me-
rytoryczna pochodzi z dodatku do
mapy �wiata w dziele Imago Mun-
di Pedra d�Ailly�ego i utwierdza
w przekonaniu o kosmograficznym
pochodzeniu tre�ci tabeli.

Oba przedstawienia � to w for-
mie portolanu i to na dodanej doñ
tablicy � tylko pozornie prezentuj¹
przeciwstawne sposoby opisania
Ziemi. W czasach, gdy powsta³y,
by³y traktowane jako uzupe³niaj¹-
ce siê �ród³a wiedzy, dlatego po³¹-
czone zosta³y tak¿e na niewielkiej
mapie umieszczonej w centrum sfer
niebieskich.

Lucyna Szaniawska

czy Koloniê � w ich przedstawieniu
mo¿na rozpoznaæ pojedyncze bu-
dowle, jak wie¿e katedry Notre-
-Dame w Pary¿u, czy panoramê for-
tyfikacji Granady. Poza kontynen-
tem Europy jedynie sygnatura mia-
sta Kair zosta³a równie szczegó³o-
wo oznaczona � mo¿na w niej do-
strzec bulwiaste wie¿e meczetu.
Najwiêkszym miastem opisanym na
wybrze¿ach zachodnich, zwanych
Z³otym Wybrze¿em, jest fortyfika-
cja portugalska San Jorge de La
Mina, ale jej ranga nie zosta³a w ¿a-
den sposób podkre�lona na mapie.

C
enne kolekcje kartograficzne

Tablica kosmograficzna

Postacie
wojowników
w interiorze Afryki
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z wysuwanymi półkami, które pozwalają na wygodne do-
tarcie do poszczególnych woluminów bez narażania ich
na mechaniczne uszkodzenia.

Wyposażenie magazynów
Ostateczne wyposażenie Zakładu jest rezultatem opinii specjalistów,
pomysłów i  koncepcji pracowników Zakładu, wreszcie możliwości fi-
nansowych Biblioteki oraz kolejnych decyzji i życzliwego nastawienia
dyrekcji Biblioteki Narodowej. Pierwotna koncepcja,  by w nowych ma-
gazynach  wykorzystać wszystkie stare komody i regały, a nowymi me-
blami jedynie uzupełnić braki, została zarzucona. Zdecydowano się na
rozwiązanie ambitniejsze, ale trudniejsze, które miało na względzie
przede wszystkim dobro zbiorów. Dzięki temu nowe pomieszczenia ma-

gazynowe zbiorów kartograficz-
nych BN, zarówno ze względu na
powierzchnię, jak i na całkowicie
nowe, funkcjonalne i nowoczesne,
a także estetyczne wyposażenie,
stanowią przedmiot prawdziwej
dumy pracowników Zakładu i ca-
łej Biblioteki Narodowej.

Na wyposażenie to składa się:
• 80 metalowych komód, w któ-
rych przechowywane są mapy
luźne, seryjne i sekcyjne, a także
atlasy o bardzo dużych forma-
tach
• 17 metalowych regałów, na
których umieszczono większość
atlasów o dużych formatach
• 75 metalowych regałów skon-
struowanych dla małych atlasów
oraz dla map składanych prze-
chowywanych w pudłach
• 3 prototypowe szafy metalowe
przeznaczone na mapy ścienne,
oprawione w ramy lub rozpięte na
stelażach
• 16 drewnianych szaf dla naj-
cenniejszych atlasów.

Przeprowadzka zbiorów
10 lipca rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzki zbiorów karto-
graficznych z Pałacu Rzeczypospolitej, dotychczasowej siedziby Zakła-
du Zbiorów Kartograficznych, do gmachu w al. Niepodległości 213... do-
niosły „Komunikaty” Biblioteki Narodowej w nr 7/8 z 2000 roku.

Decyzję o rozpoczęciu przeprowadzki przekazał pracownikom Za-
kładu Zbiorów Kartograficznych na początku lipca 2000 r. kierownik
Działu Zbiorów Specjalnych Maciej Dąbrowski. Głównym koordynato-
rem i organizatorem działań związanych z przemieszczeniem zbiorów
kartograficznych i zasiedleniem nowych pomieszczeń została Małgo-
rzata Nowakowska, oddelegowana z Zakładu Starych Druków, komisa-
rzem ds. przeprowadzki – Lucyna Szaniawska.

Pierwotnie harmonogram przewidywał, że cała operacja – podzielona
na trzy etapy – będzie trwała od 17 lipca do 20 grudnia 2000. Prace miały

Warto trochê wiêcej uwa-
gi po�wiêciæ najstarsze-
mu z wymienionych

atlasów  � Atlasowi Królestwa Pol-
skiego Juliusza Kolberga. Ten kar-
tograf i geodeta, ¿yj¹cy w latach
1776-1831, by³ Meklemburczy-
kiem. Jak wielu cudzoziemców,
którzy w okresie zaborów osiedlili
siê na ziemiach polskich, Kolberg
spolonizowa³ siê, a swoj¹ prac¹
wielce zas³u¿y³ siê dla polskiej
nauki. Po ukoñczeniu pruskiej Aka-
demii Budownictwa, zatrudni³ siê
jako in¿ynier topograf w General-
nej Dyrekcji Budowniczej, przy po-
miarach Prus Po³udniowych.
W 1806 r. po klêsce Prus podj¹³
pracê inspektora c³a w Warszawie,
w tworz¹cym siê Ksiêstwie War-
szawskim. Dwa lata pó�niej powo-
³ano go na stanowisko inspektora
pomiarów przy Komisji Rz¹dowej
Spraw Wewnêtrznych i Policji �
opracowa³ wówczas wielk¹ mapê
Ksiêstwa Warszawskiego, na któ-
rej podstawie u�ci�lono podzia³ ad-
ministracyjny Ksiêstwa. W 1817
roku, dziêki rekomendacji Stanis³a-
wa Staszica, Kolberg zosta³ profe-
sorem miernictwa, niwelacji i to-
pografii na Uniwersytecie War-
szawskim, a w 1820 roku uzyska³
doktorat filozofii i magisterium
sztuk piêknych za rozprawê Opi-
sanie sk³adu i u¿ycia planimetru
nowo wynalezionego [przez Kolber-
ga] narzêdzia do dochodzenia po-
wierzchni p³askich. Rok pó�niej
zosta³ cz³onkiem przybranym (a
wkrótce czynnym) Towarzystwa
Przyjació³ Nauk.

Juliusz Kolberg by³ wielbicielem
polskiej poezji sentymentalnej, m.in.
twórczo�ci Franciszka Karpiñskie-
go oraz Kazimierza Brodziñskiego,
z którym by³ zaprzyja�niony. T³u-
maczy³ ich wiersze, co �wiadczy
o dobrym opanowaniu jêzyka pol-
skiego. Prywatnie interesowa³ siê
rozwojem przestrzennym Warsza-
wy. Spo�ród piêciorga dzieci Kol-
berga, Oskar zas³yn¹³ jako badacz
polskiego folkloru, Wilhelm by³ in-
¿ynierem i kartografem, Antoni
malarzem, twórc¹ obrazów, g³ów-
nie o tematyce religijnej.

Szafy na atlasy wydane do XIX w. (przechowywane
w pozycji leżącej)
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Atlas Królestwa Polskiego
Juliusza Kolberga
Na czasy Królestwa Polskiego i Wielkiej Emigracji przypada okres świetności nauk
kartograficznych. Najwybitniejszymi dokonaniami tego okresu były: tzw. mapa Kwatermistrzostwa
(1822-1843), Atlas Królestwa Polskiego Juliusza Kolberga (1826-1827), Atlas Geologiczny Polski
Jerzego B. Puscha (1836), Atlas do historii geografii wieków Joachima Lelewela (1850) oraz
Mapa Polski Wojciecha Chrzanowskiego (1859). Poza atlasem Puscha wszystkie wymienione
dzieła znajdują się w zbiorach kartograficznych BN.

Materia³y dotycz¹ce ¿ycia i dzia-
³alno�ci Juliusza Kolberga przecho-
wywano w tzw. �Tekach Kolber-
gów� w Bibliotece Ordynacji Kra-
siñskich w Warszawie � w 1944
roku sp³onê³y z ca³¹ Bibliotek¹.

Zas³ugi Kolberga dla nauki pol-
skiej zwi¹zane s¹ z jego pracami
kartograficznymi i mierniczymi.
Poza Atlasem Królestwa Polskiego
opracowa³ Mapê Królestwa Pol-
skiego (1832) oraz Plan Warszawy
(1827) kilkakrotnie wznawiany
przez jego syna Wilhelma.

Atlas Królestwa Polskiego Kol-
berg wydawa³ w latach 1826-1827.
Z recenzji zamieszczonej w �Ga-
zecie Polskiej� (nr 270 z 1827 r.)
oraz z informacji w �Kurierze War-
szawskim� (nr 274 i 293 z 1827 r.)
wynika, ¿e lu�ne egzemplarze map

twa p³ockiego, widnieje tylko na-
zwisko litografa.

Na ka¿dej mapie, obejmuj¹cej
obszar jednego województwa, za-
mieszczono tabelê zatytu³owan¹
Rys statystyczny. Zawiera ona dane
dotycz¹ce województwa, które
przedstawione jest na mapie. Tytu³
mapy, obja�nienia znaków, podzia³-
kê i Rys statystyczny podano tak¿e
w jêzyku francuskim.

Zasięg i treść Atlasu
Mapy sk³adaj¹ce siê na Atlas Kró-
lestwa Polskiego obejmuj¹ obszar
Królestwa oraz Wolnego Miasta
Krakowa. Na rysunek sytuacyjny
ka¿dej z nich sk³adaj¹ siê  elementy
matematyczne i szereg elementów
fizyczno-geograficznych, spo³ecz-
no-gospodarczych oraz polityczno-
-administracyjnych, a to wszystko
w dobrych, czytelnych znakach
i kaligraficznych napisach. Rysu-
nek map jest wykonany  kolorem
czarnym, jedynie granice politycz-
no-administracyjne zosta³y rêcznie
pokolorowane. Tre�æ map � bardzo
bogata i ró¿norodna � jest przedsta-
wiana tylko w granicach danego
województwa, poza  nimi stopnio-
wo ubo¿eje i zanika w niewielkiej
odleg³o�ci od oznaczenia granicy
województwa.

Kolberg wyró¿ni³ i nada³ sygna-
tury siedmiu rodzajom osiedli. Wy-
odrêbni³ stolicê województwa, ob-
wodu oraz miasta powiatowe, rz¹-
dowe i prywatne, a tak¿e wsie oraz
kolonie i rozrzucone domy. Zazna-
czono wszystkie wsie sk³adaj¹ce

poszczególnych województw by³y
sprzedawane w miarê ich odbija-
nia. Kiedy ukaza³y siê wszystkie �
czê�æ nak³adu oprawiono jako atlas.
Pojedyncze mapy rozesz³y siê sto-
sunkowo szybko, ju¿ pod koniec
pa�dziernika 1827 roku nak³ad by³
na wyczerpaniu.

Pe³ny tytu³ atlasu wed³ug Karola
Estreichera brzmi: Atlas Królestwa
Polskiego sk³adaj¹cy siê z 8 map
jeneralnych, z których ka¿da wy-
stawia jedno województwo jako to:
Krakowskie, Sandomierskie, Kali-
skie, Lubelskie, P³ockie, Mazo-
wieckie, Podlaskie i Augustowskie
Juliusza Colberga w Warszawie
Buchacz [w³a�ciwie � Ruchacz]
sculpsit w Litografii Szkolnej 1827.
Natomiast tytu³ wed³ug ok³adki,
powtórzony w jêzyku francuskim,
brzmi Atlas Królestwa Polskiego.
Na karcie tytu³owej umieszczono
herb Królestwa Polskiego oraz her-
by poszczególnych województw.

Atlas ma wymiary 44x55 cm.
Zawiera osiem map w skali od
1:477 000 do 1:525 000 wykona-
nych technik¹ litograficzn¹, z rêcz-
nie kolorowanymi granicami. Ozna-
czono na nich lata wydania � czte-
ry ukaza³y siê w 1826 r., a cztery
w 1827 r. Na mapach umieszczo-
no tytu³y po polsku i francusku.
Ka¿da z nich pod ramk¹ jest opa-
trzona podpisem w rozmaity spo-
sób redagowanym i skracanym:
Drukowano w [lub tylko w] Insty-
tucie Litograficznym Szkolnym
w Warszawie J. S³awiñski litogra-
fowa³. Na mapie pi¹tej, wojewódz-Juliusz Kolberg

C
enne kolekcje kartograficzne
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być prowadzone równolegle w starych i nowych pomieszcze-
niach Zakładu.

Na czas trwania przeprowadzki przerwano udostępnianie
zbiorów, informując czytelników o możliwości skorzystania z zasobów czte-
rech innych bibliotek warszawskich. Zawieszono też rejestrację i inwenta-
ryzację nowych wpływów i rozpoczęto przygotowywanie frontu robót. Na-
leżało wygospodarować miejsce do czyszczenia i pakowania map,
a potem ich składowania aż do czasu przewiezienia zbiorów do komory
dezynfekcyjnej. W tym celu zostały powołane dwa zespoły robocze. Dla
pierwszego zorganizowano stanowisko pracy w korytarzu, który uprzed-
nio był przystosowany do udostępniania zbiorów. Tu ładowano do skrzyń
księgozbiór podręczny oraz mapy i atlasy z górnych magazynów. Druga
ekipa, pracująca w magazynie w piwnicy, starała się jak najszybciej oczy-
ścić i  spakować mapy geologiczne, aby zrobić miejsce na paczki oczeku-
jące na transport do komory dezynfekcyjnej. Natomiast w drugim dolnym
magazynie, po złożeniu do skrzyń tzw. zbiorów bytomskich, uzyskano miej-
sce do pakowania przechowywanych tam dokumentów kartograficznych
– czyli fragmentu zbioru map ściennych i topograficznych.

Do połowy sierpnia przewieziono do nowych pomieszczeń Zakładu
36 skrzyń książek. Od tego momentu praca toczyła się na „dwóch
frontach” – w starej i nowej siedzibie. W okresie przewożenia map
i atlasów, czyli od 9 października do końca przeprowadzki, pracownicy
Zakładu podzielili się na dwie wymienne ekipy – „ pałacową” i „nowego
gmachu”.

Przeprowadzka nie postępowała tak sprawnie, jak to planowano na
początku. Bardzo dużo czasu zajmowało spisywanie każdej jednostki
bibliotecznej przekazywanej do komory dezynfekcyjnej BN, stosownie
do oczekiwań Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN. Po-
nadto samo pakowanie było pracą żmudną zarówno ze względu na
ilość obiektów, jak i na różne ich formaty, a także konieczność staranne-
go zabezpieczenia.

W dniu 21 marca 2001 roku przewieziono ostatnią partię dokumen-
tów kartograficznych Biblioteki Narodowej do nowej siedziby przy

Pomieszczenia magazynowe w dawnej siedzibie Zakładu w Pałacu Krasińskich

siê z wiêcej ni¿ dziewiêtnastu do-
mów, a je�li pozwala³o na to miej-
sce na mapie � zasygnalizowano
tak¿e mniejsze.

Na ka¿dej z map znajduj¹ siê te¿
informacje o obiektach zlokalizo-
wanych w poszczególnych osie-
dlach: ko�cio³ach, klasztorach,
gminach ¿ydowskich, szko³ach
�rednich i wy¿szych, s¹dach i try-
buna³ach, wiêkszych zak³adach
przemys³owych, urzêdach i sta-
cjach pocztowych.

Kolberg u¿y³ piêciu sygnatur na
oznaczenie granic (kraju, woje-
wództwa, obwodu, powiatu i de-
kanatu). Na mapach wyodrêbnio-
no trzy rodzaje traktów � trakt,
trakt pocztowy wozowy i trakt
pocztowy konny. Przy traktach
pocztowych oznaczono odleg³o�æ
w milach miêdzy stacjami pocz-
towymi. Wyszczególniono tak¿e
siedem rodzajów us³ug poczto-
wych (np. poczta wózkowa, pie-
sza). Na mapach oznaczono rów-
nie¿ rzeki, jeziora, bagna oraz lasy.
Elementy rze�by terenu wystêpu-
j¹ jedynie na mapie województwa
p³ockiego.

Rys statystyczny
Tre�æ map uzupe³niaj¹, umieszczo-
ne na ka¿dym arkuszu, tabele sta-
tystyczne odnosz¹ce siê do po-
szczególnych województw. Infor-
macje w nich zawarte zosta³y
starannie dobrane i dowodz¹ ol-
brzymiej pracowito�ci i skrupulat-
no�ci autora.
W tabelach znalaz³y siê:
� nazwa i powierzchnia poszcze-

gólnych obwodów i powiatów,
wraz z nazwami ich siedziby

� liczba dekanatów i ko�cio³ów pa-
rafialnych w ka¿dym obwodzie

� powierzchnie pól, ³¹k, ogrodów,
miejsc zabudowanych, dróg, pa-
stwisk, wód i b³ot

� liczba domów, mieszkañców
oraz gêsto�æ zaludnienia na milê
kwadratow¹.

Wszystkie dane dotycz¹ roku 1824
oraz, dla porównania, roku 1812.

Pod tablic¹ statystyczn¹ doty-
cz¹c¹ województwa krakowskie-
go znajduje siê dodatkowa informa-
cja o Wolnym Mie�cie Krakowie.
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Zawarte w niej dane dotycz¹ licz-
by dekanatów, ko�cio³ów, podano
te¿ obszar zajmowany przez mia-
sto i liczbê jego mieszkañców.

Cennym uzupe³nieniem atlasu
Kolberga by³a wydana w Warsza-
wie w 1827 roku Tabella miast,
wsi, osad Królestwa Polskiego

C
enne kolekcje kartograficzne

z wyra¿eniem ich po³o¿enia i lud-
no�ci alfabetycznie u³o¿ona w Bió-
rze [!] Komissyji Rz¹dowej Spraw
Wewnêtrznych i Policyji. To dwu-
tomowe dzie³o, licz¹ce 628 stron,
zawiera wyczerpuj¹ce informacje
o charakterze administracyjnym
i gospodarczym na temat ka¿dej
miejscowo�ci w nim wymienionej.

W Tabelli podano po³o¿enie da-
nej miejscowo�ci w województwie,
obwodzie, powiecie i parafii oraz od-
leg³o�æ w milach od miasta obwo-
dowego, okre�lono rodzaj w³asno-
�ci (rz¹dowa, prywatna, duchow-
na, suprymowana), liczbê domów
i mieszkañców. Dane liczbowe z Ta-
belli zosta³y powtórzone w wielkim
S³owniku geograficznym Królestwa
Polskiego... (1880-1902).

Atlas Królestwa Polskiego przy-
jêty by³ z uznaniem ju¿ przez wspó³-
czesnych. Jest to dzie³o o niespoty-
kanym ani w ówczesnej Europie, ani
w pó�niejszej kartografii polskiej,
bogactwie tre�ci. Ten szczegó³owy
atlas topograficzny i ekonomiczny,
o niezwyk³ej precyzji, jest dzie³em
sztuki kartograficznej Królestwa
Polskiego.

Barbara Majewska

Fragment mapy
województwa
mazowieckiego z Atlasu

Królestwa Polskiego

Juliusza Kolberga
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al. Niepodległości 213. Tym samym ostatecznie zamknięty
został rozdział w historii Zakładu Zbiorów Kartograficznych

związany z Pałacem Rzeczypospolitej.
W przygotowaniu i realizacji przeprowadzki zbiorów uczestniczyli

wszyscy pracownicy Zakładu oraz pracownicy Referatu ds. Zagospo-
darowania Nowej Siedziby.

Do pakowania i przewożenia księgozbioru podręcznego oraz atla-
sów użyto (w ruchu rotacyjnym) ok. 80 metalowych skrzyń o wymiarach
60x45x30 cm, służących już wcześniej do przeprowadzki zbiorów. Ko-
rzystano też z wyspecjalizowanego sprzętu (między innymi dwóch wod-
nych odkurzaczy wieloczynnościowych) oraz zużyto stosy materiałów
do pakowania.

Przeprowadzka Zakładu przebiegła sprawnie także dzięki „zielone-
mu światłu”, jakie dla tych działań zapaliła dyrekcja Biblioteki Narodo-
wej, a także dzięki życzliwości i pomocy wielu pracowników Biblioteki.

Konserwacja zbiorów
Pierwszy transport obiektów kartograficznych skierowano do nowej ko-
mory dezynfekcyjnej w Bibliotece Narodowej w dniu 2 października
2000 r. Składał się ze 109 paczek map geologicznych i ściennych
w arkuszach oraz na wałkach – łącznie było to 5729 arkuszy map. Do
końca przeprowadzki, czyli do 21 marca 2001 r., zorganizowano jesz-
cze siedem transportów map do komory dezynfekcyjnej Biblioteki.

Wbrew wstępnym założeniom, że wszystkie mapy i atlasy zostaną
poddane dezynfekcji w BN, uznano, że konieczne będzie również sko-
rzystanie z komory dezynfekcyjnej działającej przy Muzeum w Wilano-
wie. Głównym powodem tej decyzji była możliwość przyspieszenia prac
dzięki znacznie większej pojemności tamtejszej komory oraz koniecz-
ność poddania dezynfekcji map o wielkich formatach.

Materiały zawożono do Wilanowa w zaplombowanych metalowych
skrzyniach, a dezynfekcja odbywała się w zaplombowanej komorze. Zde-
zynfekowano w ten sposób dwa transporty. Łącznie w obu komorach
poddano dezynfekcji 91 551 obiektów (w 1479 opakowaniach) oraz
7 globusów.

Oczyszczone i zdezynfekowane zbiory kartograficzne były przekazy-
wane ekipie pracującej w pomieszczeniach magazynowych Zakładu
Zbiorów Kartograficznych w siedzibie Biblioteki Narodowej w al. Niepod-
ległości.

Układ zbiorów w magazynach
W nowych, komfortowych warunkach przystąpiono do właściwego rozło-
żenia zbiorów. Prawidłowy układ wszystkich dokumentów kartograficz-
nych zapewnia sprawne funkcjonowanie magazynów oraz pełne udo-
stępnianie zbiorów; także, co nie mniej ważne, zapobiega ciągłemu prze-
kładaniu obiektów w trakcie wyszukiwania konkretnej pozycji.

W Zakładzie Zbiorów Kartograficznych od wielu lat jest stosowany
z powodzeniem układ regionalno-tematyczno-chronologiczny, oparty na
klasyfikacji geograficznej opracowanej w latach pięćdziesiątych przez
Zofię Haczewską i Olgierda Borowika oraz na pierwszej schematycznej
klasyfikacji tematycznej zaproponowanej przez prof. Franciszka Uhor-
czaka. Układ ten jest przejrzysty i wygodny; grupuje w prosty sposób
dokumenty kartograficzne według regionów – świat, kontynent, państwo
itd. W ramach kategorii regionalnych scala się grupy map o jednakowym
temacie (np. mapy geologiczne, gospodarcze, ludnościowe). W tak po-
wstałych zespołach mapy układa się chronologicznie.

System ten ma wiele zalet: umożliwia szybkie odnalezienie materia-
łów potrzebnych do udostępniania lub opracowania oraz ułatwia włą-

Do tej pory w zbiorach BN
 nie uda³o siê  zgromadziæ
wszystkich wydañ atlasów

i map Eugeniusza Romera, jednak
znajduj¹ siê tu najwa¿niejsze jego
publikacje (zw³aszcza atlasy), któ-
re nada³y kierunek charakterystycz-
nej kartografii romerowskiej oraz
wnios³y do szkó³ nowoczesne i rze-
telne metody przekazywania wie-
dzy geograficznej. Nie sposób
w krótkim artykule dokonaæ pre-
zentacji wszystkich przechowywa-
nych w zbiorach BN atlasów i map
Eugeniusza Romera, dlatego przed-
stawione zostan¹ jedynie te atlasy,
które odegra³y najwiêksz¹ rolê
w kszta³towaniu polskiej kartogra-
fii w okresie miêdzywojennym,
a tak¿e wywar³y wp³yw na karto-
grafiê szkoln¹ po drugiej wojnie
�wiatowej.

Prze³omowe znaczenie dla karto-
grafii mia³ pierwszy atlas Eugeniu-
sza Romera, wydany w 1908 r. jako
uzupe³nienie podrêcznika geografii
dla klasy pierwszej szkó³ �rednich.
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Atlasy geograficzne
Eugeniusza Romera
W bieżącym roku przypada 130. rocznica urodzin Eugeniusza
Romera (1871-1954), wielkiego polskiego uczonego, twórcy
polskiej szkoły kartograficznej, wychowawcy wielu znakomitych
kartografów i geografów. Jest więc okazja, by przypomnieć tę
wybitną postać  poprzez zaprezentowanie najważniejszych jego
dzieł przechowywanych w zbiorach Biblioteki Narodowej.

By³ to Atlas Geograficzny, który
w 1926 roku zmieni³ tytu³ na Ma³y
Atlas Geograficzny. Inspiracj¹ do
stworzenia tego dzie³a by³y do-
�wiadczenia autora w dziedzinie na-
uczania geografii zdobyte w lwow-
skich szko³ach �rednich w latach
1899-1908. Jako geograf, E. Romer
zdawa³ sobie sprawê, ¿e szko³y pol-
skie zdominowane by³y przez nie-
mieck¹ i austriack¹ produkcjê kar-

tograficzn¹, której poziom pozosta-
wia³ wiele do ¿yczenia. Pojawienie
siê Atlasu Geograficznego wywo-
³a³o entuzjastyczne recenzje za gra-
nic¹, natomiast nauczyciele, którzy
nie byli przygotowani do takiego po-
ziomu nauczania, przyjêli go z du¿¹
rezerw¹. Jednak z czasem okaza³o
siê, ¿e dzie³o Romera ponad 50 lat
s³u¿y³o polskiej szkole!

Atlas by³ wielokrotnie modyfiko-
wany i zmieniany, doczeka³ siê a¿
16 wydañ, w ³¹cznym nak³adzie
ponad 2 000 000 egzemplarzy,
i wychodzi³ pod nazwiskiem Rome-
ra do 1955 roku. W zbiorach Biblio-
teki Narodowej znajduj¹ siê egzem-
plarze jedynie dziewiêciu wydañ, w
tym tylko czterech edycji sprzed II
wojny �wiatowej (1908, 1924,
1928, 1931).

Atlas z 1908 r. zawiera mapy
Galicji, Austro-Wêgier, kontynen-
tów, planigloby oraz mapê dawnej
Polski. Nowatorski charakter tego
niewielkiego dzie³a polega przede
wszystkim na tym, ¿e autor doko-
na³ najlepszej, jak na owe czasy,
syntezy hipsometrycznej wszyst-
kich l¹dów i oceanów, opartej na
spójnych, poprzedzonych wnikliw¹
analiz¹, zasadach. Zastosowa³ czy-
st¹ hipsometriê (bez cieniowania
i kreskowania) oraz przyj¹³ sta³e
stopnie hipsometryczne z uwzglêd-
nieniem poziomicy 300 m oddzie-
laj¹cej wy¿yny od nizin. Romer
uwa¿a³ bowiem, ¿e stosowana do-
tychczas poziomica 200 m rozry-
wa zwarte obszary ni¿u, za� 300 m
uwydatnia najwa¿niejsze formy
orograficzne.

Pierwsze wydania atlasu mia³y
kolorystykê stopni hipsometrycz-
nych bardzo zbli¿on¹ do tej, jaka
by³a przyjêta na wojskowych ma-
pach austriackich (zieleñ, br¹zy, ró-
¿owy, malinowy i bia³y). Od 1918
roku za� barwy hipsometryczne
by³y wzorowane na �têczowej ska-
li� (od zieleni przez ¿ó³cie do cy-
nobru), wprowadzonej równie¿
w Austrii przez K. Peuckera. Z okazji
dziesi¹tego wydania Ma³ego Atlasu
Geograficznego w 1928 r. Romer
pisa³: Kiedy przed 35 laty rozpocz¹-
³em nauczanie geografii w polskiej
szkole �redniej we Lwowie, by³em
wprost zrozpaczony stanem �rodków
naukowych, którymi rozporz¹dza-
³em. W pe³nym przekonaniu, ¿e nie
ma na ca³ym �wiecie ani jednej
mapy, która by chocia¿ w przybli-
¿eniu oddawa³a zarysy orograficz-
ne kontynentów, postanowi³em d¹-
¿yæ do naukowej syntezy hipsome-
trii kuli ziemskiej. Oto by³ mój cel
naukowy, zrodzony z nauczania1.

Warto parê s³ów po�wiêciæ pod-
rêcznikowi, do którego za³¹czni-
kiem by³ wspomniany wy¿ej atlas,
poniewa¿ dziêki swojemu nowator-
stwu i rzetelno�ci z pewno�ci¹ ode-
gra³ wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu
m³odego pokolenia Polaków. Na 78
stronach i w 12 rozdzia³ach zawar-
to w nim kompendium wiedzy z za-
kresu geografii fizycznej. Konstruk-
cja podrêcznika, poprzez zamiesz-
czenie wielu kontrolnych i pomoc-
niczych pytañ, zak³ada³a aktywn¹
pracê ucznia. Tekst jest bardzo
przejrzysty, pisany prostym jêzy-
kiem, a najwa¿niejsze pojêcia zo-
sta³y wyt³uszczone: Widok z miej-
sca otwartego zowie siê widnokrê-
giem, bo widok taki jest  ograni-
czony lini¹ kolist¹, czyli okr¹g³¹.
B³êkit nieba wspieraj¹cy siê na gra-
nicach widnokrêgu, zowiemy skle-
pieniem niebieskim2.

1 E. Romer, Dziesiąte wydanie Małego
Atlasu Geograficznego. „Polski Prze-
gląd Kartograficzny”, t. 3, Lwów 1928,
s. 161-173.
2 E. Romer, Geografia dla klasy pierw-
szej szkół średnich. Wyd. 2, Lwów 1908,
rozdz. „Widnokrąg”, s. 1.

C
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czanie do zbiorów  nabytków i obiektów po udostępnieniu, co
ma duże znaczenie przy częściowym jedynie skatalogowa-
niu zbiorów. Duża powierzchnia nowych magazynów pozwo-

liła bez przeszkód taki układ zastosować.

Czytelnia
Po raz pierwszy w historii Zakładu czytelnicy mogą korzystać ze zbio-
rów kartograficznych w czytelni z prawdziwego zdarzenia i chyba wła-
śnie oni najpełniej docenią ten komfort. Stali użytkownicy dobrze pa-
miętają kilkunastometrowy ciemny korytarz w Pałacu Krasińskich,
w którym przez lata udostępniano mapy i atlasy.

W nowej, przestronnej czytelni – z siedmioma wygodnymi stanowi-
skami, które przygotowano tak, by uwzględniały charakter i formaty do-
kumentów kartograficznych – zapewniono właściwe warunki do pracy
naukowej: przede wszystkim dużą powierzchnię stołów, dobre oświet-
lenie oraz łatwy dostęp do księgozbioru podręcznego.

Wnętrze czytelni zaprojektowane przez architekta Stanisława Fijał-
kowskiego, nawiązuje do wyglądu pozostałych czytelń w BN, a szcze-
góły wystroju dopracowała z dużym wyczuciem estetycznym Małgo-
rzata Nowakowska z Zakładu Starych Druków.

Cztery barwne globusy, które zdobią to najbardziej reprezentacyjne
pomieszczenie Zakładu Zbiorów Kartograficznych, oraz mapa admini-
stracyjna Polski, zawieszona w pokoju katalogowym, to dary Polskiego
Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych S.A. im. E. Romera.

Nowa struktura Zakładu Zbiorów
Kartograficznych
Nowe pomieszczenia Zakładu Zbiorów Kartograficznych nie tylko za-
pewniły odpowiednie warunki przechowywania i opracowywania zbio-
rów, ale  także możliwość wygodnego i bezpiecznego ich udostępnia-
nia. Lepsze warunki lokalowe oznaczają zarazem konieczność wyraź-
nego zwiększenia zakresu prac, zwłaszcza, że przewiduje się znacznie
wyższą liczbę użytkowników zbiorów kartograficznych.

Nowa czytelnia znajduje się w głównym kompleksie Biblioteki Na-
rodowej, gdzie przewija się zdecydowanie więcej osób, a w pobliżu
znajdują się dwie uczelnie. Również obsługa obszernych magazynów

Zamieszczenie w podrêczniku
41 rysunków, map, planów, prze-
krojów i schematów oraz 31 zdjêæ
ilustruj¹cych g³ówne typy krajobra-
zu znacznie podnios³o jego pogl¹-
dowo�æ.

W kolejnych wydaniach atlasu
nastêpowa³y zmiany  zarówno w
uk³adzie i zawarto�ci tre�ci, jak
i sposobie jej przedstawienia. Na
przyk³ad, we wspomnianym dzie-
si¹tym wydaniu zawar³ Romer zu-
pe³nie now¹ syntezê hipsometrycz-
n¹ globu; w dwunastym wydaniu
z 1934 r. umie�ci³ mapy gêsto�ci
zaludnienia wykonane metod¹ iza-
rytmiczn¹ oraz do³¹czy³ wk³adkê
z mapami rolnictwa i przemys³u.

Ju¿ w roku 1946 pojawi³o siê
czternaste, a pierwsze powojenne
wydanie Ma³ego Atlasu Geogra-
ficznego. Zosta³o ono gruntownie
przerobione i dostosowane do za-
istnia³ych realiów politycznych.

Fundamentalne znaczenie Atla-
su Geograficznego, a pó�niej Ma-
³ego Atlasu Geograficznego pole-
ga³o równie¿ na tym, ¿e Romer
zawar³ w nim zasady, które stano-
wi³y podstawê jego szko³y karto-
graficznej, a w konsekwencji pol-
skiej kartografii szkolnej:
� zastosowanie czystej hipsometrii

(bez cieniowania i kreskowania)
� przyjêcie têczowej skali barw (od

soczystej zieleni po czerwieñ)
oraz sta³ych barw na poszczegól-
ne poziomy  hipsometryczne (np.
300-500 m n.p.m. �  ¿ó³ta)

� przyjêcie nierównomiernego ciê-
cia poziomicowego, a zw³aszcza

Widok ogólny czytelni kartograficznej

Eugeniusz Romer. Zdjęcie z okresu konferencji
pokojowej w Paryżu
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zastosowanie poziomicy 300 m
jako umownej granicy wy¿yn
i nizin

� stosowanie znacznej generaliza-
cji rysunku kartograficznego oraz
konsekwentne stosowanie takie-
go samego stopnia generalizacji
w podobnym typie map

� wprowadzenie pojêcia tzw. ma-
py pozornie pustej, o bardzo wy-
wa¿onej tre�ci i formie przedsta-
wienia. Romer twierdzi³, ¿e je-
dynie znacznie zgeneralizowana
mapa mo¿e pos³u¿yæ do doko-
nania prawid³owej syntezy  zja-
wisk i wydobycia w³a�ciwych

tendencji w procesach geogra-
ficznych3.

Drugie sztandarowe dzie³o E. Ro-
mera, Geograficzno-statystyczny
Atlas Polski, zosta³o wydane
w 1916 r. w Wiedniu i wydruko-
wane przez tamtejszy Zak³ad Kar-
tograficzny Freytag i Berndt. Atlas
ukaza³ siê w czasie, gdy Polski nie
by³o na mapach, lecz ju¿ wa¿y³y
siê losy nowego kszta³tu Europy,

3 E. Romer, Jaką powinna być mapa
szkolna. „Czasopismo Geograficzne”,
t. 6 (1928), s. 122-137.

C
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polskiego, a zw³aszcza jego zasiê-
gu. Zrodzi³a siê wiêc potrzeba uka-
zania na arenie miêdzynarodowej
sprawy polskiej w kompleksowym
i wiarygodnym ujêciu. Tak¹ rolê
mia³ spe³niæ w³a�nie Geograficzno-
statystyczny Atlas Polski, który
mo¿na uznaæ za pierwszy polski (a
drugi po fiñskim z 1899 r.) atlas
narodowy. W przedmowie Romer
napisa³: Ta ilustracya mowy cyfr
o Polsce i Polakach niech uczy swo-
ich, a budzi rozwagê i ¿yczliwo�æ
u tych, w rêku których spoczywaj¹
losy sprawy polskiej.

Eugeniusz RomerEugeniusz RomerEugeniusz RomerEugeniusz RomerEugeniusz Romer (1871-1954) studiował geografię, geomorfologię, glacjologię, klimatologię, meteorolo-
gię, hydrologię, geologię, metodykę nauczania geografii, ale także prawo, historię, archeologię, higienę, etykę
na uniwersytetach we Lwowie, w Krakowie, w Halle, Wiedniu, Berlinie i Lozannie. Pracę doktorską na temat
Studia nad rozkładem ciepła na kuli ziemskiej obronił w wieku 23 lat, a pięć lat później przedstawił rozprawę
habilitacyjną Studia nad asymetrią dolin.

Doświadczenia, jakie zdobył w pracy dydaktycznej w szkolnictwie, zaowocowały opracowaniem w 1904
roku znakomitego podręcznika do geografii dla pierwszej klasy szkół średnich, a w 1908 roku – Atlasu Geo-
graficznego, który przyniósł Romerowi uznanie międzynarodowe.

W roku 1908 objął kierownictwo Katedry Geografii Uniwersytetu Lwowskiego. Do 1931 roku, czyli do momen-
tu przejścia Romera na emeryturę, doktoryzowało się u niego ponad 30 osób, 6 – uzyskało habilitację. W latach
1945-6, kiedy kierował Katedrą Geografii i Instytutem Geograficznym UJ, pod jego kierunkiem habilitowało się
8 osób.

Był znany i ceniony przez międzynarodowe gremia naukowe. Wprowadził Polskę do Centre International
de Navigation Aérienne w Paryżu (1920) oraz do Międzynarodowej Unii Geograficznej (1922).
W latach 1924-38 stał na czele Polskiego Narodowego Komitetu Geograficznego, wchodzącego w skład Unii,
a w latach 1928-38 i 1945-54 był jej wiceprezydentem.

Wielokrotnie reprezentował Polskę na zagranicznych kongresach kartograficznych, m.in. w Cambridge
(1927), w Londynie (1930), w Paryżu (1931) i w Helsinkach (1933). Brał aktywny udział w Zjazdach Geografów
i Kartografów Słowiańskich w Pradze (1924), Krakowie (1927), Belgradzie (1930) i w Sofii (1936). Był organiza-
torem Międzynarodowego Kongresu Geograficznego, połączonego z pierwszą międzynarodową wystawą
kartograficzną, który odbył się w Warszawie w 1934 roku.

Pisząc o Eugeniuszu Romerze nie można pominąć jego wielkiego zaangażowania w sprawę polską. Wielo-
krotnie wykorzystywał swoją wiedzę geograficzną, a zwłaszcza kartograficzną, jako narzędzie walki o kształt
granic przyszłego państwa polskiego. W 1914 roku rozpoczął, wspomagany przez liczny zespół, pracę nad
mapami, które mogłyby być pomocne w ustalaniu kształtu odradzającej się Polski podczas przyszłej konfe-
rencji pokojowej. W ciągu roku powstało wielkie dzieło Geograficzno-statystyczny Atlas Polski (1916). Na
konferencji pokojowej w Paryżu Romer kierował biurem geograficznym polskiej delegacji. Już w wolnej Polsce
brał udział w organizowaniu plebiscytu na Górnym Śląsku i wystąpił jako ekspert na konferencji pokojowej
w Rydze, mającej decydujący wpływ na ustalenie granic wschodnich.

Sprawie polskiej służyła również jego kolejna inicjatywa: w 1921 roku założył spółkę wydawniczą „Atlas”,
która w 1924 roku przekształcona została w Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze „Książnica-
-Atlas”. Dały one początek polskiemu przemysłowi kartograficznemu. Do licznych pionierskich inicjatyw
E. Romera dopisać trzeba powołanie do życia, wychodzącego od 1923 roku, kwartalnika „Polski Przegląd
Kartograficzny”, w tamtym czasie jedynego na świecie czasopisma poświęconego w całości kartografii.

Na zakończenie warto wspomnieć o mało znanym fakcie, ale niezwykle znamiennym dla profesora
E. Romera: jedną trzecią wszystkich honorariów autorskich, również po II wojnie, przeznaczał na fundusz
stypendialny dla studentów i nauczycieli geografii.

Eugeniusz Romer był wielką indywidualnością jako człowiek i jako naukowiec. Był profesorem honorowym
Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu  Jagiellońskiego, doktorem honoris causa Uniwersytetów Lwowskie-
go, Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Poznaniu, członkiem czynnym PAU, a tytularnym PAN. Był też członkiem
honorowym 6 polskich i 13 zagranicznych towarzystw naukowych. Jego imieniem nazwano w roku 1913 jeden
z lodowców Alaski w Glacier Bay oraz jeden z lodowców w zachodniej części Grenlandii.

BPBPBPBPBP
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wymaga większego wysiłku, precyzyjnego podziału zadań,
a także fachowego nadzoru, aby żadna z koniecznych prac

nie została zaniedbana.
Duży nacisk zostanie położony na zadania z zakresu opracowania

zbiorów, zwłaszcza że niemal roczna przerwa – związana z przepro-
wadzką – spowodowała ich okresowe zawieszenie. Jeśli uda się  zgro-
madzić odpowiedni sprzęt, będzie można już wkrótce przystąpić do
komputerowego katalogowania zbiorów, a także do opracowania ze-
szytu kartografii dla bibliografii narodowej.

Zapewnienie sprawnej realizacji takiego – przedstawionego jedynie
ramowo – zestawu zadań, jakie oczekują Zakład Zbiorów Kartograficz-
nych w nowych warunkach lokalowych, wymagać będzie pełnej mobi-
lizacji zespołu kierowanego przez Barbarę Przyłuską, a przede wszyst-
kim dobrej organizacji pracy. Mają temu służyć zmiany wprowadzone
do dotychczasowej struktury Zakładu. Wydzielono dwie samodzielne
komórki: Sekcję Udostępniania, Magazynów i Informacji,  kierowaną
przez Barbarę Majewską, oraz Sekcję Opracowania Zbiorów, kierowa-
ną przez Lucynę Szaniawską.

W zakresie obowiązków Sekcji Udostępniania, Magazynów i Infor-
macji mieszczą się wszystkie czynności związane z prowadzeniem
magazynów, obsługą czytelników, zabezpieczaniem zbiorów oraz ich
wypożyczaniem do innych komórek BN i na zewnątrz. Zakres działania
Sekcji Opracowania Zbiorów obejmuje: prowadzenie rejestru wpływów,
czynności składające się na opracowanie zbiorów, m.in. inwentaryza-
cję, katalogowanie kartkowe, tablicowe, wprowadzanie opisów katalo-
gowych do komputerowej bazy danych, ponadto realizowanie zadań
naukowych i wydawniczych, a także funkcji centralnych. Do zadań
Sekcji należy również organizowanie współpracy z innymi bibliotekami
oraz ośrodkami naukowymi w zakresie metodyki opracowania zbiorów,
prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej, a także
przygotowywanie wystaw i pokazów.

Inauguracja nowej siedziby
19 kwietnia 2001 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowych pomiesz-
czeń Zakładu Zbiorów Kartograficznych. W uroczystości uczestniczyli,
obok pracowników Biblioteki, także liczni goście, a wśród nich stali

użytkownicy zbiorów, niecier-
pliwie oczekujący na ich po-
nowne udostępnianie.

Także w otwierającej uroczy-
stość wypowiedzi dyrektora
Michała Jagiełły znalazły się
słowa podkreślające wagę
tego wydarzenia – nie tylko dla
Biblioteki Narodowej, ale rów-
nież dla polskiego bibliotekar-
stwa i polskiej kartografii. Nie
zabrakło podziękowań dla
wszystkich osób i zespołów
pracowniczych zaangażowa-
nych w realizację tego wielkie-
go przedsięwzięcia: dla człon-
ków Dyrekcji – dr. Stanisława
Czajki, dr. Stefana Miedzińskie-
go i Elżbiety Orłowskiej, także
dla kierownika Działu Ochrony
i Konserwacji Zbiorów  Biblio-

Atlas zawiera 65 map na 32 ta-
blicach. Przed czê�ci¹ kartograficz-
n¹ umieszczony jest tekst � w jêzy-
ku niemieckim, polskim i francu-
skim � autorstwa E. Romera i jego
wspó³pracowników, zawieraj¹cy
wykaz i ocenê materia³ów �ród³o-
wych oraz obja�niaj¹cy uwzglêdnio-
ne w atlasie zagadnienia.

Zasiêg terytorialny prezentacji
kartograficznej poszczególnych te-
matów obejmowa³ powierzchniê
800 000 km2  (przyjêto granicê Rze-
czypospolitej z 1772 roku, uwzglêd-
niaj¹c ponadto Prusy Wschodnie
i prawie ca³y �l¹sk). Dla tego ob-
szaru  przedstawiono dane o �rodo-
wisku geograficznym, historii, de-
mografii, strukturze wyznaniowej
i narodowo�ciowej, podziale poli-
tycznym i administracyjnym, orga-
nizacji ko�cielnej, o�wiacie, przemy-
�le, rolnictwie, górnictwie i komu-
nikacji.

Atlas ten wzbudzi³ ogromne zain-
teresowanie w kraju i za granic¹
z dwóch powodów. Po pierwsze,
by³ powa¿nym  dzie³em naukowym
dotycz¹cym pañstwa wymazane-
go z mapy Europy. Po drugie, ze
wzglêdu na dominuj¹c¹ w nim
metodê izarytmiczn¹, zastosowan¹
do przedstawienia nie tylko zjawisk
o charakterze ci¹g³ym (co by³o po-
wszechnie znane), ale tak¿e dla
zobrazowania �nieci¹g³ych� zagad-
nieñ spo³eczno-gospodarczych.
Spo�ród 65 map powy¿sz¹ meto-
d¹ opracowano a¿ 34 � w tym 12
map ludno�ciowych i 18 spo³ecz-
no-gospodarczych.

Stosowanie na tak szerok¹ skalê
metody izarytmicznej dla przedsta-
wienia problemów ludno�ciowych,
gospodarczych i spo³ecznych sta³o
siê z czasem kolejn¹ cech¹ karto-
grafii romerowskiej. Romerowi za-
wdziêczamy tak¿e wprowadzenie
do literatury polskiej terminu �iza-
rytma�, przyjêtego z jêzyka niemiec-
kiego, na okre�lenie wszystkich li-
nii jednakowej warto�ci, uzyskanych
za pomoc¹ interpolacji.

Geograficzno-statystyczny Atlas
Polski zosta³ entuzjastycznie odebra-
ny przez Polaków, natomiast wzbu-
dzi³ oburzenie Niemców, którzy ostro
kwestionowali fakt przyjêcia, a na-
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wet przekroczenia przez Romera
granic Polski przedrozbiorowej. Za-
rzut ten sta³ siê podstaw¹ do oskar-
¿enia o zdradê stanu. Oskar¿yciel Al-
brecht Penck za¿¹da³ konfiskaty atla-
su i uwiêzienia autora. Sprawa trafi³a
do s¹du. Po dwóch rozprawach Ro-
mer zosta³ uwolniony od zarzutów
dziêki dyrektorowi Wojskowego In-
stytutu Geograficznego w Wiedniu,
który za�wiadczy³, ¿e �oskar¿ony�
atlas ma charakter wy³¹cznie nauko-
wy. Zabroniono jednak wywozu dzie-
³a poza granice Austro-Wêgier. Mimo
to dwa egzemplarze uda³o siê prze-
myciæ do Holandii i do Stanów Zjed-
noczonych, gdzie wzbudzi³y  ¿ywy
odzew i by³y wnikliwie analizowane.
O zainteresowaniu atlasem �wiadczy
równie¿ fakt, ¿e w niepodleg³ej Pol-
sce ukaza³o siê drugie, rozszerzone
wydanie, opublikowane we Lwowie
w 1921 roku.

W 1928 roku ukaza³o siê we Lwo-
wie kolejne dzie³o Eugeniusza Rome-
ra � Powszechny Atlas Geograficz-
ny. Pomys³ przygotowania atlasu
zrodzi³ siê ju¿ w 1904 roku. Jego
kompletne wydanie poprzedzi³a pu-
blikacja kolejno opracowywanych
czê�ci: w 1925 roku opublikowano
Atlas Polski Wspó³czesnej, bêd¹cy
czê�ci¹ I (w zbiorach BN znajduj¹
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4  E. Romer, Wystawa środków nauko-
wych w Wiedniu 1903 r. Geografia „Mu-
zeum”, t. 19 (1903),  s. 738-745.

siê wydania z 1926 i 1928 r.). Rów-
nie¿ w roku 1925 ukaza³a siê czê�æ
I ogólna z mapami �wiata i konty-
nentów (brak w zbiorach BN),
w 1926 roku czê�æ II przedstawia-
j¹ca kraje europejskie, a w 1927 roku
czê�æ III po�wiêcona pañstwom po-
zaeuropejskim (obie znajduj¹ siê
w zbiorach BN).

Pomys³ wydania tego atlasu po-
wsta³, podobnie jak by³o to w przy-
padku Ma³ego Atlasu Geograficz-
nego, podczas zwiedzania przez
Romera wystawy �rodków dydak-
tycznych w Wiedniu (w 1903 r.).
Intencjê stworzenia  tego dzie³a za-
war³ Romer  ju¿ w sprawozdaniu
z tej wystawy4. We wstêpie do
pierwszego wydania Ma³ego Atla-
su...  zacytowa³ jego fragment: Pra-
gnienie ukrajowienia przemys³u
szkolnego by³o we mnie tak wzmo-
¿one, ¿e zanim wst¹pi³em w progi
wystawy, ³udzi³em siê zupe³nie na-
dziej¹ powolnego wyrugowania nie-
mieckich, wzglêdnie pruskich �rod-
ków naukowych, a zast¹pienia ich
owocami pracy polskiej...

W stworzenie Powszechnego
Atlasu... w³o¿ono ogromny wysi-
³ek. Prawie wszystkie mapy opra-
cowane zosta³y od podstaw, ³¹cz-
nie z liczeniem siatek kartograficz-
nych do ka¿dej z nich. Na 300 map
i diagramów, tylko 3 pochodzi³y
z innych opracowañ.

Atlas ma przejrzysty uk³ad: �wiat,
kontynenty i ich czê�ci, Polska. Ka¿-
dy z dzia³ów otwiera mapa hipso-
metryczna bêd¹ca podstaw¹ prezen-
tacji, po niej zamieszczono mapê
polityczn¹ (administracyjn¹ dla Pol-
ski). Jako uzupe³nienie i rozszerze-
nie tre�ci dodano ponad 80 karto-
nów z planami miast oraz wybrany-
mi obszarami pañstw i kontynentów.

Drugie, poszerzone wydanie Po-
wszechnego Atlasu Geograficznego
ukaza³o siê w 1934 r., wzbogacone
o indeks nazw zawieraj¹cy ponad
15 000 hase³. W 1938 roku atlas zo-
sta³ ponownie wydany, lecz z po¿o-
gi wojennej ocala³o tylko kilka eg-
zemplarzy. Jeden z nich podarowa-
no BN w 2001 roku.

Powojenn¹ kontynuacj¹ Po-
wszechnego Atlasu Geograficznego
by³, wydany w 1955 r.,  szkolny
Atlas Geograficzny. Mia³ znacznie
zmieniony uk³ad i zakres tre�ci, lecz
nawi¹zywa³ do charakteru rysunku
i kolorystyki typowych dla szko³y
romerowskiej. W zbiorach BN znaj-
duj¹ siê równie¿ jego wydania z lat
1957, 1958, 1959, 1960.  By³a to
ostatnia praca Instytutu Kartogra-
ficznego im. E. Romera przy Uni-
wersytecie Wroc³awskim. Wyda³o
j¹ Pañstwowe Przedsiêbiorstwo
Wydawnictw Kartograficznych,
które ca³kowicie przejê³o spu�ciznê
kartograficzn¹ za³o¿onego przez
E. Romera we Lwowie, a przenie-
sionego po wojnie do Wroc³awia,
wydawnictwa �Ksi¹¿nica-Atlas�.
W roku 1960 PPWK wyda³o po raz
ostatni Atlas Geograficzny pod jego
nazwiskiem, zamykaj¹c w ten spo-
sób trwaj¹c¹ ponad 50 lat �epokê
kartografii romerowskiej�. Najwiêk-
szy polski kartograf wyniós³ rodzi-
m¹ kartografiê na wy¿yny miêdzy-
narodowe, tworz¹c wzorce dla licz-
nych uczniów.

Barbara Przyłuska

Strona tytułowa Geograficzno-statystycznego Atlasu Polski (Wiedeń, 1916)
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tecznych dr Barbary Drewniewskiej-Idziak oraz dla kierow-
nictwa i pracowników służb: administracyjnej, finansowej,

technicznej i transportowej.
Słowa specjalnych podziękowań skierował dyr. M. Jagiełło do kie-

rownika Działu Zbiorów Specjalnych Macieja Dąbrowskiego, kierowni-
ka Zakładu Zbiorów Kartograficznych Barbary Przyłuskiej oraz pełno-
mocnika ds. przeprowadzki Małgorzaty Nowakowskiej. Szczególnie ser-
decznie podziękował wszystkim pracownikom Zakładu, a zwłaszcza
Lucynie Kublin i Lucynie Szaniawskiej.

Maciej Dąbrowski przypomniał, że zbiór kartograficzny Biblioteki Na-
rodowej należy do najbogatszych, a zarazem najcenniejszych w kraju.
Liczy obecnie ponad 82 000 jednostek zbiorów – w roku 1945 po dotkli-
wych stratach wojennych składał się zaledwie z 539 jednostek. Tylko w
ostatnim dziesięcioleciu zbiory kartograficzne powiększyły się o ok.
15 000 obiektów. Nowoczesne wyposażenie obecnej siedziby i zmo-
dernizowane warunki pracy pozwolą pracownikom Zakładu Zbiorów

Zbiór ten zawiera wydane po
roku 1945 mapy topogra-
ficzne, administracyjne, ad-

ministracyjno-komunikacyjne, go-
spodarcze, hydrograficzne, urbani-
styczno-in¿ynierskie i geologiczne.
Warto poinformowaæ o mo¿liwo-
�ci korzystania z tej, obejmuj¹cej
ok. 6000 map, kolekcji � atrakcyj-
nej ze wzglêdu na zakres tre�ci,
skalê oraz daty wydania tych map.
Jakkolwiek pamiêtaæ trzeba, ¿e
mapy zosta³y opracowane w wiêk-
szo�ci na przedwojennych podk³a-
dach topograficznych, w niektó-
rych przypadkach celowo zdefor-
mowanych, niejednokrotnie niekar-
tometrycznych. Pomimo to  stano-
wi¹ niezast¹pione �ród³o wiedzy
o zmianach nazewnictwa, granic
administracyjnych, sieci wodnej,
osadniczej i komunikacyjnej oraz
zagadnieniach zwi¹zanych z gospo-
dark¹.

Mapy topograficzne

Mapy topograficzne sporz¹dzane s¹
w skalach: 1:10 000, 1:25 000,
1:50 000, 1:100 000, 1:200 000,
1:500 000, 1:1 000 000, z zastoso-
waniem siatki kilometrowej, co
pozwala na du¿¹ dok³adno�æ
w odczytywaniu zwi¹zków prze-
strzennych miêdzy przedstawiony-
mi obiektami oraz umo¿liwia usta-
lenie odleg³o�ci miêdzy nimi. Przed-
stawiaj¹ elementy �rodowiska
geograficznego (rze�ba terenu,
osadnictwo, hydrografia, szata ro-
�linna, komunikacja, infrastruktu-
ra), które pokazano za pomoc¹ jed-
nolitych umownych znaków. Zbiór
map topograficznych zawiera:

� mapy w skalach 1: 50 000,
1:25 000, 1:10 000 � wydawa-
ne przez G³ównego Geodetê Kra-
ju  pocz¹wszy od drugiej po³o-

Goście zebrani na inauguracji nowej siedziby
Zakładu Zbiorów Kartograficznych

Uroczystość w Parlatorium, przemawia
Maciej Dąbrowski

Od lewej: dyr. Michał Jagiełło, dyr. Stefan Miedziński oraz minister Kazimierz
M. Ujazdowski w nowych pomieszczeniach Zakładu Zbiorów Kartograficznych



21

Mapy wielkoskalowe
wydane po roku 1945
Nowe, bez porównania lepsze warunki przechowywania
i upowszechniania zbiorów kartograficznych umożliwiły szersze
udostępnianie dokumentów kartograficznych. Dotyczy to,
między innymi obszernego zbioru map, które w poprzednich
warunkach politycznych  opatrywane były nadrukiem
o kategorycznej wymowie: tajne i poufne, a które w nowych
realiach politycznych nie były udostępniane ze względu
na utrudniony do nich dostęp spowodowany przepełnieniem
magazynu.

wy lat 60. Wszystkie mapy w
powy¿szych skalach opracowa-
ne s¹ w �uk³adzie wspó³rzêdnych
1965�. System ten polega na po-
dzieleniu Polski na 5 nieregular-
nych stref i zastosowaniu dla
ka¿dej z nich oddzielnego odwzo-
rowania (zob. rys.).

Mapy w skali 1:50 000 i 1:25 000
s¹ czterobarwne. Kolor czarny za-
stosowano do przedstawienia sy-
tuacji, br¹zowy � rze�by terenu,

niebieski � wody, zielony � lasów.
Mapy w skali 1:10 000 s¹  dwuko-
lorowe (czarny � sytuacja, br¹zo-
wy � rze�ba terenu). Pokrycie dla
ca³ej Polski w skali 1:50 000 sta-
nowi 650 arkuszy (w ZZK jest ca³y
komplet), w skali 1:25 000 � 2 300
arkuszy (w zbiorach ZZK znajduj¹
siê wszystkie dotychczas wydane),
w skali 1:10 000 � ok. 8 000 (w
zbiorach Zak³adu jest zaledwie kil-
kadziesi¹t arkuszy).

� mapy w skali 1:100 000 � wy-
dane przez G³ównego Geodetê
Kraju, a opracowane w tzw.
uk³adzie GUGiK 80. Obszar Pol-
ski, który pokrywa 286 arkuszy,
przedstawiono w zmodyfikowa-
nym odwzorowaniu quasi-ste-
reograficznym przedwojennego
Wojskowego Instytutu Geogra-
ficznego (w zbiorach ZZK znaj-
duje siê ca³y komplet).

� mapy powiatów w skali
1:25 000 � wydawane przez Woj-
skowe Zak³ady Kartograficzne
w  latach 1959-1966 s¹ mapami
niekartometrycznymi, cztero-
barwnymi. Kolor czarny zasto-
sowano do przedstawienia sytu-
acji, br¹zowy � rze�by terenu,
zielony � lasów, niebieski � wody
(zbiór niepe³ny).

Mapy administracyjne
i administracyjno-
-komunikacyjne

Mapy administracyjne i administra-
cyjno-komunikacyjne przedstawia-
j¹ podzia³ administracyjny kraju; za-
znaczono na nich siedziby w³adz,
rzeki i jeziora, osadnictwo oraz dro-
gi i koleje ³¹cz¹ce siedziby woje-
wództw, powiatów i gmin. Do tej
grupy nale¿¹:

� mapy województw w skali
1:300 000 � wydawane w latach
1961-63 przez Pañstwowe Przed-
siêbiorstwo Wydawnictw Karto-
graficznych (zbiór niekompletny)

� mapy województw w skali
1:100 000 � wydawane w koñ-
cu lat 70. przez PPWK (zbiór
niekompletny)

� mapy powiatów w skali
1:100 000 � wydawane w latach

C
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1951-1971 pocz¹tkowo przez
Pañstwowe Przedsiêbiorstwo
Fotogrametrii i Kartografii, a na-
stêpnie przez PPWK (mapy dwu-
kolorowe lub wielobarwne, zbiór
niepe³ny)

� mapy administracyjno-komuni-
kacyjne powiatów w skali
1:100 000 � wydane przez Wy-
dzia³y Pomiarów Urzêdów Wo-
jewódzkich, prawdopodobnie
w 1946 r. Mapy jednobarwne,
poza tre�ci¹ administracyjn¹ i ko-
munikacyjn¹ zaznaczono na nich
tak¿e folwarki, dwory, le�ni-
czówki itp. (zbiór niepe³ny).

Mapy gospodarcze

Mapy gospodarcze przedstawiaj¹
�u¿ycie powierzchni ziemi�. Wyko-
nane w skali 1:10 000 dla obszaru
województw warszawskiego, kato-
wickiego i krakowskiego � wyda-
wane w latach 1951-1952 przez Pañ-
stwowe Przedsiêbiorstwo Fotogra-
metrii i Kartografii oraz Krakowskie
Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Karto-
graficzne (zbiór niepe³ny).

Mapy hydrograficzne

Mapy hydrograficzne  przedstawia-
j¹ miêdzy innymi: wododzia³y, kie-
runki sp³ywu wód powierzchnio-
wych, tereny z urz¹dzeniami odwad-
niaj¹cymi i nawadniaj¹cymi,

Kartograficznych podjąć nowe zadania. Kierownik Działu
Zbiorów Specjalnych zaliczył do nich: przystąpienie do kom-

pleksowego opracowania zbiorów w USMARC-u, podjęcie prac
nad ich nową klasyfikacją, przeprowadzenie pełnego skontrum zbio-
rów, kontynuowanie badań naukowych, w których prowadzeniu Zakład
ma doskonałe tradycje i duży dorobek.

Uczucia wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do po-
myślnego przeprowadzenia zbiorów i stworzenia pracownikom Zakła-
du dogodnych warunków do przechowywania i ochrony cennych ko-
lekcji oraz merytorycznej pracy nad nimi, wyraziła też Barbara Przyłu-
ska, kierownik Zakładu Zbiorów Kartograficznych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi przy wejściu do nowej siedziby
Zakładu Zbiorów Karotgraficznych dokonał minister kultury i dziedzic-
twa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, który również mówił
o znaczeniu tego wydarzenia dla Biblioteki Narodowej, dla polskiej
kartografii i dla polskiej kultury.

 Uczestnicy uroczystości obejrzeli okolicznościową wystawę przy-
gotowaną i zaprezentowaną przez Lucynę Szaniawską. Wśród ekspo-
nowanych 22 obiektów znalazły się reprinty piętnastowiecznych map
morskich, siedemnastowieczna mapa Pomorza, plany miast z różnych
okresów historycznych, dziewiętnastowieczna mapa gospodarcza Kró-
lestwa Polskiego, przykłady map topograficznych, a także mapy współ-
czesne. Goście mieli okazję obejrzeć nową siedzibę Zakładu w cało-
ści: pracownie, czytelnię oraz magazyny.

W uroczystości otwarcia nowych pomieszczeń Zakładu Zbiorów Kar-
tograficznych wzięli udział m.in.: prof. Stanisław Alexandrowicz z Insty-
tutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. Jacek Pasławski, kierownik Katedry Kartografii Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, dr Magdalena
Ślusarska, dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa MKiDN, Hen-
ryk Maziarek i Paweł Sykut, członkowie Zarządu firmy ROL-MOT, repre-
zentanci ośrodków i firm kartograficznych oraz bibliotek z całego kraju.

Oprac. na podstawie tekstów
 Lucyny Kublin, Barbary Przyłuskiej

i Lucyny Szaniawskiej

Lucyna Szaniawska oprowadza uczestników uroczystości po okolicznościowej
wystawie
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zaleganie wód podziemnych, �ród³a,
studnie, zapory, zbiorniki wodne, sta-
cje pomiaru wód gruntowych, wo-
dowskazy itp. Wykonywane na po-
trzeby instytucji zwi¹zanych z go-
spodark¹ wodn¹ i dlatego ich tre�æ
uzale¿niona jest od wymagañ zlece-
niodawcy. Do tego zbioru nale¿¹:

� mapy hydrograficzne opracowa-
ne na podk³adzie mapy topogra-
ficznej w �uk³adzie wspó³rzêd-
nych 1965� w skali 1:50 000 �
wydawane przez Okrêgowe
Przedsiêbiorstwo Kartograficzne
w Poznaniu (ukazuj¹ siê od po-
cz¹tku lat 80. do chwili obecnej)

� mapy ochrony i zagospodarowa-
nia zasobów wodnych w Polsce
ze szczególnym uwzglêdnieniem
elementów systemu wodnego,
inwestycji przewidzianych do
2001 r. oraz z zaznaczeniem ob-
szarów, na których wystêpuje
deficyt wody.

Mapy urbanistyczno-
-inżynierskie

Mapy urbanistyczno-in¿ynierskie
przedstawiaj¹ m.in.: sieci ulic,
uzbrojenie terenu, gêsto�æ zalud-
nienia. By³y wydawane w latach
1975-1980 przez Warszawskie
Przedsiêbiorstwo Geodezyjne oraz
Biuro G³ównego Geodety m.st.
Warszawy. Do zbioru nale¿¹:

� mapy m.st. Warszawy w skali
1:25 000 i 1:20 000 uwzglêdnia-

j¹ce uzbrojenie terenu, uk³ad sieci
ulic, gêsto�æ zaludnienia oraz
zmianê granic administracyjnych
miasta w latach 1918-1971

� mapy sieci ulic wybranych miast
w województwie sto³ecznym
warszawskim w skali 1:10 000

� mapy uzbrojenia terenu m.st.
Warszawy w skali 1:5000 (sieæ:
elektroenergetyczna, telekomuni-
kacyjna, wodoci¹gowa, kanaliza-
cyjna, gazowa i ciep³ownicza)

Mapy geologiczne

Mapy geologiczne przedstawiaj¹
strukturê Ziemi powsta³¹ w wyni-
ku procesów zachodz¹cych w sko-
rupie ziemskiej na przestrzeni oko-
³o 3 miliardów lat. Po 1945 r. wy-
dawanie tych map rozpocz¹³
Pañstwowy Instytut Geologiczny.
Wiêkszo�æ z nich znalaz³a siê
w zbiorach kartograficznych BN.
Niektóre tytu³y posiadamy w ca³o-
�ci, na przyk³ad:

� Mapê geologiczn¹ Parantyklino-
rium Pomorskiego w skali
1:100 000,

� Przegl¹dow¹ mapê hydrograficz-
n¹ Polski w skali 1:300 000.
Wydanie A przedstawia po³o¿e-
nie zwierciad³a pierwszego po-
ziomu wód podziemnych nato-
miast wydanie B przedstawia
wybrane elementy wód pod-
ziemnych przede wszystkim
z punktu widzenia ich wykorzy-
stania.

C
enne kolekcje kartograficzne

� Przegl¹dow¹ mapê geologiczn¹
Polski wyd. A � utwory po-
wierzchniowe i B � bez utwo-
rów czwartorzêdowych.

� Przegl¹dow¹ mapê surowców
mineralnych Polski w skali
1:300 000.

Wszystkie mapy przegl¹dowe
opracowane zosta³y na podk³adzie
przedwojennej �mapy operacyjnej�
(w skali 1:300 000) Wojskowego
Instytutu Geograficznego.

W zbiorach map geologicznych
s¹ te¿ wydawnictwa nie zakoñczo-
ne np. Szczegó³owa mapa geolo-
giczna Polski w skali 1:50 000, któ-
rej kolejne arkusze maj¹ siê ukazy-
waæ do roku 2009 � wtedy
planowane jest zamkniêcie serii.
Mapy geologiczne znajduj¹ce siê w
zbiorach BN odnosz¹ siê nie tylko
do obszaru ca³ej Polski, ale tak¿e
do poszczególnych regionów np.
Czêstochowskiego, �wiêtokrzy-
skiego, Górno�l¹skiego Zag³êbia
Wêglowego itd. Do wielu map do-
³¹czone s¹ opisowe obja�nienia.

*
Do wszystkich sekcyjnych map

wielkoskalowych wykonywane s¹
w Zak³adzie Zbiorów Kartograficz-
nych skorowidze przedstawiaj¹ce
zarówno aktualne pokrycie dane-
go obszaru mapami w poszczegól-
nych skalach, jak i stan posiadania
tych map w zbiorach BN. Skoro-
widze pe³ni¹ role katalogu tablico-
wego, umo¿liwiaj¹cego sprawne
wyszukiwanie konkretnych arku-
szy map.

Dotychczas skorowidze by³y
wykonywane za pomoc¹ tradycyj-
nych przyrz¹dów kre�larskich. Jest
to praca ¿mudna i czasoch³onna.
Zapewne ju¿ wkrótce katalogi tabli-
cowe bêd¹ opracowywane w tech-
nice komputerowej, z wykorzysta-
niem odpowiednich programów
graficznych co znacznie usprawni
te czynno�ci oraz korzystnie wp³y-
nie na czytelno�æ i estetykê tych
czêsto udostêpnianych i niezwykle
potrzebnych materia³ów.

Barbara Berlińska
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Choæ podstaw¹ zbiorów udo-
stêpnianych w Zak³adzie s¹
mapy i atlasy, to ksiêgo-

zbiór podrêczny stanowi pomoc-
niczy, a niejednokrotnie niezbêdny
warsztat pracy tak dla czytelników,
jak i pracowników ZZK. U³atwia
odnalezienie trudnych do identyfi-
kacji, zmieniaj¹cych siê nazw geo-
graficznych, pozwala na uzupe³nie-
nie wiadomo�ci o autorach, wy-
dawcach czy okoliczno�ciach po-
wstawania dzie³ kartograficznych,
a czêsto pomaga ustaliæ datê ich
wydania. Nasi czytelnicy mog¹

podzieliæ na dwie grupy: katalogi
zbiorów ró¿nych i katalogi zbiorów
kartograficznych. W�ród tych ostat-
nich wyodrêbnione zosta³y: katalo-
gi zbiorów kartograficznych pol-
skich, katalogi zbiorów kartograficz-
nych obcych, katalogi wystaw,
katalogi antykwaryczne i aukcyjne.

Du¿ym zainteresowaniem czytel-
ników ciesz¹ siê katalogi zbiorów
kartograficznych polskich, spo�ród
których wymieniæ nale¿y przede
wszystkim 4-tomowe dzie³o Cen-
tralny katalog zbiorów kartograficz-
nych w Polsce pod redakcj¹ M. £o-
dyñskiego. Wydany w latach 60.,
do dzi� stanowi g³ówne �ród³o in-
formacji o atlasach publikowanych
w latach 1482-1945 i miejscach ich
przechowywania. Kontynuacj¹ tego
dzie³a jest dwuczê�ciowy tom 5.
Powsta³ znacznie pó�niej, w latach
80., i zawiera opisy wieloarkuszo-
wych map topograficznych polskich
i obcych, opublikowanych w latach
1567-1870, które przedstawiaj¹ zie-
mie polskie w granicach historycz-
nych (sprzed 1772 roku) oraz w gra-
nicach odpowiadaj¹cych wspó³cze-
snym. W czê�ci drugiej tego tomu
znalaz³y siê reprodukcje tytu³ów, wy-
cinków map, obja�nieñ znaków i sko-
rowidzów arkuszy do wiêkszo�ci
map opisanych w czê�ci pierwszej.
Znaczenie omawianego wydawnic-
twa polega nie tylko na tym, ¿e za³¹-
czono do niego reprinty fragmentów
map; przede wszystkim pomaga ono
identyfikowaæ XIX-wieczne mapy
oraz wskazuje zainteresowanym
miejsca, gdzie przechowywane s¹
poszczególne arkusze.

Znacz¹c¹ grupê w�ród katalo-
gów zbiorów kartograficznych
polskich stanowi¹ opracowania
dokumentuj¹ce zasoby poszczegól-
nych bibliotek i archiwów. Cenne,
z historycznego punktu widzenia,
s¹ zw³aszcza katalogi instytucji
przedwojennych. Do najbardziej
reprezentatywnych zaliczyæ mo¿-
na tu dwie prace M. Dzikowskie-
go Katalog atlasów Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Wilnie (Wilno 1934-
-1940) oraz Zbiór kartograficzny
Biblioteki Publicznej w Wilnie. Na-
le¿y równie¿ wymieniæ Katalog

Ksiêgozbiór podrêczny
czytelni kartograficznej
Księgozbiór podręczny udostępniany w nowej czytelni Zakładu
Zbiorów Kartograficznych, choć niezbyt obszerny, zawiera
gromadzone od wielu lat cenne pozycje, których dobór wynika
przede wszystkim z ich przydatności do opracowywania
zbiorów. Liczy 1001 jednostek bibliotecznych, w tym 933 książki
i 68 tytułów czasopism, co łącznie stanowi 3440 woluminów.

swobodnie korzystaæ z opracowañ
ogólnych i specjalistycznych doty-
cz¹cych zarówno zagadnieñ geo-
graficznych, w tym szczególnie kar-
tograficznych, jak równie¿ zwi¹za-
nych z innymi dziedzinami wiedzy,
np. histori¹.

W nowej siedzibie ca³kiem inny
uk³ad pomieszczeñ stworzy³ mo¿-
liwo�æ rozmieszczenia ksiêgozbio-
ru podrêcznego w dwóch odrêb-
nych, lecz po³¹czonych ze sob¹
pomieszczeniach, co wymaga³o
opracowania nowego schematu
tego ksiêgozbioru � zosta³ on
przedstawiony w ramce obok.

Publikacje z dzia³ów I-V znajduj¹
siê w pokoju katalogowym, gdzie
dy¿uruj¹ pracownicy merytorycz-
ni i gdzie udziela siê informacji, na-
tomiast pozycje z dzia³ów VI-XII
� w Czytelni. Taki uk³ad podykto-
wany zosta³ potrzeb¹ ³atwego
i szybkiego dotarcia do informacji,
o które zwracaj¹ siê czytelnicy za-
równo bezpo�rednio, jak i telefo-
nicznie.

Poni¿ej zostan¹ omówione te
dzia³y, którymi szczególnie zainte-
resowani s¹ czytelnicy, a które bi-
bliotekarzom pomagaj¹ identyfiko-
waæ i opracowywaæ dokumenty
kartograficzne, tzn. dzia³ V � �Ka-
talogi�, dzia³ IX � �Kartografia�,
dzia³ X � �Geografia� oraz dzia³ XII
� �Czasopisma�.

Pracownicy ZZK, poszukuj¹c
odpowiedzi na skierowane do nich
pytania, czêsto korzystaj¹ z publi-
kacji dzia³u V � �Katalogi�. Wcho-
dz¹ce w jego sk³ad pozycje mo¿na
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Wojskowego Instytutu Geograficz-
nego. Godne polecenia wspó³cze-
sne publikacje z tego zakresu to:
Plany miast polskich w Archiwach
Pañstwowych, opracowane pod
kierunkiem prof. A. Tomczaka,
oraz Cartographia Rapperswiliana
Polonorum P. M. Mojskiego, pre-
zentuj¹ca zbiór kartograficzny Mu-
zeum Polskiego w Rapperswilu.

Warto w tym miejscu zwróciæ
uwagê na wydawan¹ przez Biblio-
tekê Narodow¹ seriê Studia i Ma-
teria³y z Historii Kartografii, pod
redakcj¹ naukow¹ B. Krassowskie-
go, a nastêpnie L. Szaniawskiej.
Ukazuj¹ce siê od pocz¹tku lat 80.

tomy s¹ przewa¿nie katalogami
zbiorów kartograficznych groma-
dzonych przez Bibliotekê Narodo-
w¹ oraz znacz¹ce biblioteki krajo-
we, a zawieraj¹cych przedstawie-
nia ziem polskich od staro¿ytno�ci
do czasów wspó³czesnych.

W omawianym dziale V du¿e
znaczenie maj¹ równie¿ katalogi
zbiorów kartograficznych obcych.
W�ród nich znajduje siê wyj¹tko-
wo cenne 5-tomowe dzie³o prof.
Ir. C. Koemana Atlantes Neederlan-
dici � wykaz i opisy atlasów ziemi,
nieba i atlasów morskich, opubli-
kowanych do 1800 r. w Niderlan-
dach.

Warto wspomnieæ, ¿e okresie
renesansu Niderlandy by³y najbar-
dziej licz¹cym siê o�rodkiem kar-
tograficznym na �wiecie. Gwa³-
towny rozwój handlu, odkrycia
geograficzne, których konsekwen-
cj¹ by³a ekspansja morska pañstw
europejskich, wszystko to stwarza-
³o zapotrzebowanie na mapy ¿eglar-
skie oraz mapy nowo poznanych
kontynentów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
mapy w tamtym okresie s³u¿y³y nie
tylko celom praktycznym, ale mia-
³y tak¿e zaspokajaæ potrzeby este-
tyczne. St¹d ich bogata dekoracja:
elementy antropomorficzne przed-
stawia³y typy ludzkie, czêsto z nie-
znanych dot¹d plemion, a zoomor-
ficzne ukazywa³y egzotyczne, dzi-
kie zwierzêta. Zdobieñ dope³nia³y
sceny i postacie alegoryczne, tak-
¿e efektowne kartusze i herby,
a niejednokrotnie i bordiury.

Uwieñczeniem kartograficznego
dorobku odrodzenia by³o pojawie-
nie siê atlasu, czyli kolekcji map w
formie ksi¹¿ki. Pierwszym, który
zebra³ i wyda³ mapy ówczesnego
�wiata i jego czê�ci (1570 r.) by³
Abraham Ortelius. Dzie³o swe na-
zwa³ Theatrum orbis terrarum. Jed-
nak dopiero jeden z najwiêkszych
kartografów epoki, Gerhard Mer-
cator, wydaj¹c w 1585 r. zbiór 51
map u¿y³ s³owa �atlas� funkcjonu-
j¹cego do dzi�.

W�ród katalogów zbiorów kar-
tograficznych obcych, podobnie jak
w przypadku zbiorów kartograficz-
nych polskich, znajduj¹ siê publi-
kacje prezentuj¹ce wybrany zasób
kartograficzny danej instytucji
(miêdzy innymi 16-tomowy The
British Museum Catalogue of prin-
ted maps, charts and plans).

Wa¿nymi dzia³ami ksiêgozbioru
podrêcznego s¹ dzia³y: IX � �Kar-
tografia� i X � �Geografia�. Zgro-
madzone w nich ksi¹¿ki mo¿na
podzieliæ na publikacje o tematyce
ogólnej, takie jak s³owniki, ency-
klopedie i informatory, oraz na opra-
cowania szczegó³owe dotycz¹ce
wybranych zagadnieñ.

W dziale �Kartografia� znajduj¹
siê prace omawiaj¹ce konstruowa-
nie siatek kartograficznych, redak-

I. BibliografieI. BibliografieI. BibliografieI. BibliografieI. Bibliografie
I.A. Bibliografie ogólne
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II. Biblioteki. ZbioryII. Biblioteki. ZbioryII. Biblioteki. ZbioryII. Biblioteki. ZbioryII. Biblioteki. Zbiory. K. K. K. K. Książkasiążkasiążkasiążkasiążka
II.A. Historia bibliotek. Zbiory biblio-
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II.B. Historia książki, drukarstwa
III. Bibliotekarstwo. Biblioteko-III. Bibliotekarstwo. Biblioteko-III. Bibliotekarstwo. Biblioteko-III. Bibliotekarstwo. Biblioteko-III. Bibliotekarstwo. Biblioteko-
znawstwoznawstwoznawstwoznawstwoznawstwo
III.A. Bibliotekarstwo. Dzieła ogólne.
III.B. Bibliotekarstwo. Instrukcje i nor-
my
IVIVIVIVIV. K. K. K. K. Konserwacja i ochrona zbiorówonserwacja i ochrona zbiorówonserwacja i ochrona zbiorówonserwacja i ochrona zbiorówonserwacja i ochrona zbiorów
VVVVV. Katalogi. Katalogi. Katalogi. Katalogi. Katalogi
V.A. Katalogi zbiorów różnych
V.B. Katalogi zbiorów kartograficz-
nych polskich
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VII. Encyklopedie. InformatoryVII. Encyklopedie. InformatoryVII. Encyklopedie. InformatoryVII. Encyklopedie. InformatoryVII. Encyklopedie. Informatory
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gadnienia ogólne
VIII. SłownikiVIII. SłownikiVIII. SłownikiVIII. SłownikiVIII. Słowniki
VIII.A. Słowniki języka polskiego
VIII.B. Słowniki terminologiczne
VIII.C. Słowniki językowe
VIII.D. Słowniki biograficzne
VIII.E. Polski  Słownik Biograficzny

Schemat księgozbioru podręcznego ZZKSchemat księgozbioru podręcznego ZZKSchemat księgozbioru podręcznego ZZKSchemat księgozbioru podręcznego ZZKSchemat księgozbioru podręcznego ZZK
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IXIXIXIXIX. Kartografia. Kartografia. Kartografia. Kartografia. Kartografia
IX.A. Kartografia i topografia. Dzieła
ogólne
IX.B. Historia kartografii obcej
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XI. PrzewodnikiXI. PrzewodnikiXI. PrzewodnikiXI. PrzewodnikiXI. Przewodniki
XI.A. Przewodniki. Baedeker
XI.B. Przewodniki. Świat
XI.C.  Przewodniki. Świat. Miasta
XI.D. Przewodniki. Polska
XI.E. Przewodniki. Polska. Miasta
XII. CzasopismaXII. CzasopismaXII. CzasopismaXII. CzasopismaXII. Czasopisma
XII.A. Czasopisma kartograficzne
XII.B. Czasopisma historyczne
XII.C. Czasopisma statystyczne
XII.D. Czasopisma geograficzne
XII.E. Czasopisma różne
XII.F. Czasopisma biblioteczne
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cjê map oraz dzie³a z zakresu topo-
grafii i fotointerpretacji, a tak¿e opra-
cowania z historii kartografii, opi-
suj¹ce powstawanie i wygl¹d map
w ró¿nych okresach historycznych
(od prehistorii do wspó³czesno�ci)
w poszczególnych pañstwach.

Dla historyków kartografii pol-
skiej szczególne znaczenie maj¹
prace K. Buczka i B. Olszewicza.
Pierwszy napisa³ Dzieje kartogra-
fii polskiej od XV do XVIII wieku.
Zarys analityczno-syntetyczny, sta-
nowi¹ce do dzi� wa¿ne i bogate
�ród³o informacji, drugi jest auto-

rem m.in. Kartografii polskiej
XVIII wieku i Polskiej kartografii
wojskowej. Obie ksi¹¿ki zosta³y
wydane przed II wojn¹ �wiatow¹.
W Dziejach kartografii Olszewicz
dokona³ przegl¹du prac polskich
wykonanych w XVIII wieku. Ko-
niec XVII i pocz¹tek XVIII by³
okresem prze³omowym w dziejach
kartografii. Trwaj¹ca wówczas re-
wolucja kartograficzna polega³a
przede wszystkim na wykorzysty-
waniu obserwacji astronomicznych
do dok³adnych pomiarów d³ugo�ci
geograficznej, dziêki czemu mo¿li-
we by³o przedstawienie kontynen-
tów we w³a�ciwych proporcjach
i wymiarach. Wynalezienie nowych
instrumentów pomiarowych przy-
czyni³o siê do podejmowania na
wielk¹ skalê zdjêæ topograficznych
bazuj¹cych na triangulacji. Na ten
okres przypadaj¹ pocz¹tki oficjal-
nej kartografii wojskowej oraz wiel-
ki postêp w zakresie teorii i techni-
ki rysunku map.

Dokonania kartografii polskiej
XVIII stulecia, a¿ do wydania dzie-
³a B. Olszewicza, by³y znane jedy-
nie fragmentarycznie. Spowodowa-
ne to by³o wywiezieniem z Pol-
ski przez zaborców (przede wszyst-
kim Rosjan) powsta³ych wówczas
dzie³ kartograficznych. Dopiero
czê�ciowe zwrócenie przez Rosjê
zrabowanych zbiorów umo¿liwi³o
B. Olszewiczowi podjêcie tej pro-
blematyki, co zaowocowa³o po-
wstaniem powy¿szej publikacji.

Druga z wymienionych prac
Olszewicza, Polska kartografia
wojskowa, opisuje tytu³owe zagad-
nienie na szerokim tle historycz-
nym, pocz¹wszy od pierwszych
map u¿ytych do celów wojsko-
wych w staro¿ytnej Grecji, a na
latach 60. wieku XIX koñcz¹c.
Szczególnie du¿o miejsca po�wiê-
ca w niej autor polskiej kartografii
wojskowej XVIII stulecia, nie tyl-
ko ze wzglêdów przytoczonych
powy¿ej, ale przede wszystkim dla-
tego, ¿e zapocz¹tkowa³a ona tra-
dycjê, do której nawi¹za³a kartogra-
fia II Rzeczypospolitej.

W tym dziale ksiêgozbioru nie
brak te¿ prac wspó³czesnych ba-

daczy polskich, jak na przyk³ad
Rozwój kartografii Wielkiego Ksiê-
stwa Litewskiego od XV do po³o-
wy XVIII w. prof. S. Alexandrowi-
cza. Cieszy siê ona zainteresowa-
niem czytelników pochodz¹cych ze
wschodnich terenów by³ej R.P.
i poszukuj¹cych swych historycz-
nych korzeni. Istotn¹ czê�æ tej pu-
blikacji stanowi za³¹cznik w posta-
ci 38 reprodukcji planów i map, co
skutecznie im w tych poszukiwa-
niach pomaga.

Dzia³ X ksiêgozbioru podrêczne-
go, �Geografia�, obejmuje wydaw-
nictwa o charakterze ogólnym, jak
s³owniki i encyklopedie oraz szcze-
gó³owe prace po�wiêcone odkry-
ciom geograficznym czy nazewnic-
twu geograficznemu. Znalaz³y siê
tu tak¿e monografie kontynentów,
pañstw, regionów i miast wybra-
nych z obszaru ca³ego �wiata.

Na specjaln¹ uwagê zas³uguje
grupa publikacji dotycz¹cych na-
zewnictwa geograficznego, szcze-
gólnie z obszaru Polski. Spo�ród
prac po�wiêconych temu zagadnie-
niu du¿¹ popularno�ci¹ w�ród czy-
telników cieszy siê S³ownik nazw
geograficznych Polski Zachodniej
i Pó³nocnej S. Rosponda. Sk³ada
siê z czê�ci polsko-niemieckiej oraz
niemiecko-polskiej i pozwala usta-
liæ bez trudu obecne brzmienie
nazw miejscowo�ci nale¿¹cych
przed wojn¹ do III Rzeszy.

Poza S³ownikiem� czytelnicy
maj¹ w tym dziale do dyspozycji
wiele innych podobnych opraco-
wañ, obejmuj¹cych swym zasiêgiem
�l¹sk, Prusy czy Wielkie Ksiêstwo
Poznañskie. Cenne s¹ równie¿ licz-
ne XIX-wieczne dzie³a, jak na przy-
k³ad Tabella Miast, Wsi, Osad Kró-
lestwa Polskiego, z wyró¿nieniem ich
po³o¿enia i ludno�ci, alfabetycznie
u³o¿ona� zawieraj¹ca, zgodnie z ty-
tu³em, nie tylko dane statystyczne,
ale i historyczne (m.in. informacje o
w³asno�ci). Nie mo¿na tu pomin¹æ
najnowszej publikacji z tej dziedziny
� Nazwy geograficzne Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wydawnictwo powsta-
³o przy wspó³pracy jêzykoznawców,
historyków, geografów, przedstawi-
cieli administracji, resortu komunika-
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cji, wojskowych, a tak¿e znawców
poszczególnych regionów. Obejmu-
je toponomastykê jednostek admini-
stracyjnych, gmin, wsi, miejscowo-
�ci oraz obiektów fizjograficznych.

W�ród s³owników w dziale
�Geografia� na uwagê zas³uguje 15-
-tomowy S³ownik Geograficzny
Królestwa Polskiego i innych kra-
jów s³owiañskich pod redakcj¹
F. Sulimierskiego, B. Chlebowskie-
go i W. Waleckiego. To cenne dzie-
wiêtnastowieczne dzie³o zawiera al-

fabetyczny wykaz miejscowo�ci
po³o¿onych w Królestwie Polskim
oraz uwzglêdnia wszystkie wa¿niej-
sze miejscowo�ci w guberniach nad-
ba³tyckich, zachodnich i po³udnio-
wych cesarstwa rosyjskiego, a tak-
¿e miasta gubernialne europejskiej
czê�ci Rosji. Zasiêgiem swym obej-
muje ponadto wszystkie wa¿niejsze
miejscowo�ci zaboru pruskiego
i austriackiego, siêgaj¹c po Mora-
wy i Wêgry. Wymienione w S³ow-
niku... miejscowo�ci s¹ opisane pod
wzglêdem geograficznym, staty-
stycznym, spo³ecznym (szko³y, sto-
sunki religijne), gospodarczym
(przemys³, komunikacja, handel) i
historycznym (geneza i dzieje miej-
scowo�ci oraz przynale¿no�æ w³a-
sno�ciowa w nastêpstwie chrono-
logicznym). Ponadto omówiona
zosta³a hydrografia i orografia kra-
jów le¿¹cych na  obszarze objêtym
zainteresowaniem autorów.

Odrêbnym dzia³em ksiêgozbio-
ru podrêcznego s¹ czasopisma.
Dokonano tu rozró¿nienia na cza-
sopisma geograficzne, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem kartograficz-
nych, oraz inne (historyczne, sta-
tystyczne i biblioteczne).

W�ród czasopism kartograficz-
nych polskich najwa¿niejszy jest
�Polski Przegl¹d Kartograficzny�,
którego za³o¿ycielem by³ E. Romer.
Pierwszy zeszyt ukaza³ siê w 1923
roku. Wydawanie czasopisma trwa-
³o do 1934 roku. Wznowiono je w
1969 r. i ukazuje siê do dzi� zacho-
wuj¹c niezmiennie wysoki poziom
merytoryczny. Poruszana w nim
problematyka koncentruje siê wo-
kó³ zagadnieñ wspó³czesnej karto-
grafii: od artyku³ów opisuj¹cych
metody prezentacji zjawisk na ma-
pach po technologie komputerowe
w kartografii. Systematycznie po-
dawane s¹ te¿ informacje o nowo-
�ciach wydawniczych i zamieszcza-
ne recenzje zarówno map i atlasów,
jak i pi�miennictwa kartograficzne-
go polskiego i obcego. Jedna ze sta-
³ych rubryk po�wiêcona jest spra-
wozdaniom z konferencji krajowych
i zagranicznych.

Do czasopism kartograficznych
obcojêzycznych, z których do�æ

czêsto korzystaj¹ czytelnicy, nale-
¿¹ publikacje anglojêzyczne �Ima-
go Mundi. The International Jour-
nal for the History of Cartography�
oraz �The Mercator�s World. The
Magazin of Maps, Atlases, Globes
and Charts�. Pierwsze zajmuje siê
zagadnieniami z historii kartografii
�wiatowej od czasów prehisto-
rycznych do wspó³czesnych.

Natomiast drugie � �The Mer-
cator�s World�� � zamieszcza na
swoich ³amach artyku³y dotycz¹-
ce zarówno zagadnieñ wspó³cze-
snych, jak i kwestii historycznych.
Mo¿na tu równie¿ znale�æ biogra-
fie znanych kartografów, podró¿-
ników i odkrywców. Prezentowa-
ne s¹  kolekcje kartograficzne znaj-
duj¹ce siê w bibliotekach i u osób
prywatnych.

Du¿¹ odrêbn¹ grupê stanowi¹
czasopisma geograficzne, przewa¿-
nie polskie. Do najbardziej znanych
nale¿y �Poznaj �wiat�. Spo�ród cza-
sopism wydawanych przed wojn¹
godne odnotowania s¹ tytu³y: �Zie-
mia. Ilustrowany miesiêcznik kra-
jobrazowy� i �Wiadomo�ci S³u¿by
Geograficznej�. W ksiêgozbiorze
podrêcznym znajduje siê równie¿
komplet czasopisma �Wierchy�,
pocz¹wszy od numeru pierwsze-
go z 1923 r. a¿ po zeszyty bie¿¹ce.

Ca³y ksiêgozbiór podrêczny czy-
telni ZZK jest obecnie w miarê
mo¿liwo�ci uzupe³niany, zarówno
o ksi¹¿ki specjalistyczne jak i s³ow-
niki i encyklopedie. Szczególnie
odczuwany w czê�ci ogólnej ksiê-
gozbioru jest brak sze�ciotomowej
Nowej encyklopedii powszechnej
PWN. Mamy jednak nadziejê, ¿e
w najbli¿szej przysz³o�ci niedobór
ten zostanie uzupe³niony.

Anna Danusewicz

Czytelnia KartograficznaCzytelnia KartograficznaCzytelnia KartograficznaCzytelnia KartograficznaCzytelnia Kartograficzna

mieści się w sali 1108
(tel. 608 27 16; 608 27 20)

i jest czynna:
we wtorki – godz. 10.00-15.00,

oraz w środy – godz. 10.00-18.00.

C
enne kolekcje kartograficzne
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w i t r y n a  e l e k t r o n i c z n a

Najlepszym i najskuteczniej-
szym sposobem znalezie-
nia potrzebnych informacji

w sieci Internet jest skorzystanie ze
specjalnie profilowanych serwisów
sieciowych. Obejmują one portale
uniwersalne2 , portale dziedzinowe3

lub portale opracowane dla jednej
dziedziny wiedzy, np. GIS – Geo-
graphic Information System4 .

Jednym z ciekawszych portali
dziedzinowych jest BUBL Informa-
tion Service opracowywany dla śro-
dowisk akademickich Wielkiej Bry-
tanii przez Ośrodek Badań Biblio-
teki Cyfrowej Uniwersytetu Strath-
clyde w Glasgow. System ten m.in.
umożliwia przeszukiwanie katalogu
ponad 12 000 wybranych zasobów
sieci Internet, streszczeń i pełnych
tekstów ponad 200 tytułów czaso-
pism (BUBL Journals), informacji
o wydarzeniach, ofertach pracy itp.

Z serwisu, znanego także pod
nazwą BUBL LINK5,  można skorzy-
stać przez przeglądarkę graficzną,
a także tekstową typu lynx. Możli-
we jest również połączenie przez
protokół Z39.506 .

Przed rozpoczęciem wyszukiwa-
nia warto zapoznać się z progra-
mem pomocy Help with Searching
LINK, a następnie wybrać jedną
z dostępnych metod:
1. Search LINK7  – wyszukiwanie we-

dług słów kluczowych, z wykorzy-
staniem operatorów Boole’a; we-
dług pojedynczych pól, takich jak
autor, hasło przedmiotowe; za-

Zbiory kartograficzne w serwisie
BUBL1

awansowane przy użyciu opera-
torów Boole’a, maskowania zna-
ków, wyboru formatu pliku, typu za-
sobu, lokalizacji zasobu i daty
wprowadzenia źródła do systemu
lub jego aktualizacji (w formacie
yyymmdd – np. 20010630)

2. Browse by DDC – przeszukiwa-
nie indeksów według klasyfikacji
dziesiętnej Dewey’a8  ( 900: Geo-
graphy and history)

3. Browse by Subject9  – wyszukiwa-
nie według haseł przedmioto-
wych od A do Z (C: cartography,
mapping)

4. Countries – wyszukiwanie według
krajów

5. Types10  – wyszukiwanie według
typów źródeł (np. bibliografie,
biografie, słowniki, itd.)

6. Updates11  – przeszukiwanie źró-
deł dodanych do systemu w cią-
gu ostatniego miesiąca.

Wyszukiwanie metodą Search LINK
według słowa kluczowego „carto-
graphy” przyniosło 31 źródeł, które
są w pełni dostępne do dalszej pe-
netracji. Każde z tych źródeł oprócz
nazwy (w którą „wpisany” jest link z
serwisem, wyróżniony graficznie)
zawiera krótki opis zasobu, autora,
hasła przedmiotowe, numer klasyfi-
kacji dziesiętnej Dewey’a, typ zaso-
bu i jego lokalizację. W ten sposób
trafić można do informacji o zbiorach
kartograficznych Biblioteki Brytyj-
skiej12, z dokładnym opisem zasobu
i z elektrzonicznym dostępem do
wybranych map, atlasów i globusów
z całego świata od XV wieku (autor:
Biblioteka Brytyjska; hasła przed-
miotowe: kartografia, mapy świata;
DDC: 912; typ zasobu: dokumenty,

indeks map; lokalizacja: Wielka Bry-
tania). Z tego serwisu można rów-
nież przejść bezpośrednio do prze-
szukiwania zasobów kartogra-ficz-
nych całej Wielkiej Brytanii13 . Intere-
sujący jest także dwujęzyczny (an-
gielsko-niemiecki) serwis World of
Maps14. Jest to bogaty zbiór linków
do katalogów zbiorów map i archi-
wów oraz informacji, które mogą być
przydatne kuratorom zbiorów karto-
graficznych. Stanowi on zarazem
znakomity punkt wyjściowy do prze-
szukiwania światowych zasobów in-
formacji kartograficznej .

Stosując metodę przeszukiwa-
nia BUBL według haseł przedmio-
towych od A do Z, można wybrać
hasło „cartography, maps” lub
„maps” z przedstawionego indek-
su, a następnie poszerzać wyszuki-
wanie klikając lewym przyciskiem
myszki na dowolnie wybranym – wy-
różnionym graficznie – powiązaniu.

Najwięcej ciekawych informacji
można znaleźć stosując metodę wy-
szukiwania według typu zasobu.
Wybierając z indeksu hasło „map
collections” otrzymuje się 78 opisów
kolekcji danych, z których prawie
każdy zasługuje na „odwiedziny”.
Należy zwłaszcza polecić portal
dziedzinowy SOSIG World Catalo-
gue: Maps, Plans, Atlases15  ; Histo-
ric Maps of Dutch Cartographers16 ;
Map Collections: 1544-199617  (Bi-
blioteki Kongresu), a także Oddens’
Bookmarks: The Fascinating World
of Maps and Mapping18  umożliwia-
jący dostęp do ponad 13 800 zaso-
bów kartograficznych z całego świa-
ta oraz do indeksu ponad 7 000 in-
formacji źródłowych (mapy i atlasy
elektroniczne, zbiory, biblioteki i lite-
ratura kartograficzna).

Ewa Krysiak1 BUBL Information Service, http://www.
bubl.ac.uk/
2 Wirtualna Polska, http://www.wp.pl/
3 SOSIG, http://www.sosig.ac.uk/; zob. też
Nowy serwis biblioteczny, „Biuletyn Informa-
cyjny Biblioteki Narodowej” 4/1999
4 GIS, np. GEOPlace, http://www.geopla-
ce.com/; Open GIS Consortium, http://
www.opengis.org/
5 BUBL LILILILILIbraries of NNNNNetworked K K K K Knowled-
ge, http://link.bubl.ac.uk/service.htm
6 http://link.bubl.ac.uk; port: 210; nazwa
bazy danych: ZPub
7 http://www.bubl.ac.uk/link/search.html

8 http://www.bubl.ac.uk/link/ddc.html
9 http://www.bubl.ac.uk/link/terms.html lub
http://www.bubl.ac.uk/link/menus.html
10 http://www.bubl.ac.uk/link/types.html lub
http://bubl.ac.uk/link/types/maps.html
11 http://www.bubl.ac.uk/link/updates/cur-
rent.html
12 http://portico.bl.uk/collections/maps/se-
rvices.html

13 http://portico.bl.uk/collections/maps/
othercollections.html
14 http://www.maps.ethz.ch/
15 http://www.sosig.ac.uk/roads/subject-li-
sting/World/maps.html
16 http://odur.let.rug.nl/~welling/maps/
maps.html
17 http://memory.loc.gov/ammem/gmdhtml/
gmdhome.html
18 http://oddens.geog.uu.nl/main. html



29

N ie tak dawno na jednym
z licznych zebrań, odbywają-
cych się w Bibliotece Narodo-

wej usłyszałam opinię, że Katalog
przedmiotowy Adama Łysakowskiego1

jest już przestarzały.
Weryfikacją tej opinii zajmą się pew-

nie specjaliści od opracowania rzeczo-
wego. Jednakże Łysakowski to postać
kto wie, czy nie najważniejsza w biblio-
tekarstwie polskim okresu międzywo-
jennego, warto więc chyba sprawdzić,
czy poglądy tego bibliografa i teorety-
ka książki, ale też i praktyka, dotyczące
działalności informacyjnej, wytrzymały
próbę czasu.

Na IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich
w 1936 r., w referacie „Organizacja od-
działów informacyjno-bibliograficz-
nych”2  Łysakowski uznał zagadnienie
służby informacyjno-bibliotekarskiej w
bibliotekach za żywy problem XX wieku,
wynikający z historycznego rozwoju bi-
bliotekarstwa. Stwierdził jednocześnie,
że praca informacyjno-bibliograficzna, w
niektórych zwłaszcza zadaniach, jest
działalnością wysokiej próby bibliotekar-
skiej, organizuje naukę, odpowiada do-
skonale godności [...] idealizmu zawo-
dowego. Za najważniejszy element
dobrze zorganizowanego oddziału
(biura) informacyjno-bibliograficznego
Łysakowski uznał  personel, który musi
posiadać przede wszystkim dokładną
znajomość bibliografii i odznaczać się
aktywną życzliwością dla korzystających.
Może on oczywiście wielu rzeczy nie wie-
dzieć, ale powinien   u m i e ć  wszystko
znaleźć, każdej kwerendzie nadać sku-
teczny kierunek. Dziś również kwestię
właściwego doboru personelu, uważa
się za pierwszoplanową. Jednym zaś
z warunków jego efektywnej pracy jest
znajomość odpowiednio dobranego
księgozbioru podręcznego, który –
zdaniem Łysakowskiego – powinien
zawierać przede wszystkim bibliogra-
fie, a także dzieła bibliotekarskie i księ-

goznawcze, katalogi centralne i regio-
nalne, kartoteki tworzone ręcznie oraz
kartoteki informacji (kwerend)  już za-
łatwionych, bowiem odpowiednio uło-
żone i spisane ułatwiają pracę przyszłą.
Co ciekawe, Łysakowski niebibliograficz-
ne źródła informacji, do których zaliczył
m.in. encyklopedie, słowniki, informato-
ry osobowe oraz dotyczące miejsco-
wości, instytucji i wydarzeń, zalecał po-
zostawić w czytelniach.

Całkowicie współcześnie natomiast
brzmią zalecenia Łysakowskiego do-
tyczące kwestii metodycznych i tech-
nicznych. Oddział  informacyjno-biblio-
graficzny powinien znajdować się w
osobnej sali, blisko czytelni i katalogów,
z bezpośrednią dostępnością do szaf,
czyli – jakbyśmy to dziś powiedzieli – z
wolnym dostępem do półek. W obsłu-
dze użytkownika ogólną wytyczną [po-
winna być] trafna ocena potrzeb i po-
ziomu klienta (wyróżnianie zagranicy).
Dziś także zagadnienie właściwego roz-
poznania potrzeb informacyjnych użyt-
kownika i dostosowanie poziomu od-
powiedzi do jego możliwości (wyczer-
pać, ale nie przesadzić) jest kwestią nie
podlegającą dyskusji. Dziś także użyt-
kownikom zagranicznym udziela się
szczegółowszych, czasem bardzo
pracochłonnych, odpowiedzi.

Bibliotekarz, zdaniem Łysakowskie-
go, jest blisko poszukujących (to nie
dyżur przy wzniesionym biurku w czytel-
ni), porozumiewa się z nimi bezpośred-
nio (bezwzględna cisza nie obowiązuje).
Ta ostatnia kwestia może u wielu biblio-
tekarzy także dziś wzbudzić zrozumie-
nie. Jakże często dyżurni pracownicy
spotykają się z krytycznymi uwagami,
że w Infomatorium jest „za głośno”, że
„nie można pracować”. Pretensje te wy-
nikają zapewne z niezrozumienia roli tej
komórki; nie jest ona jeszcze jedną czy-
telnią. Być może i takie sytuacje miał na
myśli Łysakowski, pozostawiając dużą
część źródeł informacyjnych w czytel-
niach. Od czasów Łysakowskiego nie
zmieniła się też inna z uznawanych
przez niego zasad działalności informa-
cyjnej – informacji udziela się [...] z re-
guły bezpłatnie, wyjąwszy [...] większe
zestawienia dzieł, albo odpisy  i kopie.

Do obowiązków oddziałów informa-
cyjno-bibliograficznych Łysakowski

Czy £ysakowski tr¹ci myszk¹? zaliczył także wypożyczenia międzybi-
blioteczne, dziś od nich oddzielone,
oraz oprowadzanie wycieczek, urzą-
dzanie wystaw oraz szerzenie wiedzy
bibliotekarskiej w wykładach, co i dziś
się czyni.

Prace nad tworzeniem oddziałów in-
formacyjno-bibliograficznych w bibliote-
kach polskich przerwała wojna. Idea ich
organizowania została podjęta, choć
bez wskazywania Łysakowskiego jako
jej orędownika, dopiero w 1951 r. na kry-
nickiej konferencji bibliotek naukowych.
Wprawdzie głównym celem konferencji
było pogłębienie znajomości marksizmu-
leninizmu jako podstawy działalności
naukowej bibliotek3, jednak przyjęta
wówczas rezolucja zalecała: W każdej
bibliotece winien powstać ośrodek infor-
macyjno-bibliograficzny, którego zada-
niem będzie służenie pomocą zarówno
pracownikom naukowym, jak i studen-
tom, samoukom, racjonalizatorom, fa-
chowcom dążącym do podniesienia
kwalifikacji itd. Powiązanie sieci ośrod-
ków informacyjnych i ich współpraca
pozwoli każdej bibliotece wykonać za-
dania pełnego obsłużenia czytelników in-
formacją z każdej dziedziny wiedzy.

Spośród wielu działań podjętych po
konferencji krynickiej na rzecz rozwoju
informacji naukowej i koordynacji dzia-
łań bibliotek w tym zakresie, stosunko-
wo szybko np. spełniono postulat Ły-
sakowskiego z 1936 r., by biblioteki
przesyłały sobie wzajemnie odpisy za-
łatwionych zestawień bibliograficznych,
bo już się zdarza, że wykonują w dwu
miejscach takie same rzeczy; dla uła-
twienia tego zadania zaczęto w Biblio-
tece Narodowej wydawać „Wykaz te-
matyczny ważniejszych zestawień bi-
bliograficznych, wykonanych przez
biblioteki i instytuty naukowe w roku ...”,
który jest publikowany do dzisiaj.

Wracając więc do pytania postawio-
nego w tytule, można stwierdzić – wzo-
rując się na stylistyce konferencji kry-
nickiej – że przynajmniej w działalności
informacyjnej Łysakowski jest wiecz-
nie żywy!

Mirosława Zygmunt

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

1 A. Łysakowski, Katalog przedmiotowy.
Cz. 1: Teoria, Cz. 2: Podręcznik, Warsza-
wa 1928-1946.
2 IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warsza-
wie dnia 31 maja – 2 czerwca 1936 roku.
Referaty, Warszawa 1936, s. 51-67.

3 Nowy etap rozwoju bibliotek naukowych.
Konferencja bibliotekarzy naukowych w Kry-
nicy, „Bibliotekarz” 1951, nr 1/2, s. 1.
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Dzi� nikt nie ma w¹tpliwo-
�ci, ¿e funkcja informowa-
nia o zbiorach bibliotecz-

nych i ich tre�ci, a tak¿e o pi�mien-
nictwie w ogólno�ci, wysuwa siê na
plan pierwszy w�ród zadañ biblio-
tek1 . Dziêki automatyzacji proce-
sów bibliotecznych u¿ytkownicy
maj¹ obecnie ³atwiejszy dostêp do
informacji o pi�miennictwie, choæ
tak¿e � w zwi¹zku z brakiem od-
powiednich funduszy na zakupy no-
wo�ci, zw³aszcza w bibliotekach
pañstwowych � maj¹ ograniczony
dostêp do samej ksi¹¿ki, gdy¿ stara
siê o ni¹ coraz wiêcej osób podej-
muj¹cych ró¿nego rodzaju studia.

W Warszawie i województwie
mazowieckim ponad trzykrotnie
wzros³a liczba studentów; powsta-
³o prawie 60 niepublicznych szkó³
wy¿szych, g³ównie ekonomicz-
nych. Nie wszystkie dysponuj¹ od-
powiednio wyposa¿onymi bibliote-
kami lub po prostu ich nie maj¹, co
sprawia, ¿e wzrasta liczba u¿yt-
kowników bibliotek pañstwowych.
Z drugiej za� strony � dziêki prze-
prowadzce kilku du¿ych bibliotek
warszawskich do nowych b¹d�
rozbudowanych i zmodernizowa-

nych pomieszczeñ, studenci pracu-
j¹ dzi� w lepszych warunkach,
a biblioteki te mog¹ wprowadzaæ
nowe sposoby i formy obs³ugi in-
formacyjnej. I w³a�nie poznaniu
tych form oraz integracji ze �rodo-
wiskiem niepañstwowych szkó³
wy¿szych mia³a s³u¿yæ, zorganizo-
wana w Bibliotece Narodowej �
z inicjatywy Zak³adu Informacji
Naukowej BN � konferencja pn.
Problemy obs³ugi informacyjnej w
bibliotekach warszawskich. Jej
wspó³organizatorami byli: Bibliote-
ka Narodowa i Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich.

W obradach, które odby³y siê
w dniu 9 maja 2001 r.,  uczestni-
czyli bibliotekarze z  prawie 40 bi-
bliotek. Byli to m.in. pracownicy
bibliotek szkó³ wy¿szych (w tym
13 niepublicznych) z Warszawy
i województwa mazowieckiego, Bi-
blioteki Publicznej m.st. Warszawy,
Wojewódzkiej Biblioteki Pedago-
gicznej, niektórych bibliotek cen-
tralnych (wojskowej, lekarskiej,
pracy i zabezpieczenia spo³eczne-
go, komunikacyjnej, geografii
i ochrony �rodowiska, sejmowej),
a tak¿e Biblioteki PAN, O�rodka In-
formacji Rady Europy, Centralne-
go O�rodka Naukowej Informacji
Wojskowej oraz Centrum Informa-
cji Ambasady Amerykañskiej.
Obecni byli tak¿e przedstawiciele
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz liczna grupa pra-
cowników Biblioteki Narodowej.

Obrady konferencji, któr¹ otwo-
rzy³ dyrektor Micha³ Jagie³³o, roz-
poczê³o wyst¹pienie Hanny Kolen-
do, wicedyrektora Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie, po-
�wiêcone obs³udze informacyjnej
u¿ytkowników w bibliotece z wol-
nym dostêpem do zbiorów, gdzie
niknie podzia³ na zamkniêty maga-
zyn, czytelnie i bibliotekarza, któ-
ry ³¹czy te strefy, a w�ród rega³ów
znajduj¹ siê miejsca pracy czytel-
ników [...]. Jednym z podstawo-
wych warunków efektywnego wy-

Obs³uga informacyjna
u¿ytkowników
Konferencja w Bibliotece Narodowej

„Boom edukacyjny” lat 90. spowodował w bibliotekach znaczny
wzrost liczby użytkowników-studentów, którzy oczekują od
bibliotekarza pomocy w dotarciu zarówno do informacji, jak
i dokumentu ją niosącego. Rosnące zadania wymuszają więc
zmiany w informacyjnej obsłudze użytkowników
w poszczególnych bibliotekach oraz wymagają współpracy
z innymi placówkami, obsługującymi określone środowiska
akademickie.

1  Bibliotekarstwo. Praca zbiorowa pod
red. Z. Żmigrodzkiego przy udziale
J. Ratajewskiego oraz A. Tokarskiej,
Warszawa 1994, s. 198. Uczestnicy konferencji w Bibliotece Narodowej
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korzystania ksiêgozbioru w otwar-
tych i dostêpnych magazynach jest
przyjêcie odpowiedniego, jasnego
dla u¿ytkownika, systemu klasyfi-
kacji zbiorów. Biblioteka Uniwer-
sytecka zdecydowa³a siê na wpro-
wadzenie w nowym gmachu kla-
syfikacji Biblioteki Kongresu USA.
Obecnie do dyspozycji czytelnika
w strefie wolnego dostêpu jest po-
nad 200 000 ksi¹¿ek i czasopism.

Odej�cie od trójpodzia³u prze-
strzeni bibliotecznej w nowym
gmachu BUW-u, otwartym dla
u¿ytkowników 15 grudnia 1999 r.,
wymaga³o znacznych zmian orga-
nizacyjnych, zw³aszcza w sferze
obs³ugi u¿ytkownika. Stworzono
Oddzia³ Informacji Naukowej
i Udostêpniania � wstêpne progno-
zy przewidywa³y zatrudnienie
w nowym oddziale 70 osób, obec-
nie pracuje w nim 57 bibliotekarzy.
W sk³ad Oddzia³u wesz³o 5 sekcji:
1) udostêpniania prezencyjnego

i obs³ugi magazynowej
2) wypo¿yczeñ (miejscowych

i miêdzybibliotecznych)
3) ksiêgozbioru dydaktycznego

z tradycyjnym wypo¿yczaniem
4) informacji naukowej i dydakty-

ki, obs³uguj¹cej stanowisko in-
formacyjne przy wej�ciu do
BUW-u oraz stanowiska infor-
macji dziedzinowej w strefie
wolnego dostêpu

5) dokumentacji i zasobów infor-
macyjnych (obejmuj¹cej stano-
wisko koordynatora informacji
o uczelni,  specjalisty informacji
naukowej oraz bibliotekarzy
opracowuj¹cych podmiotowo-
przedmiotow¹ bibliografiê Uni-
wersytetu Warszawskiego.

Wewn¹trz nowego budynku wy-
dzielono trzy strefy informowania
u¿ytkownika. Pierwsza z nich to in-
formacja wstêpna, usytuowana
przy wej�ciu do biblioteki, gdzie
u¿ytkownik uzyskuje informacjê,
g³ównie drukowan¹, dotycz¹c¹
sposobu korzystania z katalogów
bibliotecznych i ksiêgozbioru. Pra-
cuj¹cy tu bibliotekarze udzielaj¹ tak-
¿e informacji telefonicznych.

Za drug¹ strefê informowania
referentka uzna³a informatorium w

pokoju Sekcji Informacji Nauko-
wej i Dydaktyki, które jest niejako
�mostkiem kapitañskim� BUW,
gdzie u¿ytkownicy uzyskuj¹ po-
moc w bardziej skomplikowanych
poszukiwaniach bibliograficznych.
Tu tak¿e przygotowuje siê ulotki
i foldery informacyjne oraz aktu-
alizuje stronê www biblioteki.

Trzeci¹ strefê  informowania
tworzy informacja dziedzinowa,
usytuowana w strefie wolnego do-
stêpu, gdzie pracownicy, zwani
w BUW-ie informatorami dziedzi-
nowymi (w innych bibliotekach s¹
to bibliotekarze b¹d� specjali�ci
dziedzinowi), pomagaj¹ u¿ytkow-
nikom w dotarciu do ksi¹¿ki z kon-
kretnej dziedziny, b¹d� w poszuki-
waniach bibliograficznych, zarów-
no tradycyjnych, jak i elektronicz-
nych.

Szczególn¹ �opiek¹ informacyj-
n¹� otoczono u¿ytkowników nie-
pe³nosprawnych, wydzielaj¹c
osobne stanowisko do ich obs³ugi
oraz specjalne stanowiska kompu-
terowe z ekranami powiêkszaj¹cy-
mi pismo dla osób niedowidz¹-
cych.

Dostêp do zbiorów oraz pi-
�miennictwa �wiatowego umo¿li-
wia u¿ytkownikom BUW-u 100 ter-
minali komputerowych z katalo-
giem biblioteki. Na 31 spo�ród nich
udostêpnia siê równie¿ bazy na
CD-ROM-ach, a na 49 � zasoby
sieci rozleg³ych. Szczególnie inte-
resuj¹ce dla uczestników konferen-
cji by³y uwagi H. Kolendo dotycz¹-
ce wykorzystania Internetu. W po-
cz¹tkowym okresie nie stosowano
¿adnych ograniczeñ w jego udo-
stêpnianiu, co wywo³a³o ogromn¹
liczbê niepo¿¹danych wizyt inter-
nautów spoza uczelni, którzy przy-
chodzili do nas jak do kawiarni in-
ternetowych, by pograæ i pobawiæ
siê Internetem. W zwi¹zku z tym
ograniczono czas korzystania z In-
ternetu, opracowano odpowiednie
przepisy oraz wprowadzono kon-
trolê ich przestrzegania.

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grud-
nia 2000 r. Biblioteka  Uniwersy-
tecka w Warszawie ma 66 000 za-
rejestrowanych czytelników. Dla

szczególnej grupy u¿ytkowników
� studentów rozpoczynaj¹cych
naukê � przeprowadza siê 90-mi-
nutowe szkolenia.

Wolnym dostêpem do pó³ek i za-
awansowanym stopniem automa-
tyzacji procesów bibliotecznych,
po przeniesieniu siê  do nowego
gmachu, mo¿e poszczyciæ siê tak-
¿e Biblioteka G³ówna Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. Organizacjê informacyjnej
obs³ugi u¿ytkownika w nowych
warunkach przedstawi³a w formie
komunikatu Zofia Filipowicz, kie-
rownik Oddzia³u Informacji Na-
ukowej tej biblioteki.

W nowym gmachu czytelnicy
uzyskali wolny dostêp do oko³o
30 000 ksi¹¿ek (docelowo � 50 000)
i czasopism bie¿¹cych, u³o¿onych
dzia³ami wed³ug UKD. Katalog kom-
puterowy biblioteki udostêpnia siê
na 8 stanowiskach. Zasoby infor-
macyjne Internetu s¹ dostêpne na
9 stanowiskach, ale korzystanie
z nich � po pierwszych do�wiad-
czeniach � ograniczono do 2 go-
dzin dziennie i tylko dla pracowni-
ków, doktorantów i studentów
SGGW. Do 2 godzin ograniczono
tak¿e korzystanie z baz danych
dostêpnych na CD-ROM (z zakre-
su rolnictwa i nauk pokrewnych):
czytelnik powinien przynie�æ swoj¹
czyst¹ dyskietkê i mieæ przygotowa-
ne s³owa kluczowe po angielsku,
polsku i ew. po ³acinie, pracownik
Oddzia³u Informacji pomaga
w sformu³owaniu profilu wyszuki-
wawczego i przy obs³udze progra-
mu komputerowego. Katalog biblio-
teki dostêpny jest tak¿e w Interne-
cie. A chocia¿ od przeniesienia
biblioteki SGGW do nowego gma-
chu minê³y zaledwie trzy lata, ju¿
dzi� jest on � w ocenie referentki �
za ma³y, bowiem ze wzglêdu na li-
kwidacjê bibliotek wydzia³owych,
przejmuje siê ich ksiêgozbiory
i u¿ytkowników.

Dwa referaty by³y po�wiêcone
czytelnikom i problemom ich ob-
s³ugi w ci¹gle jeszcze nowym, ale
�tradycyjnie� zorganizowanym
gmachu Biblioteki Narodowej,
gdzie � ze wzglêdu na jej specyfikê

B
ie¿¹ce prace
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jako archiwum pi�miennictwa na-
rodowego i centrali bibliograficz-
nej � �ci�le rozgraniczono strefy
ksi¹¿ki, bibliotekarza i czytelnika.
Ewa Barteczko, kierownik Dzia³u
Informacji i Udostêpniania Zbio-
rów, scharakteryzowa³a u¿ytkow-
ników poszczególnych czytelñ BN
oraz ich potrzeby (na podstawie
badañ prowadzonych od kilku lat
przez Miros³awê Kociêck¹). Niemal
80% u¿ytkowników BN to studen-
ci, g³ównie I i II roku kierunków
ekonomicznych i prawniczych, któ-
rzy odwiedzaj¹ przede wszystkim
Czytelniê Ogóln¹ (w r. 2000 � pra-
wie 132 000) oraz Czytelniê Cza-
sopism, i siêgaj¹ najczê�ciej do pu-
blikacji najnowszych, wydawanych
w latach 90. Z Czytelni Humani-
stycznej korzystaj¹ przewa¿nie pra-
cownicy naukowi (blisko 65%)
oraz doktoranci i studenci przygo-
towuj¹cy prace dyplomowe.
W�ród dokumentów udostêpnia-
nych w tej czytelni przewa¿aj¹ �ró-
d³a historyczne (ok. 53%) oraz
materia³y z teorii i historii literatury
oraz jêzykoznawstwa (25,5%). Ga-
zety i czasopisma sprowadzane do
Czytelni Czasopism to w 90% pu-
blikacje wydane po r. 1945, g³ów-
nie dotycz¹ce prawa i administra-
cji (18%) oraz spo³eczno-kultural-
ne (17%).

Na podstawie przytoczonych
danych autorka stwierdzi³a, ¿e stu-
denci traktuj¹ BN jak bibliotekê
uczelnian¹, zarzucaj¹c nam braki
w zbiorach, ¿¹daj¹c uzupe³nienia
pewnych tytu³ów czasopism o do-
datkowe egzemplarze. Nie wszyst-
kie jednak potrzeby swych u¿yt-
kowników BN bêdzie w stanie za-
spokoiæ (zw³aszcza z nauk ekono-
micznych i prawnych), co wynika
nie tylko z braku finansowych
mo¿liwo�ci, ale przede wszystkim
z przyjêtych zasad gromadzenia
zbiorów.

Ponad 10% czytelników Biblio-
teki Narodowej korzysta te¿ z us³ug
jej Informatorium. Strukturê tych
u¿ytkowników i ich potrzeby infor-
macyjne � na podstawie przepro-
wadzonej ankiety � przedstawi³a
Miros³awa Zygmunt, kierownik Za-

k³adu Informacji Naukowej. Prawie
65% ankietowanych stanowili stu-
denci, przede wszystkim Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Szko³y
G³ównej Handlowej oraz uczelni
niepañstwowych. Zg³aszaj¹ siê oni
do Informatorium  g³ównie w celu
uzyskania pomocy w poszukiwa-
niach bibliograficznych na okre�lo-
ny temat, najczê�ciej z zakresu eko-
nomii, historii i politologii (powód
ten poda³o 77,6% respondentów).
Wiêkszo�æ u¿ytkowników korzy-
sta z baz danych, g³ównie z �Prze-
wodnika Bibliograficznego� i �Bi-
bliografii Zawarto�ci Czasopism�
(68%) oraz ksiêgozbioru podrêcz-
nego (65,9%), rzadziej przegl¹daj¹
kartoteki.

Wyniki ankiety potwierdzi³y
wcze�niejsze obserwacje � do Bi-
blioteki Narodowej zg³asza siê co-
raz wiêcej u¿ytkowników bez od-
powiedniego przygotowania biblio-
tecznego, którzy nie umiej¹ samo-
dzielnie skorzystaæ z oferowanych
materia³ów informacyjnych,
zw³aszcza z bibliografii zaopatrzo-
nych w bogaty aparat pomocniczy.
Jedynie 35% ankietowanych stu-
dentów uczestniczy³o w zajêciach
z przysposobienia bibliotecznego,
organizowanych przez biblioteki
uczelniane. Co ciekawe, z wiêkszo-
�ci przedstawionych na konferen-
cji referatów wynika³o, ¿e bibliote-
ki takie szkolenia nadal prowadz¹.
Czy¿by wiêc studenci chodzili na
wagary?

Biblioteka G³ówna Politechni-
ki Warszawskiej, o której mówi-
³a jej dyrektor El¿bieta Dudziñska,
podlega³a w latach 90. tym samym
tendencjom, co inne biblioteki war-
szawskie � zwiêkszy³a siê liczba
studentów (w r. 2000 by³o ich po-
nad 35 000), rozbudowano i skom-
puteryzowano jej g³ówny gmach.
W trakcie modernizacji pomy�lano
przede wszystkim o zapewnieniu
wolnego dostêpu do aktywnej czê-
�ci zbiorów, ustawionych w uk³a-
dzie rzeczowym, o stworzeniu sta-
nowisk do pracy indywidualnej
i zespo³owej, organizacji czytelni
specjalistycznych, mo¿liwo�ci ko-
rzystania z us³ug reprograficznych.

U¿ytkownicy tej biblioteki maj¹
dostêp do informacji o zbiorach
dziêki komputerowemu katalogowi
w systemie ALEPH. Magazyn
z wolnym dostêpem do zbiorów
najnowszych liczy 40 000 wolumi-
nów. Z ka¿dego piêtra gmachu
g³ównego Politechniki studenci
maj¹ dogodne przej�cia do wszyst-
kich pomieszczeñ 5-kondygnacyj-
nego budynku biblioteki. W roku
2000 biblioteka mia³a zarejestrowa-
nych 40 000 u¿ytkowników, któ-
rym udostêpniono ponad 584 000
woluminów. Biblioteka G³ówna jest
czê�ci¹ systemu biblioteczno-infor-
macyjnego Politechniki Warszaw-
skiej, na który sk³adaj¹ siê ponadto
jej filie, biblioteki domów studenc-
kich oraz biblioteki pozawydzia³o-
we, wydzia³owe i instytutowe.
Dalsze plany biblioteki to wdro¿e-
nie systemu komputerowego w fi-
liach i bibliotekach wydzia³owych
oraz zapewnienie u¿ytkownikom
dostêpu do elektronicznych baz
pe³notekstowych.

Rozwojowi us³ug w zakresie in-
formacji i udostêpniania zbiorów
w modernizowanej bibliotece po-
�wiêcony by³ te¿ komunikat Bar-
bary G³ówki z Biblioteki Szko³y
G³ównej Handlowej, gdzie kom-
puteryzacja procesów bibliotecz-
nych zbieg³a siê w czasie z przej-
mowaniem i remontem pomiesz-
czeñ zajmowanych najpierw przez
Bibliotekê Narodow¹ (od 1931 r.),
a nastêpnie Archiwum Akt No-
wych (od pocz¹tku lat 60.). Dzi�
u¿ytkownicy w specjalnej Pracow-
ni Komputerowej korzystaj¹ na 20
stanowiskach z katalogu elektro-
nicznego zbiorów Biblioteki SGH w
systemie ALEPH, ekonomicznych
i prawnych baz pe³notekstowych
na CD-ROM-ach oraz zasobów in-
formacyjnych Internetu. W syste-
mie MAK dostêpna jest baza �Prze-
gl¹d Bibliograficzny Pi�miennictwa
Ekonomicznego� i �Bibliografia Pu-
blikacji Pracowników SGH�. Ze
wzglêdu na architekturê budynku
nie jest mo¿liwe otwarcie magazy-
nów dla u¿ytkowników. W wolnym
dostêpie oferuje siê im natomiast
w osobnych czytelniach czasopi-
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sma polskie i obce. Wszystkie czy-
telnie Biblioteki SGH licz¹ dzi� 355
miejsc.

Bibliotekê informacyjnie �zdecen-
tralizowan¹� zaprezentowa³a Anna
Janowska w referacie po�wiêconym
u¿ytkownikom i problemom ich
obs³ugi informacyjnej w Bibliotece
Publicznej m.st. Warszawy. Spe-
cyfika tej placówki polega na podzia-
le gromadzonego ksiêgozbioru
i udzielanej o nim informacji pomiê-
dzy Informatorium, dzia³y ogólne
i specjalne, wyodrêbnione ze wzglê-
du na temat, a nie typ dokumentu
(np. varsaviana, sztuka, prawo).
Efektywno�æ obs³ugi informacyjnej
w takiej bibliotece wymaga spraw-
nej komunikacji pomiêdzy poszcze-
gólnymi dzia³ami Biblioteki oraz
orientacji w mo¿liwo�ciach infor-
macyjnych ró¿nych komórek.
W zakresie komputeryzacji bibliote-
ka na Koszykowej mo¿e pochwaliæ
siê katalogami tworzonymi w sys-
temie ALEPH (katalog w³asnych
zbiorów, które wp³ynê³y od 1996 r.,
Katalog Bibliotek Publicznych War-
szawy � od 1993 r.), szeregiem baz
w systemie MAK oraz bazami da-
nych na CD-ROM-ach, dostêpny-
mi w poszczególnych czytelniach,
przede wszystkim w Informatorium,
Czytelni Ksiêgozbioru Podrêcznego
i Czytelni Sztuki. Rocznie z us³ug
tej biblioteki korzysta 200 000 czy-
telników, z czego 67% stanowi¹
mieszkañcy Warszawy.

Z du¿ym zainteresowaniem
i ¿yw¹ reakcj¹ uczestników spotka³
siê referat Gra¿yny Doktór, kierow-
nika Biblioteki Wy¿szej Szko³y
Zarz¹dzania i Marketingu, po-
�wiêcony problemom organizacji
i funkcjonowania niepañstwowych
szkó³ wy¿szych. Termin konferen-
cji w BN zbieg³ siê w czasie z jubile-
uszem 10-lecia tej kategorii szkol-
nictwa w Polsce � pierwsza niepu-
bliczna szko³a wy¿sza powsta³a
w Warszawie w po³owie 1991 r. By³a
to Prywatna Wy¿sza Szko³a Bizne-
su i Administracji, za³o¿ona przez
prof. Tadeusza Ko�luka. Dzi� w War-
szawie s¹ 42 takie uczelnie, w któ-
rych studiuje 100 399 studentów.
Jedynie 28 spo�ród nich ma biblio-

teki, o ³¹cznych zbiorach wynosz¹-
cych 188 705 ksi¹¿ek i 1 387 tytu-
³ów czasopism, oraz 570 miejsc w
czytelniach. Pracuje w nich 82 bi-
bliotekarzy. �rednio na jednego stu-
diuj¹cego przypada 1,7 ksi¹¿ki, nic
wiêc dziwnego, ¿e studenci uczelni
niepublicznych stanowi¹ liczn¹ gru-
pê u¿ytkowników bibliotek  pañ-
stwowych.

Autorka referatu pokusi³a siê
o sporz¹dzenie rankingu wy¿szych
szkó³ niepublicznych w Warszawie,
ocenianych wed³ug stopnia ich za-
awansowania w zakresie bibliotecz-
nej obs³ugi studenta-u¿ytkownika
(liczna woluminów, liczba miejsc
w czytelniach, czas pracy biblioteki,
mo¿liwo�ci wypo¿yczania do domu).
Na czele listy znalaz³y siê biblioteki
Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczo�ci i
Zarz¹dzania im. L. Ko�miñskiego,
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Mar-
ketingu oraz Prywatnej Wy¿szej
Szko³y Businessu i Administracji.

I w³a�nie o placówce uznanej za
najlepsz¹ w�ród bibliotek szkó³ nie-
publicznych mówi³a, w kolejnym ko-
munikacie, jej kierowniczka, Jadwi-
ga Señko, przedstawiaj¹c jej historiê
�od zera�, to jest od 1995 r., przy
�kapitale pocz¹tkowym� wynosz¹-
cym 1076 ksi¹¿ek, rozmieszczonych
na 590 m2. Dzi� biblioteka Wy¿szej
Szko³y Przedsiêbiorczo�ci i Za-
rz¹dzania im. L. Ko�miñskiego
dysponuje 42 000 woluminów ksi¹-
¿ek i 172 tytu³ami czasopism, udo-
stêpnianych siedmiu tysi¹com czy-
telników, zatrudnia siedmiu biblio-
tekarzy na etacie oraz sze�æ osób
na umowê zlecenie do pomocy przy
dy¿urach sobotnio-niedzielnych. Bi-
blioteka jest skomputeryzowana, nie
prowadzi siê w niej katalogów kart-
kowych. Zdaj¹c sobie sprawê
z jeszcze niedostatecznych mo¿li-
wo�ci pe³nego zaspokojenia potrzeb
informacyjnych u¿ytkowników bi-
bliotek uczelni niepublicznych, co
wynika z niedostatecznej liczebno-
�ci ich ksiêgozbiorów, J. Señko z³o-
¿y³a podziêkowanie obecnym na
konferencji dyrektorom bibliotek
warszawskich za cierpliwo�æ i po-
moc przy obs³udze studentów szkó³
niepañstwowych.

W kolejnym komunikacie, wy-
g³oszonym przez Gra¿ynê Dulinicz,
kierowniczkê Biblioteki Szko³y
Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej,
podniesiono inny, nie mniej istotny
powód korzystania przez  du¿¹ licz-
bê studentów uczelni niepublicz-
nych z bibliotek pañstwowych. Bi-
bliotekom uczelni niepublicznych
nie brakuje na ogó³ funduszy na
zakup nowo�ci do ksiêgozbiorów,
a kierownictwa tych uczelni roz-
wój infrastruktury bibliotecznej
uwa¿aj¹ wrêcz za sprawê priory-
tetow¹. Natomiast kwesti¹ czêsto
nie do rozwi¹zania okazuje siê zdo-
bycie publikacji koniecznych do
realizacji programów studiów,
g³ównie z zakresu nauk spo³ecz-
nych, które wydawano w latach
ubieg³ych, a których nak³ady wy-
czerpa³y siê, a w antykwariatach
s¹ one trudne do zdobycia. Studen-
tom pozostaje wiêc wydeptywanie
�cie¿ek do bibliotek pañstwowych.

W koñcz¹cej konferencjê dysku-
sji uczestnicy z uznaniem mówili
o po¿ytecznej roli spotkañ bibliote-
karzy z ró¿nych typów bibliotek �
ale obs³uguj¹cych podobne katego-
rie u¿ytkowników. Inicjatywy takie
s³u¿¹ nie tylko wymianie do�wiad-
czeñ, ale umo¿liwiaj¹ te¿ lepsze wza-
jemne poznawanie siê i rozumienie
�rodowiska. Jak dot¹d, biblioteki
warszawskie nie wypracowa³y ¿ad-
nych form wspó³pracy w tej dzie-
dzinie; choæ lepsza orientacja w za-
kresie us³ug �wiadczonych przez
inne biblioteki i profilu ich zbiorów
mo¿e zaowocowaæ lepsz¹ informa-
cj¹ skierowuj¹c¹. Biblioteki war-
szawskie nie maj¹ te¿ jeszcze zwy-
czaju �wymieniania siê� tworzony-
mi przez siebie materia³ami
informacyjnymi; zdobywaj¹ je jedy-
nie przy okazji wycieczek pracow-
ników do innych bibliotek. Trudno
te¿ na razie mówiæ o �warszawskiej
sieci informacyjnej�, choæ zasoby
informacyjne bibliotek Warszawy
i województwa s¹ ogromne. Byæ
mo¿e konferencja ta stanie siê
pierwszym krokiem ku podzia³owi
zadañ w przysz³o�ci.

Mirosława Zygmunt

B
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Wspó³pracê przy projekcie
zaproponowano Biblio-
tece Narodowej, Biblio-

tece Jagielloñskiej oraz Bibliotece
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñ-
skich. Ogólne zasady wspó³pracy
pomiêdzy Narodow¹ Ksi¹¿nic¹
a Staatsbibliothek zu Berlin zosta³y
okre�lone podczas rozmów ich dy-
rektorów � dr Antoniusa Jammer-
sa i prof. Adama Manikowskiego
� jakie odby³y siê w listopadzie
1996 roku. Równolegle dyrektor
A. Jammers uzgodni³ ramy wspó³-
pracy przy powstawaniu katalogu
z dyrektorem Biblioteki Jagielloñ-
skiej, prof. dr. Krzysztofem Zamor-
skim i dyrektorem Biblioteki Zak³a-
du Narodowego im. Ossoliñskich
PAN, dr. Adolfem Juzwenko.
W czerwcu 1997 r. Berliñska Fun-
dacja Handlu Morskiego wyasygno-
wa³a �rodki na realizacjê projektu,
co da³o impuls do konkretnych dzia-
³añ. Dr Klemp, odpowiedzialny za
realizacjê ca³o�ci przedsiêwziêcia,
spotka³ siê 30 listopada 1997 r. z kie-
rownikiem Dzia³u Zbiorów Specjal-
nych, Maciejem D¹browskim oraz
trzema pracownicami Zak³adu Zbio-
rów Kartograficznych � Ann¹ Da-
nusewicz, Barbar¹ Majewsk¹ i Lu-
cyn¹ Szaniawsk¹, które mia³y przy-
gotowaæ opisy planów miast wed³ug
ustalonych kryteriów.

W projekcie uczestniczyli pra-
cownicy czterech bibliotek. Koor-
dynatorem ca³o�ci by³ Egon Klemp.
Za wspó³pracê z niemieckim  zak³a-

dem kartograficznym odpowiada³a
Lucyna Szaniawska.

Zakres doboru planów zosta³
zdefiniowany przez stronê niemiec-
k¹ w nastêpuj¹cy sposób: mia³y to
byæ plany miast i miejscowo�ci
oraz mapy okolic zurbanizowa-
nych, znajduj¹cych siê w obecnych
granicach Polski, w skali zasadni-
czo nie mniejszej ni¿ 1:25 000, w
rzucie poziomym lub z lotu ptaka
(panoram i widoków nie brano pod
uwagê), narysowane i/lub wydane
przed 1945 r. W interpretacji tego
ostatniego kryterium polscy i nie-

mieccy bibliotekarze-kartografowie
nieco siê ró¿nili. St¹d kilkadziesi¹t
opisów, na 680 przes³anych przez
BN, nie zosta³o zakwalifikowanych
do katalogu.

Katalogowanie poszczególnych
planów miast rozpoczêto w BN
w ostatnim kwartale 1997 r.  Do
koñca wrze�nia 1998 r. opisy spo-
rz¹dzone na specjalnych formula-
rzach by³y sukcesywnie przekazy-
wane do biblioteki berliñskiej.
Ewentualne w¹tpliwo�ci lub pyta-
nia by³y równie¿ rozstrzygane drog¹
listown¹.  Przes³ano 590 opisów
planów znajduj¹cych siê w zbiorach
kartograficznych i 90 � ze zbiorów
starych druków BN. Ostatnim eta-
pem wspó³pracy by³o przekazanie
na pocz¹tku 1999 r. diapozytywów
dziewiêciu planów miast, które
strona niemiecka zamierza³a opu-
blikowaæ, oraz notatki omawiaj¹-
cej kolekcjê planów miast polskich
w zbiorach kartograficznych BN,
zamieszczonej pó�niej jako jeden ze
wstêpów.

W roku 2000 r., w Wiesbaden
oficyna Harrassowitz Verlag opu-
blikowa³a dwujêzyczny katalog Hi-
storische Pläne und Grundrisse von
Städten und Ortschaften in Polen.
Ein deutsch-polnischer Katalog.
Dawne plany i rzuty poziome miast

Niemiecko-polskie
przedsiêwziêcie
kartograficzne
W czerwcu 1996 r. kierownik Zbiorów Kartograficznych
Staatsbibliothek zu Berlin, dr Egon Klemp wystąpił z inicjatywą
wydania katalogu historycznych planów miast polskich. Projekt
obejmował plany narysowane od początku XVI w. do 1945 r.
i przechowywane w bibliotekach polskich oraz w bibliotece
berlińskiej.

Okładka katalogu
planów polskich miast
opublikowanego przez
Harrassowitz Verlag
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i innych miejscowo�ci w Polsce. Ka-
talog niemiecko-polski. Jak g³osi,
w wersji niemiecko- i polskojêzycz-
nej, karta tytu³owa wydawc¹ dzie-
³a jest dyrektor generalny Bibliote-
ki Pañstwowej w Berlinie Antonius
Jammers, za� opracowa³ je Egon
Klemp. Na stronie redakcyjnej zna-
laz³y siê nazwiska o�miu bibliote-
karzy-wspó³pracowników. Katalog
zawiera 3864 opisów, ok. stu ko-
lorowych, pomniejszonych repro-
dukcji planów oraz � w odrêbnej
obwolucie � reprodukcje w skali 1:1
sze�ciu planów.

W s³owie wstêpnym do katalo-
gu ministrowie spraw zagranicz-
nych: Rzeczypospolitej Polskiej,
prof. dr W³adys³aw Bartoszewski
i RFN � Joschka Fischer napisali:

Obchodom milenijnym towarzysz¹
liczne uroczysto�ci i projekty. Tak¿e
ten katalog historycznych � powsta-
³ych w okresie od XVI wieku do roku
1945 � planów miast i miejscowo-
�ci le¿¹cych w dzisiejszej Polsce i to-
warzysz¹ca mu wystawa s¹ wynika-
mi takiej milenijnej inicjatywy. Po
trzech latach wspó³pracy trzy pol-
skie i jedna niemiecka instytucja
z Wroc³awia, Krakowa, Warszawy
i Berlina przedstawiaj¹ obszerny pol-
sko-niemiecki zbiór planów i zapra-
szaj¹ tym samym do szerokiego, prze-
kraczaj¹cego granice pañstwowe,
wykorzystania swoich cennych za-
sobów.

Za� w przedmowie dyrektor Jam-
mers stwierdzi³: wspó³praca z dyrek-
torami bibliotek we Wroc³awiu, Kra-

kowie i Warszawie uk³ada³a siê zna-
komicie, by³a bezproblemowa i owoc-
na � rzecz nie mog³aby przebiec g³a-
dziej z kolegami niemieckimi. Sk³a-
dam im podziêkowanie za tê koope-
racjê. Dziêkujê te¿ dzielnym biblio-
tekarzom oddzia³ów kartografii tych
trzech polskich instytucji, które do-
starczy³y danych o zasobach pozo-
staj¹cych pod ich piecz¹. W szcze-
gólno�ci pani Lucynie Szaniawskiej
[...] oraz jej wspó³pracownicom:
pani Annie Danusewicz i pani Bar-
barze Majewskiej.

Uroczysta promocja katalogu po-
³¹czona z otwarciem wystawy Histo-
rische Pläne von Städten in Polen.
Dawne plany miast w Polsce odby³a
siê dnia 28 pa�dziernika 2000 r.
w Staatsbibliothek w Berlinie.

Warto na koniec przypomnieæ,
¿e na prze³omie lat 80. i 90. pracow-
nicy polskiej pañstwowej s³u¿by ar-
chiwalnej przygotowali, pod kierun-
kiem prof. Mariana Wojciechowskie-
go, katalog planów miast. Ostateczna
wersja tego katalogu, Plany miast
w polskich archiwach pañstwowych.
Katalog, zosta³a opracowana przez
Mariê Lewandowsk¹ i Mieczys³awa
Stelmacha, pod kierunkiem prof.
Andrzeja Tomczaka i opublikowana
w 1996 r. przez Naczeln¹ Dyrekcjê
Archiwów Pañstwowych. Katalog
zawiera 5757 opisów planów, które
powsta³y do 1945 r. i s¹ przecho-
wywane we wszystkich polskich ar-
chiwach podleg³ych bezpo�rednio
naczelnemu dyrektorowi Archiwów
Pañstwowych. We wstêpie tak okre-
�lono zakres doboru opisywanych
dokumentów: Przez plany miast ro-
zumie siê tu materia³y kartograficz-
ne (ale z wykluczeniem ikonogra-
ficznych) o tematyce miejskiej,
w skali wiêkszej ni¿ 1:25 000. S¹ to
plany ca³ych miast (tak¿e wsi, które
kiedy� posiada³y prawa miejskie)
oraz ich czê�ci (pominiêto jednak
plany ma³ych fragmentów: poszcze-
gólnych dzia³ek, ulic � w zasadzie
w skali wiêkszej ni¿ 1: 500).
Uwzglêdniono równie¿ plany wsi
i osiedli w³¹czonych pó�niej do miast
lub takich, które same sta³y siê z bie-
giem czasu miastami.

Lucyna Szaniawska

Wzór formularza karty katalogowej
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Wybór Biblioteki Narodo-
wej jako miejsca takich
spotkañ nie jest przy-

padkowy. Wynika nie tylko z na-
szych mo¿liwo�ci lokalowych, ale
przede wszystkim z faktu znacz-
nego udzia³u pracowników BN
w merytorycznym przygotowaniu
programu warsztatów. Ostatnie ta-
kie spotkanie odby³o siê w dniach
16-17 maja br.; pierwszego dnia
bra³o w nim udzia³ ponad 100 osób,
drugiego � oko³o 80. Uczestnikami
warsztatów byli zajmuj¹cy siê opra-
cowaniem przedmiotowym biblio-
tekarze z wojewódzkich oraz daw-
nych wojewódzkich, a obecnie po-
wiatowych i miejskich bibliotek
publicznych, a tak¿e przedstawicie-
le pedagogicznych bibliotek woje-
wódzkich i ich filii. Du¿¹ grupê sta-
nowili pracownicy bibliotek war-
szawskich, zarówno Biblioteki
Publicznej m.st. Warszawy jak i bi-
bliotek publicznych z poszczegól-
nych dzielnic.

Tematyka tegorocznych warsz-
tatów � z wyj¹tkiem dwóch wy-
st¹pieñ na temat jêzyka KABA �
koncentrowa³a siê wokó³ ró¿nych
aspektów opracowania dokumen-
tów w jêzyku hase³ przedmioto-
wych Biblioteki Narodowej (dalej
jhp BN). Jêzyk ten, tworzony w
Bibliotece Narodowej od ponad 20

lat (do 1997 r. przez Janinê Trzciñ-
sk¹ i Ewê Stêpniakow¹, a nastêpnie
przez zespó³: Joanna Kêdzielska,
Wanda Klenczon i Anna Stolarczyk),
jest narzêdziem opracowania przed-
miotowego wydawanych przez BN
bibliografii bie¿¹cych (�Przewodni-
ka Bibliograficznego� i �Bibliografii
Zawarto�ci Czasopism�) oraz
wszystkich dokumentów znajduj¹-
cych siê w bazie katalogowej (wy-
dawnictw zwartych, czasopism,
druków muzycznych, dokumentów
¿ycia spo³ecznego). Poza Bibliotek¹
Narodow¹ g³ównym u¿ytkowni-
kiem tego jêzyka s¹ biblioteki pu-
bliczne. Po pierwsze, jako odbiorcy
�Przewodnika Bibliograficznego�
buduj¹ swe katalogi przedmiotowe
(tradycyjne lub zautomatyzowane)
z zamieszczanych w nim hase³ w
jhp BN, po drugie, opracowuj¹ w
tym jêzyku tê czê�æ w³asnych zbio-
rów, których nie rejestruje bie¿¹ca
bibliografia narodowa (np. publika-
cje starsze, wydawnictwa obce,
zbiory specjalne,  regionalia). Zapo-
trzebowanie pracowników tych bi-
bliotek na materia³y informacyjne
i metodyczne, na szkolenia i kon-
sultacje jest ogromne, st¹d te¿ or-
ganizowane od kilku lat warsztaty
SBP ciesz¹ siê tak du¿ym zaintere-
sowaniem. Niestety, coraz czê�ciej
barier¹ s¹ koszty (st¹d mniejsza licz-

ba uczestników w drugim dniu ob-
rad).

Warsztaty s¹ dla nas zawsze
okazj¹ do zaprezentowania u¿yt-
kownikom jêzyka hase³ przedmio-
towych BN zachodz¹cych w nim
zmian, wyja�nienia decyzji meto-
dycznych zwi¹zanych z opracowa-
niem ró¿nych typów dokumentów,
wreszcie przedstawienia naszych
codziennych problemów, a nawet
w¹tpliwo�ci co do kierunków roz-
woju jhp. Z kolei nasi odbiorcy
zg³aszaj¹ przy tej okazji wszelkie
problemy, jakie pojawiaj¹ siê w
trakcie opracowania przedmioto-
wego w ich placówkach, co spra-
wia, ¿e efekty naszej pracy widzi-
my z nieco innej perspektywy. Spo-
tkania takie s¹ wiêc wa¿nym
i po¿ytecznym dla obu stron forum
wymiany informacji i dyskusji.

Podczas ostatnich warsztatów
przedstawione zosta³y niektóre
zmiany w s³ownictwie jhp BN �
wprowadzone w wyniku prac nad
przygotowaniem do druku czwar-
tego wydania S³ownika jêzyka ha-
se³ przedmiotowych BN, które uka¿e
siê jeszcze w roku bie¿¹cym. Ta
kolejna edycja S³ownika � pierw-
sza przygotowana przez nowy zes-
pó³ � zawieraæ bêdzie ponad dwu-
krotnie wiêkszy zasób leksykalny
ni¿ wydanie trzecie, z roku 1997.
Zmiany w s³ownictwie s¹ znacz-
ne, powinny jednak u³atwiæ osobom
opracowuj¹cym przedmiotowo do-
kumenty bardziej precyzyjne wy-
ra¿anie ich tre�ci, a zatem przyczy-
niæ siê do szybszego ich wyszuki-
wania w systematycznie powiêk-
szaj¹cych siê bazach katalogowych.

W trakcie tegorocznego spotka-
nia omówiono dwie grupy tematycz-
ne, w których zasz³y znacz¹ce zmia-
ny, a mianowicie religiê i religioznaw-
stwo (Wanda Klenczon Opracowanie
publikacji z zakresu religii w JHP
BN) oraz szkolnictwo i o�wiatê
(Anna Stolarczyk Zagadnienia
szkolnictwa i o�wiaty wg JHP BN).
Wybieraj¹c do prezentacji te w³a�nie
tematy kierowano siê  zarówno wi-
docznym w ostatnich latach zwiêk-
szaniem siê liczby publikacji z zakre-
su pedagogiki oraz wydawnictw
o tematyce religijnej (dotycz¹cych

Opracowanie
przedmiotowe zbiorów
Ogólnopolskie warsztaty w BN

Od kilku lat zwiększa się zainteresowanie bibliotekarzy
ogólnopolskimi spotkaniami organizowanymi przez Komisję
Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarządzie Głównym
SBP. Spotkania te – czasem mające charakter konferencji,
ale częściej warsztatów – odbywają się dwa, trzy razy w roku,
tradycyjnie już w Bibliotece Narodowej. Stanowią one okazję
do prezentacji naszych dokonań i doświadczeń w zakresie
opracowania rzeczowego dwojakiego rodzaju: Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej oraz opracowania przedmiotowego
na podstawie tworzonego w BN języka haseł przedmiotowych.
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B
ie¿¹ce prace

zw³aszcza kultu, etyki i ¿ycia ducho-
wego), jak i deklarowanymi zainte-
resowaniami i potrzebami pracow-
ników bibliotek publicznych i peda-
gogicznych w zakresie opracowania
tej czê�ci zbiorów.

Odpowiadaj¹c na wielokrotnie
zg³aszane postulaty, przedstawiono
po raz kolejny zasady wyboru i for-
mu³owania przedmiotowego has³a
korporatywnego, tym razem w od-
niesieniu przede wszystkim do wy-
dawnictw o tematyce regionalnej
(Wanda Klenczon, Anna Stolarczyk
Wybrane problemy opracowania
dokumentów nt. instytucji i imprez
o zasiêgu lokalnym). Jest to ten ro-
dzaj hase³, które zosta³y ostatnio w
znacznym stopniu zmienione. Spo-
wodowane to by³o konieczno�ci¹
uzgadniania formy hase³ korpora-
tywnych stosowanych w opisie
przedmiotowym z ustanowion¹ w
roku 2000 polsk¹ norm¹ na has³o
korporatywne w opisie bibliogra-
ficznym. Zupe³nie ró¿ny od dotych-
czasowej praktyki jest zatem spo-
sób opracowania odpowiednich
dokumentów. Z tego powodu pra-
cownicy bibliotek publicznych nie-
cierpliwie oczekuj¹ na przygotowa-
nie w Bibliotece Narodowej instruk-
cji dotycz¹cej ustalania i stosowania
hase³ przedmiotowych korporatyw-
nych. Dopóki instrukcja taka nie
zostanie opracowana, tymczasow¹
form¹ pomocy dla bibliotekarzy s¹
w³a�nie warsztaty w Bibliotece Na-
rodowej, podczas których mo¿na
przedstawiæ g³ówne za³o¿enia po-
rz¹dkuj¹ce opracowanie przedmio-
towe w tym zakresie.

Szczegó³owych zagadnieñ meto-
dycznych dotyczy³y dwa wyst¹pie-
nia � Jolanty Hys Stosowanie wy-
branych okre�lników formalnych dla
wydawnictw zwartych oraz Jadwigi
Sadowskiej Opis wielokrotny w jhp
BN. Wobec braku podrêcznika czy
poradnika omawiaj¹cego zasady
opracowania w jhp BN poszczegól-
nych typów dokumentów oraz grup
tematycznych, wyst¹pienia takie s¹
zawsze cenn¹ pomoc¹ dla bibliote-
karzy opracowuj¹cych samodziel-
nie swe zbiory.

Do�wiadczenia bibliotekarzy sto-
suj¹cych w swych placówkach jhp

BN w opracowaniu przedmioto-
wym, zw³aszcza zbiorów specjal-
nych i regionalnych, przedstawili
pracownicy trzech du¿ych biblio-
tek publicznych o bogatych i ró¿-
norodnych zbiorach: Biblioteki Pu-
blicznej m.st. Warszawy, Ksi¹¿ni-
cy Pomorskiej w Szczecinie oraz
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w £odzi.

Alina Grochowska (Biblioteka
Publiczna m.st. Warszawy) podzie-
li³a siê uwagami na temat Wykorzy-
stanie jhp BN w komputerowym
opracowaniu zbiorów specjalnych
w Bibliotece Publicznej m.st. War-
szawy. Biblioteka ta wspó³pracuje z
BN � na razie w ograniczonym za-
kresie � przy rozwoju s³ownictwa
hase³ przedmiotowych: wystêpuj¹c
z propozycjami nowych tematów
ogólnych i okre�lników oraz kon-
sultuj¹c sposób opracowania pew-
nych typów dokumentów. Nale¿y
pilnie rozwa¿yæ sposób poszerze-
nia tej wspó³pracy, przede wszyst-
kim w zakresie trybu zg³aszania i
zatwierdzania nowych hase³. Trze-
ba te¿ rozstrzygn¹æ, czy has³a te
winny znale�æ siê w tworzonym w
BN zasobie s³ownictwa przedmio-
towego, nawet je�li w zbiorach BN
nie ma dokumentów, do których
opisu mo¿na by je zastosowaæ.

Piotr Bierczyñski (Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w
£odzi) podj¹³ w swym wyst¹pie-
niu Problematykê adekwatno�ci
hase³ geograficznych dla jednostek
podzia³u administracyjnego Polski.
Zagadnienie to czêsto powraca w
dyskusjach na temat opracowania
zbiorów regionalnych, ostatnio tak-
¿e w zwi¹zku z opublikowaniem
w BN stosownej instrukcji (Wan-
da Klenczon, Anna Stolarczyk:
Has³o geograficzne. Wybór i zasa-
dy tworzenia w bibliografii naro-
dowej i katalogach Biblioteki Na-
rodowej). Zmiany nazw wynikaj¹-
ce z kolejnych reform administra-
cyjnych kraju, z nowych przyna-
le¿no�ci pañstwowych lub prze³o-
mów ideologiczno-ustrojowych to
prawdziwa zmora dla osób opra-
cowuj¹cych dokumenty. Bardzo in-
teresuj¹cy materia³ przedstawiony
przez Piotra Bierczyñskiego jest

wynikiem analizy tych zmian w sze-
rokim kontek�cie historycznym.
Opisuj¹c mnogo�æ jednostek admi-
nistracyjnych nastêpuj¹cych po so-
bie w dziejach Polski (m.in. woje-
wództwa, ziemie, powiaty, prowin-
cje, departamenty, obwody regen-
cyjne, obwody, okrêgi, gubernie)
autor sformu³owa³ pewien pro-
blem. Otó¿ wymaga rozstrzygniê-
cia, czy mo¿liwe jest � jak to po-
stuluj¹ niektórzy bibliotekarze �
opracowanie w pe³ni adekwatne,
tzn. nadawanie nazwy ka¿dorazo-
wo zgodnej z zawarto�ci¹ danego
dokumentu, czy te¿ nie da siê unik-
n¹æ stosowania pewnych sztucz-
nych hase³ uogólniaj¹cych, które
zapobiegn¹ nadmiernemu rozpro-
szeniu w katalogu materia³ów na
temat tego samego lub zbli¿onego
obszaru.

Maria Bere�niewicz (Ksi¹¿nica
Pomorska) omówi³a problemy, ja-
kie wystêpuj¹ ze szczególn¹ wyra-
zisto�ci¹ w opracowaniu zbiorów
regionalnych dotycz¹cych ziem
o z³o¿onej historii i tradycji (Has³a
korporatywne i geograficzne w ba-
zach informacji dokumentacyjnej
Ksi¹¿nicy Pomorskiej; zagadnienia
charakterystyk wyszukiwawczych,
modeli rekordów wzorcowych oraz
kartotek manualnych w zbiorach
regionalnych). Zagadnienia zwi¹za-
ne ze zmianami przynale¿no�ci pañ-
stwowej, zmianami nazewnictwa,
transferami ludno�ci, skompliko-
wanymi stosunkami etnicznymi
i wielokulturowo�ci¹ � nadal do�æ
trudno wyraziæ w jhp BN, mimo
znacznego rozwoju s³ownictwa
w tym zakresie.

Jak ju¿ wspomniano, warsztaty
po�wiêcone by³y jhp BN i brali
w nich udzia³ bibliotekarze znaj¹cy
i stosuj¹cy ten jêzyk na co dzieñ.
Dwa wyst¹pienia po�wiêcono jed-
nak jêzykowi hase³ przedmiotowych
KABA (Teresa G³owacka Tematy-
ka regionalna dotycz¹ca Polski w
jhp KABA oraz Jolanta Dobryñczuk
Opracowanie w jhp KABA ksiêgo-
zbioru regionalnego w WiMBP
w Lublinie) � dostarczy³y one
uczestnikom spotkania wa¿nych
materia³ów porównawczych stano-
wi¹c inspiruj¹cy punkt odniesienia.
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Wydaje siê, ¿e tegoroczne warszta-
ty by³y dla uczestników przydatne
i satysfakcjonuj¹ce, choæ niew¹tpli-
wie omówiono tylko niektóre z wielu
problemów, z jakimi bibliotekarze
opracowuj¹cy przedmiotowo zbio-
ry  spotykaj¹ siê na co dzieñ w swej
pracy. W przysz³o�ci by³oby chyba
wskazane, aby uczestnicy mieli mo¿-
liwo�æ zapoznania siê przed rozpo-
czêciem warsztatów � np. na stro-
nie internetowej Komisji � z przygo-
towanymi wcze�niej wyst¹pieniami.
Wiêcej czasu bêdzie mo¿na wów-
czas po�wiêciæ na dyskusjê.

Na zakoñczenie, w imieniu biblio-
tekarzy bior¹cych udzia³ w warsz-
tatach, zarz¹d Komisji Opracowa-
nia Rzeczowego Zbiorów wyst¹pi³
wobec Biblioteki Narodowej z licz-
nymi postulatami. Najwa¿niejsze
z nich to:
� udostêpnienie S³ownika jhp BN

oraz ca³o�ci kartotek wzorco-
wych hase³ przedmiotowych
w ró¿nych formach � drukiem,
w postaci elektronicznej oraz w
Internecie, z mo¿liwie czêst¹ ak-
tualizacj¹

� powo³anie przez BN sta³ego fo-
rum wspó³pracy z bibliotekami
wykorzystuj¹cymi w swej pra-
cy jhp BN

� przyspieszenie prac nad porz¹d-
kowaniem indeksów przedmio-
towych bazy katalogowej BN.

Punkt pierwszy tych postulatów nie-
bawem zostanie zrealizowany �
czwarta edycja S³ownika powinna
siê wkrótce ukazaæ, równolegle
sprzedawany jest S³ownik na dys-
kietce (w wersji poszerzonej o
przedmiotowe has³a osobowe, geo-
graficzne i korporatywne). Prawdo-
podobnie od wrze�nia ca³o�æ s³ow-
nictwa przedmiotowego bêdzie do-
stêpna w Internecie jako kolejna
prezentowana tam baza w systemie
MAK, aktualizowana co miesi¹c.
Prace melioracyjne w obrêbie hase³
przedmiotowych, polegaj¹ce na
uzgodnieniu hase³ przedmiotowych
powsta³ych w okresie ponad dwu-
dziestu lat z obecnie obowi¹zuj¹cy-
mi has³ami wzorcowymi, s¹ stale
prowadzone przez Zak³ad Opraco-
wania Rzeczowego oraz ni¿ej pod-

pisan¹ (w roku 2000 dokonano me-
lioracji w ok. 55 000 rekordów bi-
bliograficznych, w pierwszym pó³-
roczu 2001 � w ok. 15 000).

Bli¿sza wspó³praca z bibliotekami
publicznymi w zakresie rozwoju
s³ownictwa i metodyki jhp BN jest
niew¹tpliwie pilnym zadaniem, ale �
o ile ma byæ efektywna i satysfak-
cjonuj¹ca dla wszystkich stron � wy-
maga opracowania przemy�lanej
i spójnej koncepcji. Po pierwsze, po-
jawia siê problem opracowywania
i wprowadzania do S³ownika jhp BN
hase³ dla dokumentów nieobecnych
w zbiorach BN, po drugie � dla ca-
³ych grup dokumentów, które w BN
nie s¹ opracowywane przedmioto-
wo. Wiele mniejszych bibliotek
znacznie wcze�niej ni¿ BN przyst¹-
pi³o do opracowania w jhp BN
swych zbiorów specjalnych, st¹d
zg³aszane przez nie dezyderaty
znacznie wyprzedzaj¹ nasze potrze-
by. Jhp BN by³ tworzony i jest  roz-
wijany w �cis³ym powi¹zaniu ze
zbiorami BN, a dok³adniej: przez wie-
le lat s³u¿y³ do opracowania wy³¹cz-
nie druków zwartych. Nie uwzglêd-
nia³ wiêc tych typów dokumentów,
które w BN albo w ogóle nie by³y
opracowywane przedmiotowo, albo
opracowywano je na wewnêtrzny
u¿ytek poszczególnych zak³adów i
opisy te nie trafia³y do wspólnego ka-
talogu. Stopniowo zakres opracowa-
nia przedmiotowego w jhp BN po-
szerza siê: objêto nim artyku³y z cza-
sopism (BZCz), czasopisma, druki
muzyczne, znaczn¹ czê�æ dokumen-
tów ¿ycia spo³ecznego, ostatnio za�
dokumenty elektroniczne. W najbli¿-
szym czasie przewiduje siê przyst¹-
pienie do opracowywania przedmio-
towego dokumentów d�wiêkowych
oraz � bardziej precyzyjnego, ni¿ to
mia³o miejsce dotychczas � temato-
wania dokumentów kartograficz-
nych. Ka¿dy nowy zbiór dokumen-
tów pojawiaj¹cy siê we wspólnym
katalogu wymaga nie tylko przygo-
towania nowego zasobu s³ownictwa
przedmiotowego, ale przede wszyst-
kim ustalenia metody. Jest wiêc to
bardzo czaso- i pracoch³onne. Tym-
czasem biblioteki publiczne zg³asza-
j¹ do BN coraz liczniejsze dezydera-
ty � nie tylko dotycz¹ce pojedyn-

czych hase³, ale i rozbudowy ca³ych
du¿ych sektorów s³ownictwa jhp,
oraz  wypracowania metod swo-
istych dla poszczególnych typów
dokumentów. I tak, Alina Grochow-
ska w imieniu Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy zg³asza³a potrzebê
wspó³pracy i pomocy metodycznej
ze strony BN w opracowaniu zbio-
rów specjalnych w dzia³ach: Sztuki,
Kartografii i Turystyki, Bibliologii,
Muzeum Ksi¹¿ki Dzieciêcej i Varsa-
vianów. Bibliotekarze z ró¿nych
o�rodków zwracaj¹ siê czêsto z py-
taniami, jak opracowywaæ np. ka-
sety wideo, p³yty, pocztówki, gry
narracyjne. Niew¹tpliwie nale¿y pla-
nowaæ rozwój leksyki jhp BN
w tych kierunkach, maj¹c wszak¿e
na uwadze, ¿e uwzglêdnianie dezy-
deratów innych bibliotek nie mo¿e
staæ w sprzeczno�ci z potrzebami
odpowiednich zak³adów BN. I tak
np. nie mo¿na przyst¹piæ do prac nad
s³ownictwem i metod¹ opracowa-
nia dokumentów ikonograficznych
bez konsultacji i �cis³ej wspó³pracy
z Zak³adem Zbiorów Ikonograficz-
nych, a dokumentów bibliologicz-
nych � z Zak³adem Dokumentacji
Ksiêgoznawczej.

Pracownicy bibliotek publicz-
nych zg³aszaj¹ od dawna potrzebê
opracowywania w BN wiêkszej licz-
by pomocy metodycznych � in-
strukcji i poradników dotycz¹cych
zarówno formy hase³ ró¿nych ty-
pów, jak i opracowania przedmio-
towego wszelkich typów dokumen-
tów bibliotecznych. Ceni¹ sobie
warsztaty i konferencje, ale ocze-
kuj¹ równie¿ regularnych konsulta-
cji, a najchêtniej szkoleñ po³¹czo-
nych z zajêciami praktycznymi. Za-
równo zespó³ redakcyjny S³ownika,
jak i powo³any w Bibliotece Naro-
dowej w lutym br. zespó³ ds. roz-
woju jhp BN bêd¹ musia³y wzi¹æ pod
uwagê wszystkie te postulaty i za-
dania, choæ trudno przewidzieæ, ile
z nich i w jakim zakresie bêdzie
mo¿na zrealizowaæ � ze wzglêdu na
ograniczone mo¿liwo�ci czasowe
niewielkiej grupy osób zajmuj¹cych
siê w BN rozwojem s³ownictwa
i opracowaniem przedmiotowym.

Wanda Klenczon
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W³a�ciwie nie wiem, czy
mam pisaæ o miejscu na-
zywanym �Bielanami

nad Tamiz¹� przez jego twórcê, ks.
Józefa Jarzêbowskiego, czy o Nim
samym � ksiêdzu, marianinie, wy-
chowawcy, poecie, kolekcjonerze
i... mo¿na by dodaæ wiele jeszcze
okre�leñ tego niezwyk³ego Cz³owie-
ka. I tak jak odkryciem, po³¹czo-
nym z mi³ymi prze¿yciami, by³o dla
mnie samo Fawley Court, dom za-
konny ksiê¿y marianów mieszcz¹-
cy siê ko³o Henley-on-Thames
w Wielkiej Brytanii, tak podobnych
prze¿yæ doznawa³am poznaj¹c
ksiêdza Jarzêbowskiego (1897-
-1964). Jestem tylko rêkopi�mien-
nikiem, ale praca nad ¿yciowym
dorobkiem cz³owieka jest zawsze
jego poznawaniem. Tak by³o i tym
razem. Niewiele wiedzia³am o sa-
mym Ksiêdzu, kiedy po raz pierw-
szy zobaczy³am kilkadziesi¹t teczek
tzw. spu�cizny (to bezduszne s³o-
wo, którego chyba nie lubi ¿aden
z rêkopi�mienników). Uporz¹dko-
wanie jej nie by³o zreszt¹ jedyn¹ pra-
c¹, któr¹ ju¿ na miejscu nale¿a³o
wykonaæ.

Muszê jednak wyja�niæ, jak do-
sz³o do tego, ¿e Maria Wrede � kie-
rownik Zak³adu Rêkopisów Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie,
Agnieszka Jab³onka � specjalistka
od tekstów staro³aciñskich, konser-
wator � Janina Wielowiejska i ni¿ej
podpisana znalaz³y siê w Fawley
Court. W ubieg³ym roku wspó³pra-
cê z ksiê¿mi marianami zaczêli pra-
cownicy Zak³adu Starych Druków
Biblioteki Narodowej (Maria Brynda
i Micha³ Spandowski). Sta³o siê tak
na skutek inicjatywy podjêtej kilka lat
temu przez ksiêdza prowincja³a W³a-
dys³awa Dudê, MIC, który zwróci³
siê z pro�b¹ o pomoc w uporz¹-

dkowaniu zbiorów m.in. do dyrek-
cji Biblioteki Narodowej. Tu znalaz³
przychylno�æ i chêci. O tym, ¿e
oprócz wspania³ej kolekcji ksi¹¿ek
w dzia³aj¹cym od lat Muzeum znaj-
duj¹ siê rêkopisy, przekona³a siê
Maria Wrede, która odwiedza³a ko-
legów. Okaza³o siê, ¿e te wystawio-
ne w gablotach to tylko ma³a czê�æ
wiêkszego zbioru. Pozosta³e pocho-
wane by³y w szafach, czêsto poza-
wijane w papier. Po pobie¿nym tyl-
ko ich przejrzeniu by³o wiadomo, ¿e
wiele rêkopisów jest niezwykle cen-
nych i rzadkich. Nale¿a³o je uporz¹d-
kowaæ. Pieni¹dze na wyjazd specja-
listów dali sponsorzy � Zarz¹d Kre-
dyt Banku S.A., Polska Wytwórnia
Papierów Warto�ciowych S.A. oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Tak wiêc znalaz³y-
�my siê w Fawley, miejscu przede
wszystkim funkcjonuj¹cym jako
o�rodek religijny i kulturalny. Znaj-
duje siê tu dom zakonny ksiê¿y
marianów, Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego i Centrum Konferencyjno-
-Rekolekcyjne im. Jana Paw³a II.
Jest to miejsce niezwykle piêkne,
jego architektura i estetyka wi¹¿¹ siê
z nazwiskami najwybitniejszych
twórców angielskich. Dom jest za-
bytkowym pa³acem zaprojektowa-
nym przez Krzysztofa Wrena. Wy-
budowany zosta³ w 1684 roku dla
p³k. W. Freemana, a nad jego wy-
strojem pracowali znani angielscy ar-
ty�ci, m.in. Grinling Gibbons i James
Wyatt. Otoczony jest przepiêknym,
rozci¹gaj¹cym siê nad Tamiz¹ par-
kiem, którego twórc¹ by³ s³ynny
w swoim kraju Lancelot Brown.

W 1953 roku ksiê¿a marianie ku-
pili pa³ac, który znajdowa³ siê w
stanie zniszczenia i zaniedbania.
Ksi¹dz Józef Jarzêbowski postano-
wi³ tu zrealizowaæ swoje marzenie

� utworzyæ gimnazjum dla ch³op-
ców, które mia³o byæ prowadzone
na wzór dzia³aj¹cego wcze�niej
w Polsce warszawskiego Kolegium
Bielañskiego. Przyszli uczniowie
kolegium byli synami tych, których
losy rzuci³y na obczyznê i którzy
walczyli i ginêli za swoj¹ ojczyznê.
Nie by³a to pierwsza praca wycho-
wawcza w ¿yciu Ksiêdza. Przez 14
lat � z niewielkimi przerwami � a¿
do wybuchu wojny pracowa³ w³a-
�nie na Bielanach. Od listopada
1943 roku, na skutek dziwnych ko-
lei wojennych, i w³asnej inicjatywy,
przebywa³ w o�rodkach emigracyj-
nych dla dzieci w Santa Rosa i w
Tlalpan w Meksyku, gdzie by³ ka-
pelanem. Sta³o siê tak po artykule
Z Golgoty dziecka polskiego za-
mieszczonym w 1943 roku przez
Ksiêdza w jednym z numerów mie-
siêcznika �Sodalis� wydawanego
przez Seminarium Duchowne
w Orchard Lake (w 1943 roku ob-
j¹³ jego redakcjê). Po apelu o rato-
wanie polskich dzieci, sam podj¹³
trud jego realizacji, czego efektem
by³y w³a�nie o�rodki w Meksyku.
W 1950 roku trafi³ do Anglii (przez
trzy lata pracowa³ w Herefordzie �
pierwszym o�rodku mariañskim,
gdzie prowadzono internat dla
ch³opców) i a¿ do �mierci pozosta³
w Fawley. Ksi¹dz-wychowawca �
wiele razy bêdzie sam siebie nazy-
wa³ zbieraczem polskich dzieci. Za-
wsze zreszt¹ o tych, z którymi siê
zetkn¹³, pamiêta³ i pozdrawia³
z ró¿nych miejsc swej tu³aczki, jak
choæby w li�cie do ks. Jana Sob-
czyka pisanym z Kowna 4 stycz-
nia 1941 r.: Na wszystkich ³epety-
nach znanych i nieznanych kre�lê
krzy¿yk. B¹d�cie zdrowi.

Oni te¿, nawet po latach, w cie-
p³ych s³owach bêd¹ pisali o swoim
wychowawcy. Ojciec Józef by³
postaci¹ �wietlist¹, która przepaja³a
ca³¹ atmosferê szko³y.[...] Poza tym
jego wp³yw na m³odzie¿ pe³en po-
gody, dobroci i serdeczno�ci wytwa-
rza³ rodzinny nastrój. Ka¿dego
6-ego grudnia by³em �wiadkiem jak
Ojciec Józef przeobra¿a³ siê w po-
staæ �w. Miko³aja w czerwonym kap-
turze, z d³ug¹ bia³¹ brod¹ i z wor-
kiem prezentów � czym nas wszyst-

Bielany nad Tamiz¹
W roku ubiegłym w wyniku decyzji dyrekcji BN i dzięki pomocy
sponsorów Biblioteka Narodowa mogła podjąć się opracowania
kolejnych zbiorów polonijnych – przechowywanych w Muzeum
księży marianów w Fawley Court.
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kich rozwesela³ � tak wspomina
ksiêdza dr Wac³aw Hubert Za-
wadzki, uczeñ gimnazjum w latach
1957-1962.

Oprócz zbierania po �wiecie pol-
skich dzieci, ksi¹dz-kolekcjoner
przez ca³e swoje ¿ycie gromadzi³
polonika i � je�li mo¿na tak powie-
dzieæ � robi³ to po mistrzowsku.
W�ród opracowanych przez nas
rêkopisów s¹ autografy Zygmunta
Krasiñskiego, Boles³awa Prusa,
Henryka Sienkiewicza (m.in. 35
kart Potopu), Cypriana Norwida,
Elizy Orzeszkowej, Stanis³awa Wy-
spiañskiego. Znalaz³y�my doku-
menty królewskie, bulle papieskie,
bardzo wiele materia³ów historycz-
nych z XIX wieku. Bogata jest ko-
lekcja pami¹tek (nie tylko rêkopi-
�miennych) po genera³ach: Józefie
Hallerze i W³adys³awie Andersie.
Ksi¹dz Jarzêbowski zbiera³ te¿ dzie-
³a sztuki, najczê�ciej polskiej, choæ
nie tylko. W kolekcji Muzeum znaj-
duje siê piêkny zbiór sztuki japoñ-
skiej, zakupiony w czasie trzymie-
siêcznego pobytu w tym kraju.

Niezwykle wa¿n¹ dziedzin¹ zain-
teresowañ Ksiêdza by³o powstanie
styczniowe i dzia³alno�æ Romualda
Traugutta. Ojciec Jarzêbowski gro-
madzi³ materia³y historyczne, infor-
macje, które pos³u¿y³y Mu do kilku
wydañ ksi¹¿kowych po�wiêconych
powstaniu i ludziom z nim zwi¹za-
nym (bardzo du¿ym opracowanym
przez nas zespo³em s¹ wiêc mate-
ria³y edytorskie). Mia³ zreszt¹ do tych
wydarzeñ stosunek bardzo osobisty.
Jego dziadek, Ludwik Ablewicz, by³
sybirakiem zes³anym po powstaniu
1863 r., a jednym z ukochanych wy-
chowawców � kapucyn o. Feliks z
Nowego Miasta nad Pilic¹, który s³o-

wami Pamiêtaj! To byli �wiêci lu-
dzie, mój ch³opcze przypomina³
o wadze historycznej powstania. To
by³y pierwsze lekcje patriotyzmu,
które kaza³y Jarzêbowskiemu, kie-
dy by³ jeszcze ch³opcem, zaprote-
stowaæ przeciwko opiniom nauczy-
ciela o g³upich polskich marzeniach
dotycz¹cych jakiej� niepodleg³o�ci,
s³owami: Polska by³a, jest i bêdzie.
Z tego powodu zabroniono mu
uczyæ siê w jakiejkolwiek szkole pod
zaborem rosyjskim. Pó�niej jako au-
tor ksi¹¿ek i kolekcjoner pami¹tek,
kontaktowa³ siê z ¿yj¹cymi jeszcze
rodzinami powstañców. �lady tych
kontaktów znajduj¹ siê w Muzeum.
Kolekcja ksiêdza Jarzêbowskiego to
równie¿ dokumentacja jego dzia³añ
w Meksyku, Anglii, m.in. wyja�nia-
j¹ca pochodzenie gromadzonych rê-
kopisów.

Mo¿liwo�æ poznania dojrzewania
duchowego ks. Józefa Jarzêbow-
skiego daje lektura Dzienników 1923-
-1927 wydanych przez ksiê¿y ma-
rianów w 1997 roku. Rêkopis po-
zosta³ych czê�ci dzienników, prowa-
dzonych z ró¿nym entuzjazmem do
roku 1963, znajduje siê w zbiorach
Muzeum. Oprócz tego ksiê¿a maria-
nie przechowuj¹ notatki dotycz¹ce
wielu istotnych przemy�leñ ducho-
wych ksiêdza. Wzruszaj¹ce s¹ wy-
dane przez ksiê¿y marianów Listy
z czasu wojny powielane i czytane
przez warszawskich przyjació³
w czasie okupacji. Pomimo cierpieñ,
jakie nios³y wojenne rozstania, pisa³
w nich do swojej matki: Kochana
moja Mamo! Maj ju¿ i u nas, drzewa
na gwa³t zieleniej¹, przyjemne wio-
senne ciep³o. Có¿ z tego, wiosna
smutna. Ale tyle ¿e�my radosnych
wiosen mieli, ¿e i tê jedn¹ trzeba prze-

cierpieæ. Niebo � to bêdzie wieczna
wiosna. ¯y³ nadziej¹, ufno�ci¹ do
Boga. By³ te¿ ksi¹dz Jarzêbowski
poet¹, a pie�ñ B³êkitne rozwiñmy
sztandary, do której napisa³ tekst, sta³a
siê obecna ostatnio w codziennym
¿yciu Warszawy za spraw¹ hejna³u,
który rozlega siê o godzinie 12 z Ka-
tedry Polowej Wojska Polskiego.

Ksi¹dz Jarzêbowski to postaæ nie-
zwykle aktywna, znana w�ród Po-
lonii. Jego dzia³ania spowodowa³y,
¿e �Bielany nad Tamiz¹� rzeczywi-
�cie sta³y siê kawa³kiem Polski.
I wyra¿a³o siê to nie tylko w Jego
obecno�ci i dzia³alno�ci, ale równie¿
w tym, co zbiera³ i pozostawi³.
Zgromadzone przez Niego zbiory
maj¹ olbrzymi¹ warto�æ wycho-
wawcz¹, patriotyczn¹ nie tylko dla
emigracji. S¹ czê�ci¹ nas, naszej hi-
storii. Je¿eli uda siê zrealizowaæ pla-
ny pracowników Biblioteki Narodo-
wej i ksiê¿y marianów, po zakoñ-
czeniu rozpoczêtych prac wydany
zostanie katalog zespo³ów rêkopi-
�miennych znajduj¹cych siê w Faw-
ley Court. Z pewno�ci¹ u³atwi to
korzystanie z nich. W �Bielanach
nad Tamiz¹� mo¿na bêdzie przejrzeæ
rêkopis wiersza Kasprowicza, prze-
czytaæ list pisany rêk¹ Prusa. Nie
sposób jednak mówiæ o funkcji, jak¹
spe³nia i mo¿e jeszcze spe³niaæ
Fawley Court, nie podkre�laj¹c za-
s³ug ksiêdza Jarzêbowskiego.

Niew¹tpliwie pozostajê pod Jego
urokiem. Nie da siê pisaæ o Fawley,
nie pisz¹c � z naruszeniem proporcji
� o Ksiêdzu. I mo¿e dlatego jeszcze
na koniec zacytujê fragment jego za-
pisu dziennikowego, pokazuj¹cy, ja-
kim po prostu by³ cz³owiekiem i ksiê-
dzem: W duszy na ogó³ spokojnie.
Oddaj¹c siê w rêce Zbawiciela pro-
szê, by siê ze mn¹ dzia³a Jego wola.
Nie proszê o nic, tylko o pe³nienie Jego
woli. Dziêkujê Mu za cierpienia, za
opuszczenia, którymi leczy duszê moj¹
z egoizmu przeczulonego i subtelne-
go. Nie�mia³o wprawdzie i z pewnym
dr¿eniem proszê nawet, by o mnie za-
pomniano, bym zosta³ taki ja³owy,
pusty sercem i wyobra�ni¹ jak jestem.
Za to kochaæ Zbawiciela i ludzi ca-
³ym sercem i dusz¹.

Anna Milewicz

Budynek główny Fawley Court
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Pierwsz¹ czê�æ kwietniowe-
go posiedzenia Rady Nauko-
wej wype³ni³a informacja na

temat sytuacji bytowej Biblioteki
Narodowej, przedstawiona przez
dyrektora Micha³a Jagie³³ê. Nie-
oczekiwane i radykalne ogranicze-
nie bud¿etu Biblioteki w grudniu
ubieg³ego roku sprawi³o, ¿e obecny
rok Biblioteka Narodowa rozpoczê³a
z pog³êbiaj¹cym siê zad³u¿eniem.
Dziêki regularnym na razie, mie-
siêcznym dotacjom bud¿etowym,
a tak¿e drastycznemu ograniczeniu
bie¿¹cych potrzeb, uda³o siê pro-
blemy finansowe opanowaæ. Dzieje
siê to jednak kosztem podstawo-
wej dzia³alno�ci Biblioteki i nie gwa-
rantuje stabilizacji w przysz³ych
miesi¹cach tego roku. Cz³onkowie
Rady, zaniepokojeni przedstawion¹
przez dyr. M. Jagie³³ê sytuacj¹, zo-
bowi¹zali siê wyst¹piæ do ministra
kultury i dziedzictwa narodowego
z apelem o systematyczne i pe³ne
dotacje dla Biblioteki Narodowej w
tym roku i zarazem  o zapewnienie
godziwej kwoty na jej dzia³alno�æ
w bud¿ecie przysz³orocznym.

Merytoryczn¹ czê�æ obrad roz-
poczê³o wyst¹pienie nowego kie-
rownika Instytutu Ksi¹¿ki i Czytel-
nictwa, doc. dr. hab. Oskara Stani-
s³awa Czarnika, który przedstawi³
aktualny stan prowadzonych w In-
stytucie badañ, uporz¹dkowanych
wed³ug zakresów dzia³ania trzech
Zak³adów: Bibliotekoznawstwa, Ba-

Z prac Rady Naukowej BN
Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbyło się 24 kwietnia br.,
i – jak zawsze w tej kadencji – było prowadzone przez jej
przewodniczącego, prof. dr. hab. Krzysztofa Migonia.  Tradycją
stało się również i to, że w spotkaniach tych uczestniczy
stosunkowo niewielka część zespołu Rady. Nie mają one więc
charakteru gremialnych obrad, lecz są raczej kameralną,
bezpośrednią rozmową przedstawicieli Rady z dyrekcją
i zaproszonymi pracownikami Biblioteki Narodowej. Tematem
kwietniowego spotkania miała być działalność naukowa dwóch
działów Biblioteki Narodowej: Instytutu Książki i Czytelnictwa
oraz Działu Zbiorów Specjalnych.

dañ nad Czytelnictwem oraz Bada-
nia Historii Czytelnictwa (szczegó-
³owe programy dzia³alno�ci po-
szczególnych zak³adów ich kierow-
nicy przedstawili w poprzednim
numerze �Biuletynu Informacyjne-
go Biblioteki Narodowej�).

W dziejach Instytutu obecny mo-
ment jest wa¿ny nie tylko z racji
zmiany na stanowisku kierownika.
Zbieg³o siê z tym zakoñczenie kilku
znacz¹cych tematów badawczych,
co powinno zaowocowaæ w nied³u-
gim czasie interesuj¹cymi opraco-
waniami szczegó³owymi; w samym
zespole Instytutu nast¹pi³o wyra�-
ne odm³odzenie kadry, co wp³ynie
zapewne w jakim� stopniu tak¿e na
kierunki i zasiêg chronologiczny ba-
dañ. Ju¿ obecnie krystalizuj¹ siê
nowe tematy, na przyk³ad: bibliote-
ki i czytelnictwo do roku 1939 czy
historia prasy i ksi¹¿ki na obczy�-
nie. Realizowane s¹ te¿ prace zwi¹-
zane z wystaw¹ Od Buzu³uku do
Bolonii. Dzia³alno�æ wydawnicza na
szlaku 2. Korpusu. Istotny problem
stanowi finansowanie badañ, gdy¿
dwa du¿e przedsiêwziêcia ankieto-
we dotycz¹ce bibliotek publicznych
oraz czytelnictwa m³odzie¿y wiej-
skiej nie uzyska³y �rodków na ich
prowadzenie z Komitetu Badañ Na-
ukowych.

O¿ywiona dyskusja, jaka towa-
rzyszy³a wyst¹pieniom dyr. M. Ja-
gie³³y i doc. O. Czarnika, sprawi³a,
¿e kolejny punkt programu posie-

dzenia, czyli wyst¹pienie kierow-
nika Dzia³u Zbiorów Specjalnych
Macieja D¹browskiego, który mia³
przedstawiæ kierunki prac badaw-
czych prowadzonych w jego ze-
spole, przesuniêto, za zgod¹ prele-
genta i wszystkich obecnych, na
nastêpne spotkanie.

Obrady zdominowa³a kwestia fi-
nansowa, powracaj¹ca zarówno w
wyst¹pieniach obu prelegentów, jak
i w wypowiedziach dyskutantów.
W zwi¹zku z sytuacj¹ materialn¹
BN, spowodowan¹ powsta³ymi nie
z jej winy zad³u¿eniami, a tak¿e
wobec gro¿¹cych w drugiej po³o-
wie roku kolejnych ograniczeñ bu-
d¿etu, zastanawiano siê nad niezbêd-
n¹ strategi¹ dzia³añ oszczêdno�cio-
wych oraz mo¿liwo�ciami zarabia-
nia na �wiadczonych przez Biblio-
tekê us³ugach. Sugestie dotyczy³y
unowocze�nienia oferty BN � nie tyl-
ko mikrofilmowanie zbiorów czy
wynajmowanie sal, lecz na przyk³ad
programy konwersji dla bibliotek
publicznych i szkolnych (propozy-
cja prof. Anny Sitarskiej). W kon-
tek�cie problemu finansowania kul-
tury mówiono te¿ o braku szeroko
pojêtego i ukierunkowanego mece-
natu i sponsoringu w tej dziedzinie,
a zw³aszcza o potrzebie uregulowañ
prawnych umo¿liwiaj¹cych zapisy
na rzecz instytucji dobra publiczne-
go (prof. Maciej Grabski).

W dyskusji nad kierunkami prac
naukowych w Bibliotece Narodowej
pojawi³o siê kilka znacz¹cych i in-
spiruj¹cych w¹tków.
� Pozytywna ocena dotychczaso-

wego dorobku IKiCz-u, a zara-
zem konstatacja, ¿e prace te po-
zostaj¹ szerzej nieznane, zw³asz-
cza w�ród naukowców zajmu-
j¹cych siê pokrewn¹ problema-
tyk¹.

� Postulat ustalenia w³a�ciwych
proporcji pomiêdzy badaniami hi-
storycznymi a tymi, które doty-
cz¹ wspó³czesno�ci. W�ród dys-
kutantów przewa¿ali zwolennicy
badañ ukierunkowanych na zja-
wiska aktualne, jakkolwiek prof.
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A. Sitarska, powo³uj¹c siê na
przyk³ad pracy Jadwigi Ko³o-
dziejskiej o bibliotekach w okre-
sie miêdzywojennym, zwróci³a
uwagê na fakt, ¿e realizowana in-
teligentnie tematyka historyczna
pomaga zrozumieæ procesy
wspó³czesne. Natomiast zda-
niem prof. K. Migonia wielk¹
szkod¹ by³oby zniszczenie istnie-
j¹cego ju¿ i potrzebnego warsz-
tatu naukowego stworzonego
przez zespó³ zajmuj¹cy siê bada-
niami historycznymi w Bibliote-
ce Narodowej, zw³aszcza ¿e, jak
stwierdzono (prof. J. Ko³odziej-
ska), badania historyczne nie s¹
kosztowne.

� Propozycje konkretnych proble-
mów badawczych, jakie powin-
ny znale�æ siê w krêgu zaintere-
sowañ naukowych pracowni-
ków IKiCz-u. Jeden z nich to
wiêksza koncentracja na bada-
niach czytelnictwa w zwi¹zku z
potrzeb¹ rozeznania problemów
czytelnictwa i informacji nauko-
wej w �rodowiskach akademic-
kich � studenci nie czytaj¹ ksi¹-
¿ek, lecz wy³¹cznie je u¿ytkuj¹.
Powinien powstaæ miêdzyresor-
towy program badania czytelnic-
twa w �rodowiskach akademic-
kich. Innym problemem, który
wymaga badawczej obserwacji
i reagowania, jest rysuj¹ca siê
coraz wyra�niej tendencja do ³¹-
czenia siê bibliotek publicznych
z pedagogicznymi, co doprowa-
dziæ mo¿e wkrótce do zaniku
tych ostatnich (prof. A. Sitar-
ska). Kolejna sprawa oczekuj¹-
ca intelektualnej i organizacyjnej
interwencji to zanikaj¹ca trady-
cja prowadzenia badañ nauko-
wych i dokumentacyjnych przez
du¿e i �rednie biblioteki publicz-
ne. Ze wszech miar wskazane
by³oby podtrzymanie tych zain-
teresowañ poprzez silniejsze in-
spiracje ze strony �rodowisk nau-
kowych Biblioteki Narodowej
(dyr. Andrzej Tyws).

� Najistotniejsz¹ kwesti¹ obrad,
obecn¹ nie tylko w tle wszyst-
kich wyst¹pieñ, sta³o siê zagad-
nienie finansowania badañ. Pro-
blem staje siê szczególnie wyra-

zisty w kontek�cie tegorocznej
odmowy KBN dotowania dwóch
tematów bibliotekarsko-czytelni-
czych zg³oszonych przez IKiCz,
zw³aszcza ¿e ten typ prac ankie-
towo-materia³owych ³¹czy siê
z konieczno�ci¹ znacznych na-
k³adów finansowych � wysokie
koszty ankiet, wywiadów, badañ
statystycznych, wyjazdów w
teren (prof. J. Ko³odziejska).
Tymczasem �rodowiska nauko-
we nie uznaj¹ projektów biblio-
tekoznawczych za prace stricte
badawcze, traktuj¹c je raczej
jako rodzaj dokumentacji mate-
ria³owo-statystycznej, o charak-
terze przyczynkarskim. St¹d
czêste wskazania na resort kul-
tury jako w³a�ciwego donatora
tego typu dzia³alno�ci. W tym
zw³aszcza kontek�cie szkoda, ¿e
w ostatnich dwóch statutach Bi-
blioteki Narodowej nie pojawi³ siê
zapis o obowi¹zku prowadzenia
dzia³alno�ci naukowej w zakre-
sie tak istotnej dla bibliotekarstwa
dyscypliny jak bibliologia. Mimo
to nale¿y o wsparcie KBN zabie-
gaæ, wykorzystuj¹c ró¿ne drogi
i mo¿liwo�ci (prof. K. Migoñ).

Do zg³oszonych podczas dyskusji
opinii i wniosków odnie�li siê: doc.
Oskar Czarnik, dyr. Joanna Pasz-
taleniec-Jarzyñska i dyr. Micha³
Jagie³³o.

Kierownik Instytutu Ksi¹¿ki
i Czytelnictwa podziêkowa³ za
¿ywe zainteresowanie dzia³alno�ci¹
instytutu oraz s³owa uznania dla do-
konañ jego pracowników. Stwier-
dzi³, ¿e dotychczasowe proporcje
pomiêdzy badaniami historyczny-
mi i wspó³czesnymi nie ulegn¹ za-
chwianiu, co zreszt¹ gwarantuje
sama struktura zak³adów; zadekla-
rowa³ te¿, ¿e powa¿nie zostan¹
przemy�lane sugestie cz³onków
Rady dotycz¹ce rozszerzenia badañ
�rodowiskowych i w³¹czenia w nie
innych bibliotek.

Zdaniem dyr. Joanny Pasztale-
niec-Jarzyñskiej, w sytuacji po-
wstawania coraz wyra�niejszych
barier �rodowiskowych, metodo-
logicznych i intelektualnych, które
niejednokrotnie uniemo¿liwiaj¹ or-
ganizacjê wspólnych, interdyscy-

plinarnych przedsiêwziêæ badaw-
czych, w³a�nie finanse mog¹ byæ
czynnikiem pozwalaj¹cym na skon-
centrowanie wokó³ nich odpowied-
nich osób i wykrystalizowanie kon-
kretnych programów badañ. Do-
brym przyk³adem takiego rozwi¹-
zania jest resortowy sposób finan-
sowania konkretnych projektów,
jak sta³o siê to w przypadku ogól-
nopolskiego programu �Kwa�ny
papier. Ratowanie w skali masowej
zagro¿onych polskich zasobów bi-
bliotecznych i archiwalnych�.

O sta³ym miejscu dzia³alno�ci nau-
kowej w statutowych powinno-
�ciach BN zapewni³ zebranych dyr.
Micha³ Jagie³³o, sytuuj¹c prace ba-
dawcze obok takich zadañ jak or-
ganizacja wystaw i wa¿nych kon-
ferencji, wspieranie automatyzacji
bibliotek publicznych, pomoc dla
bibliotek polskich za granic¹ oraz
wydawanie opracowañ nauko-
wych powstaj¹cych w Bibliotece
Narodowej.

Wydawnictwo BN zadba³o, jak
zwykle zreszt¹, by cz³onkowie
Rady Naukowej mogli na miejscu
zapoznaæ siê z najnowszym jego
dorobkiem, który w znacznej czê-
�ci jest efektem prowadzonych w
Bibliotece prac badawczych. Tym
razem, nie tylko ze wzglêdu na te-
mat spotkania, uwagê zwraca³y naj-
nowsze ksi¹¿ki pracowników In-
stytutu Ksi¹¿ki i Czytelnictwa: Ja-
dwigi Ko³odziejskiej Lokalno�æ
i uniwersalno�æ bibliotek, Niny
Kra�ko Instytucje wydawnicze w II
Rzeczypospolitej i Zofii Zasackiej
Wyobra¿enia ojczyzny i oblicza pa-
triotyzmu.

Szczególne zainteresowanie to-
warzyszy³o, tak jak i podczas po-
przedniego spotkania Rady Nauko-
wej BN, albumowi Nad z³oto dro¿-
sze, zw³aszcza ¿e tym razem
zaprezentowano tak¿e jego angiel-
skojêzyczn¹ wersjê More Precious
Than Gold. Chwalono tak¿e �wie-
¿o wówczas wydany numer �Biu-
letynu Informacyjnego Biblioteki
Narodowej� w ca³o�ci po�wiêco-
ny wspó³pracy zagranicznej Biblio-
teki Narodowej.

Halina Tchórzewska-Kabata
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Ide¹ cyklu wystaw �Nasi s¹sie-
dzi � nowe spojrzenie� jest uka-
zanie reakcji Polaków, uwi-

docznionej przede wszystkim w pi-
�miennictwie, na ró¿ne aspekty
kultur s¹siaduj¹cych z nami naro-
dów. W przypadku wystawy Ba³-
tyckie s¹siedztwo pokuszono siê
o zobrazowanie ró¿nych przejawów
obecno�ci Skandynawów w szero-
ko rozumianej kulturze Polski � za-
równo z perspektywy historycznej,
jak i wspó³czesnej. Pokazano wp³y-
wy kulturowe s¹siadów z Pó³nocy
w ró¿nych dziedzinach: architek-
turze, sporcie, wzornictwie, jêzy-
ku. Sporo uwagi po�wiêcono miej-
scu dramaturgii skandynawskiej
w polskim teatrze, zaznaczono
obecno�æ w Polsce skandynaw-
skiego kina � ilustrowa³y to liczne
plakaty, fotografie, programy tea-
tralne. Dominowa³y jednak, rzecz
jasna, ksi¹¿ki i artyku³y, pocz¹w-
szy od pierwszych wzmianek w
�redniowiecznych kronikach, po-
przez dziewiêtnastowieczne relacje
z podró¿y i wspomnienia, do
wspó³czesnych opracowañ histo-
rycznych. By³y tak¿e rarytasy:
wielka ksiêga objawieñ �w. Brygi-
dy szwedzkiej (inkunabu³ z roku
1492 z superekslibrisem Wazów na
oprawie), pierwsze wydanie poezji
Jana Kochanowskiego z wierszem
Szwedowie, Duñczycy, siedemna-
stowieczne dokumenty i miedzio-
ryty, a tak¿e obrazy Wojciecha
Weissa, którego twórczo�æ inspi-
rowa³o dzie³o Edwarda Muncha.

Uwa¿ne zwiedzanie wystawy
pozwala³o prze�ledziæ g³ówne ten-
dencje i najwa¿niejsze zjawiska
w recepcji kultury pó³nocnych s¹-
siadów w Polsce. Autorki ekspo-
zycji  (Bogus³awa Sochañska i Da-
nuta Bilikiewicz-Blanc) zrezygno-
wa³y z tematycznego podzia³u na
piêæ skandynawskich pañstw �
kontakty z nimi uk³ada³y siê na prze-
strzeni wieków ró¿nie i ich wp³y-
wy te¿ by³y ró¿ne. Wystawa uka-
za³a jednak, ¿e najszersze odbicie
w kulturze polskiej ma Szwecja
i potem Dania, ¿e Norwegia i Fin-
landia jako osobne byty kulturowe
trafiaj¹ do powszechnej �wiadomo-
�ci Polaków dopiero w XIX wieku,
a Islandia dzi� jeszcze jawi siê nam
jako daleka egzotyczna wyspa o ta-
jemniczej naturze, kojarzona przede
wszystkim z sagami i ... gejzerami.

Nie zmienia to jednak faktu, ¿e
ci z nas, którzy dobrze znaj¹ choæ-
by tylko jeden skandynawski kraj,
czêsto rozci¹gaj¹ tê wiedzê, nawet
sobie tego nie u�wiadamiaj¹c, na
ca³¹ Skandynawiê. Mówimy prze-
cie¿: �Skandynawowie to, Skandy-
nawowie tamto�.

*
Zwi¹zki Polaków ze Skandynawa-

mi siêgaj¹ wczesnego �redniowiecza
� najazdów wikingów, a potem ma-
ria¿y dynastycznych z pocz¹tków
pañstwowo�ci polskiej. Dzi� chêtnie
przez Polaków przywo³ywane s¹ ta-
kie choæby fakty, jak ten, ¿e siostra
Boles³awa Chrobrego, �wiêtos³awa,
to s³awna szwedzka, a potem duñ-

ska królowa Sigrid, matka jednego
z najpotê¿niejszych w³adców Da-
nii, Knuda Wielkiego, ¿e ksi¹¿ê
s³upski Bogus³aw to Eryk Pomor-
ski, w³adca Danii, Norwegii i Szwe-
cji, który po burzliwych dziesiêcio-
leciach panowania w Skandynawii
do¿y³ swych lat w rodzinnym Dar-
³owie.

Panowanie w Polsce Wazów �
syna i wnuków Katarzyny Jagiel-
lonki � to okres licznych kontak-
tów miêdzy Polsk¹ i Szwecj¹, a t¹
drog¹, po�rednio, tak¿e miêdzy
Dani¹ i reszt¹ Skandynawii. Okres
ten charakteryzuje siê jednak do�æ
pogardliwym stosunkiem polskiej
braci szlacheckiej do Szwedów,
którym zarzucano nieokrzesanie
i brak kultury. W okresie kontrre-
formacji nie sprzyja³y wzajemnemu
zbli¿eniu tak¿e ró¿nice religijne.
Szwedzi zreszt¹ nie pozostawali
nam d³u¿ni. Chocia¿ szesnasto-
wieczna Polska by³a atrakcyjna
kulturowo, promieniowa³a przecie¿
na Pó³noc ca³ym bogactwem rene-
sansu, nie wzbudza³o ich zachwy-
tu rozpasanie panów szlachty, ich
pycha i k³ótliwo�æ.

W przypadaj¹cym na XVII stu-
lecie okresie wojen szwedzkich
pogardliwy stosunek Polaków do
Szwedów ust¹pi³ strachowi. Ogra-
biono kraj gospodarczo, wywiezio-
no wiele dóbr kultury. Dokonane
wówczas zniszczenie Polski nie
mog³o korzystnie wp³yn¹æ na po-
strzeganie s¹siadów � naje�d�ców.
Jednak mimo zaostrzenia antago-
nizmów, nastêpowa³o bli¿sze wza-
jemne poznanie, rozwija³y siê oso-
biste kontakty. W okresie tym � za
spraw¹ przymierza z Dani¹ � sym-
pati¹ Polaków cieszyli siê Duñczy-
cy, których poznano dziêki wypra-
wie Stefana Czarnieckiego. Polskie
pi�miennictwo wzbogaci³o siê w ten
sposób o jeden z najbardziej ma-
lowniczych opisów Danii i Duñ-
czyków przekazany przez Jana
Chryzostoma Paska w jego Pa-
miêtnikach.

Nastêpuj¹ca w miarê up³ywu cza-
su ewolucja wzajemnych opinii
o sobie Polaków i Skandynawów
by³a odzwierciedleniem zmian w sy-
tuacji politycznej, gospodarczej i kul-

S¹siedztwo przez Ba³tyk
Dania, Finlandia, Islandia,
Norwegia, Szwecja
Od 15 maja do 30 czerwca w salach wystawowych Biblioteki
Narodowej zagościły nietypowe, jak na codzienność szacownej
Książnicy, przedmioty: klocki Lego, piętrowe łóżko dla dzieci,
lalki ze spektakli według baśni Hansa Christiana Andersena,
filmy o Muminkach na wideo, a nawet butelka wódki Finlandia.
Jak do tego doszło?
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turalnej wokó³ Ba³tyku. Uznanie
Skandynawów � mimo wszystko
� dla �wietno�ci Polski z czasów
jagielloñskiej prosperity ustêpowa-
³o, w miarê jej rozk³adu, wyrazom
krytyki, a nawet pogardy dla na-
szego spo³eczeñstwa. W Polsce
widzenie pó³nocnych s¹siadów za-
czê³o zmieniaæ siê na korzy�æ w
okresie o�wiecenia dziêki coraz
liczniejszym kontaktom i podró¿om
badaczy, za� szerokie zaintereso-
wanie wykszta³conych Polaków
kultur¹ Skandynawii rozpoczê³o siê
w dobie romantyzmu, od pierw-
szych przek³adów staroislandzkich
sag, dokonanych przez  Joachima
Lelewela. Da³o to pocz¹tek ¿ywe-
mu zainteresowaniu �wiatem wi-
kingów. Mimo ¿e warunki politycz-
ne utrudnia³y wówczas szersze
kontakty, romantyzm otworzy³
drzwi dla skandynawskiej kultury
ludowej � ukazywa³y siê przek³ady
norweskich, duñskich i szwedz-
kich pie�ni ludowych, do czytelni-
ków codziennych gazet trafi³ fiñ-
ski epos Kalevala. Pierwsza po³o-
wa XIX wieku przynios³a tak¿e
najwcze�niejsze, zdumiewaj¹co
liczne,  przek³ady ba�ni Hansa Chri-
stiana Andresena.

W koñcu tego wieku znakomicie
ju¿ orientowano siê w nowej litera-
turze krajów Pó³nocy. Wielkie w tej
mierze zas³ugi po³o¿y³ Stanis³aw
Przybyszewski, entuzjasta Strind-
berga i Ibsena, a tak¿e gor¹cy pro-
pagator twórczo�ci Muncha i in-
nych norweskich artystów. Fascy-
nacje Przybyszewskiego znalaz³y w
pocz¹tku XX wieku trwa³¹ konse-
kwencjê w postaci malarstwa Woj-

ciecha Weissa, dla którego wielkie
znaczenie mia³a twórczo�æ Muncha.
W dziedzinie sztuk piêknych wa¿n¹
dla Polaków postaci¹ okaza³ siê Ber-
thel Thorwaldsen, autor warszaw-
skich pomników Kopernika i ksiê-
cia Józefa Poniatowskiego. Nato-
miast w dziedzinie muzyki nie
mo¿na, niestety, mówiæ o imponu-
j¹cym do�wiadczaniu przez Pola-
ków kontaktu ze Skandynawi¹; poza
Griegiem i Sibeliusem, tylko niewielu
melomanom znani s¹ inni kompo-
zytorzy skandynawscy.

Na prze³omie XIX i XX wieku
zainteresowanie w Polsce szeroko
pojmowan¹ kultur¹ Skandynawii
zaczê³o w niektórych obszarach
wykazywaæ znamiona fascynacji.
Skandynawia pojawia siê odt¹d
w naszym polu widzenia jako wzór
do na�ladowania w wielu dziedzi-
nach. Dotyczy to przede wszystkim
ró¿nych zagadnieñ ¿ycia spo³eczne-
go � wychowania dzieci, sytuacji
kobiet, opieki spo³ecznej. Do Polski
szybko przenika³y wzory dotycz¹-
ce zw³aszcza o�wiaty i wychowa-
nia. Na uwagê zas³uguje przyswo-
jona dziêki dzia³alno�ci Ignacego
Solarza koncepcja uniwersytetów
ludowych Duñczyka, N.F.S. Grund-
tviga. Zrodzona w XIX wieku idea
zak³ada³a u³atwianie dostêpu do
o�wiaty m³odzie¿y wiejskiej, kszta³-
cenie i wychowywanie dla dobra
jednostki i pañstwa.

W pejza¿u polskiego ¿ycia kultu-
ralnego pozosta³y na sta³e wielkie
postaci skandynawskiego teatru
i kina w osobach Henrika Ibsena,
Augusta Strindberga i Ingmara
Bergmana. Sztuki Ibsena i Strind-

berga grano u nas niemal natych-
miast po ich skandynawskich czy
niemieckich premierach. Ich nazwi-
ska, podobnie jak nazwisko Berg-
mana w kinie, przez lata jako jedyne
uto¿samiane by³y z teatrem skandy-
nawskim. I oto w latach 90. poja-
wia siê w polskim ¿yciu kultural-
nym nowa dramaturgia z Pó³nocy,
reprezentowana g³ównie przez au-
torów szwedzkich. Koncentruje ona
uwagê na problemach wspó³czesne-
go europejskiego spo³eczeñstwa
i wspó³czesnego Europejczyka, dys-
kutuje o granicach odpowiedzialno-
�ci, wolno�ci i tolerancji � w rodzi-
nie i w spo³eczeñstwie. Te same pro-
blemy podejmuje wspó³czesne kino
duñskie, proponuj¹ce now¹ formu-
³ê tworzenia filmów, tzw. kino Do-
gmy, z jego twórc¹ Larsem von
Trierem. Jednak kino Dogmy czy
wspó³czesna dramaturgia szwedz-
ka przemawiaj¹ raczej do przygoto-
wanej, w¹skiej grupy odbiorców.
Szerokim frontem wchodzi nato-
miast do polskiego ¿ycia skandy-
nawskie wzornictwo, pocz¹wszy
od drewnianych fiñskich zabawek
dla dzieci oraz klocków Lego po
meble i wystrój wnêtrz.

*
Niezwykle piêkny, nietypowy dla

prezentowania pi�miennictwa kszta³t
plastyczny wystawy Ba³tyckie s¹-
siedztwo by³ dzie³em Agnieszki Pu-
towskiej-Tomaszewskiej. Ideowym
za³o¿eniem twórców wystawy, co
równie¿ znalaz³o odd�wiêk w jej ty-
tule, by³o przyjêcie Ba³tyku jako punk-
tu wyj�cia, wspólnego elementu,
dawniej dziel¹cego, dzi� ³¹cz¹cego.
To za³o¿enie sta³o siê podstaw¹ prze-
konywaj¹cej realizacji scenograficz-
nej, która zarówno w przyjêtej kolo-
rystyce, jak i rozwi¹zaniach poszcze-
gólnych segmentów tematycznych
w sposób niezwykle udany nawi¹-
zywa³a do Ba³tyku. Tak wiêc cytaty
z wczesnych opisów krajów zapre-
zentowano na b³êkitnych �falach�,
kopie licznych artyku³ów z ostatnie-
go dziesiêciolecia pokrywa³y jeszcze
wy¿sze, �sztormowe fale�, które
mog³y siê te¿ kojarzyæ z norweski-
mi górami. By³a i zorza polarna, wy-
konana przez autorkê o�wietlenia,
¯anetê Govenlock.
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W osobnym segmencie, zaaran-
¿owanym z mebli Ikea jako trzy
pokoje, eksponowano polskie prze-
k³ady pi�miennictwa skandynaw-
skiego: literaturê dla dzieci � w po-
koju dzieciêcym, literaturê dla m³o-
dzie¿y i literaturê turystyczn¹ � w
pokoju m³odzie¿owym i literaturê
�doros³¹� w salonie. Pomys³ takie-
go pokazania przek³adów literac-
kich nie by³ jedynie rozwi¹zaniem
formalnym � u�wiadamia³  wp³yw,
jaki w ostatnich latach wywiera
skandynawskie wzornictwo, g³ów-
nie za po�rednictwem Ikei, na pol-
skie my�lenie o wystroju wnêtrz.

To niekonwencjonalne po³¹czenie
literatury z wzornictwem ujawni³o
pewn¹ tendencjê � otó¿, co praw-
da, skandynawskie wzornictwo ze
sw¹ prostot¹, funkcjonalno�ci¹ i czy-
sto�ci¹ kolorów znajduje w naszym
kraju coraz liczniejszych wielbicieli,
zarazem jednak zmniejsza siê liczba
przek³adów utworów literackich
z tego regionu. Znana seria wydaw-
nicza prezentuj¹ca dzie³a pisarzy
skandynawskich (Wydawnictwa
Poznañskiego), w której ukaza³a siê
niemal po³owa (ponad 200) wszyst-
kich wydanych w Polsce utworów
literackich Pó³nocy, nale¿y ju¿, nie-
stety, do historii. W ksiêgarniach na-
tomiast � i na wystawie w Bibliote-
ce Narodowej tak¿e � widaæ licznie
dzi� wydawan¹ literaturê dla dzieci,
choæ w oczy rzucaj¹ siê tylko dwa
nazwiska: Astrid Lindgren i Tove

Jansson. Wyodrêbnion¹, ale integral-
n¹ czê�æ ekspozycji stanowi³a te¿ pre-
zentacja licznych wydañ ba�ni Han-
sa Christiana Andersena, który od
pó³tora wieku towarzyszy wzrasta-
niu pokoleñ Polaków, wzbogacona
o plakaty teatralnych adaptacji ba�ni
i elementy scenografii.

Wystawa Ba³tyckie s¹siedztwo
pokaza³a te¿ niezwykle wa¿n¹,
wspó³czesn¹ dzia³alno�æ instytu-
cji kultury w miastach Pomorza,
przede wszystkim Nadba³tyckiego
Centrum Kultury w Gdañsku, Zam-
ku Ksi¹¿¹t Pomorskich, Klubu 13
Muz i Galerii �Amfilada� w Szcze-
cinie. Ta aktywno�æ jest wspierana
przez lokalne miesiêczniki: �Pogra-
nicza� i �Tytu³�, a tak¿e przez miej-
scowe w³adze. W Szczecinie zro-
dzi³a siê te¿ inicjatywa wydawania
pisma po�wiêconego sztuce pañstw
po³o¿onych wokó³ Ba³tyku. Perio-
dyk, w którym teksty zamieszczaj¹
krytycy z tych pañstw, nazywa siê
�Mare Articum�.

I tak Mare Balticum, przed wie-
kami ko�æ niezgody i przedmiot
walk, zosta³o dzi� przez entuzjastów
dobrego s¹siedztwa przemianowa-
ne na Mare Articum. Niepostrze¿e-
nie pe³en sprzeczno�ci wiek XX
przyniós³ zmianê postrzegania Ba³-
tyku jako morza dziel¹cego, na mo-
rze, które ³¹czy, i to ³¹czy przede
wszystkim poprzez kulturê. Taka
by³a równie¿ idea wystawy Ba³tyc-
kie s¹siedztwo. W dniu otwarcia to-
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warzyszy³a jej w Bibliotece Naro-
dowej konferencja, prowadzona
przez dyrektora Micha³a Jagie³³ê,
w której wziêli udzia³: dyrektor  Bi-
blioteki Narodowej w Sztokholmie,
Tomas Lidman, dyrektor Biblioteki
Narodowej w Reykjaviku, Einar Si-
gurdsson i wicedyrektor Biblioteki
Narodowej w Oslo, Sissi Nilsen.
O prezentacjach wspó³czesnej mu-
zyki skandynawskiej w Polsce mó-
wi³ Krzysztof Knittel, obecno�æ
w polskim teatrze dramatu Strind-
berga i Ibsena zarysowa³ Lech So-
kó³, o jazzie � forpoczcie wspólnych
dzia³añ polsko-skandynawskich,
opowiedzia³ Pawe³ Brodowski, o hi-
storii przek³adów z literatur skandy-
nawskich na jêzyk polski mówi³a Bo-
gus³awa Sochañska.

 Otwarcie wystawy po³¹czone
by³o z koncertem pie�ni skandy-
nawskich kompozytorów: E. Grie-
ga, T. Rangströma, T. Ranzena,
C. Nielsena i O. Merikanto w piêk-
nym wykonaniu Katarzyny Matu-
szak (sopran), której towarzyszy³a
przy fortepianie Kamilla Zygmunt.

W uroczysto�ci otwarcia uczest-
niczyli ambasadorzy Danii i Finlan-
dii, ale w jej przygotowanie zaanga-
¿owane by³y tak¿e w pewnym stop-
niu ambasady Norwegii i Szwecji.

Wystawa by³a wa¿nym wyda-
rzeniem dla Towarzystw: Polsko-
-Norweskiego i Polsko-Islandzkie-
go, które organizowa³y w Bibliote-
ce spotkania dla swoich cz³onków.

Na koniec trzeba podkre�liæ, ¿e
stworzenie tak bogatego obrazu
kulturalnych relacji polsko-skandy-
nawskich by³o mo¿liwe dziêki u¿y-
czeniu nam wielu wspania³ych eks-
ponatów przez muzea, biblioteki,
teatry, uniwersytety i instytucje kul-
tury, w tym przede wszystkim przez
Muzeum Literatury im. Adama Mic-
kiewicza w Warszawie, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, Bibliotekê
PAN w Gdañsku, Katedrê Skandy-
nawistyki i Baltologii Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza, Teatr Wspó³-
czesny w Warszawie, Teatr Anima-
cji w Poznaniu, Nadba³tyckie Cen-
trum Kultury w Gdañsku i Urz¹d
Miasta Szczecina.

Bogusława Sochańska

Fragment ekspozycji
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Wystawa fotogramów
Czes³awa Czapliñskiego
(wzbogacona o pewne,

udostêpnione przez Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w £odzi rekwizyty,
takie jak strój i przybory do gry
w golfa!) skupia siê w³a�ciwie na tro-
pieniu wyrazu oczu Jerzego Kosiñ-
skiego, wyzieraj¹cego spod lub spo-
za przybieranych min, póz i masek.

Portrecista zdaje sobie sprawê z da-
remno�ci tych poszukiwañ i w jed-
nym z w³asnych wyznañ, zawar-
tych w katalogu wydanym z okazji
omawianej wystawy, wysuwa przy-
puszczenie, i¿ najistotniejsz¹ w³a�ci-
wie prawd¹ o Jerzym Kosiñskim jest
jego pozowanie niejako samo w so-

bie. Wszystkie te miny i pozy, przy-
bierane maski i przywdziewane stro-
je, a nawet i sposób sytuowania siê
w pejza¿u, jest w istocie gr¹, zwod-
niczym manewrem, stylizowanym
pastiszem (a niekiedy wrêcz paro-
di¹) zachowañ starannie ju¿ przez
ludzi skatalogowanych, czy wrêcz
skodyfikowanych. Widaæ to najwy-
ra�niej w cyklu portretów rzuco-

nych na t³o zawieraj¹cych w sobie
ca³e otch³anie znaczeñ krajobrazów
izraelskich � cykl ten nazwaæ by
mo¿na fotograficznym persyfla¿em
�powrotu do �róde³�. Wzruszenie
widoczne na twarzy portretowane-
go, czytelne te¿ w sposobie jego
osadzania siê w otoczeniu, w przyj-

Szczelina migawki mowaniu okre�lonych pozycji cia-
³a, zarówno wobec kamienistego
gruntu, jak i niezwyczajnie �no�nej�,
potê¿nie zasolonej wody Morza
Martwego, jest �wiadom¹, perfek-
cyjnie wypracowan¹, arcymi-
strzowsk¹ w istocie stylizacj¹, czy
te¿ autokreacj¹.

W³a�nie: sztuka pisarska Kosiñ-
skiego � nie tylko w kryptoautobio-
graficznych powie�ciach takich jak
Malowany ptak u pocz¹tków, a Pu-
stelnik z 69 ulicy u kresu jego twór-
czej drogi � by³a autokreacj¹ doko-
nywan¹ na wielorakie, niekiedy naj-
radykalniej zró¿nicowane sposoby.

¯eby siê o tym przekonaæ, wy-
starczy porównaæ dwie choæby
powie�ci: Kroki i Wystarczy byæ.
Nieszczê�ni interpretatorzy, którzy
próbowali pisarstwo Kosiñskiego
traktowaæ à la lettre, przymierzaæ
do dostêpnej ich do�wiadczeniu
rzeczywisto�ci, rozmijali siê ca³ko-
wicie z jego nieprzet³umaczaln¹ na
¿adn¹ dos³owno�æ istot¹, zdezo-
rientowani gubili siê w meandrach
wywodu artystycznego rozgrywa-
j¹cego siê niejako w �czwartym
wymiarze�. Najbardziej zagubieni
zaczynali wpadaæ w agresjê, mio-
taæ anatemy i ulegaæ emocjonalnym,
czêsto pod�wiadomym urazom.
Najprymitywniejsi w biograficznej
plotce szukali klucza, a raczej
dziadka do zgniecenia orzecha, jaki
stanowi to pisarstwo.

Nie miejsce tu na jego analizê,
ale ogl¹daj¹c wystawê i wczytuj¹c
siê w towarzysz¹cy jej katalog,
trudno nie spostrzec, ¿e fotogra-
ficzne portrety Kosiñskiego, wy-
chwytuj¹ce ró¿ne jego � chcia³oby
siê powiedzieæ � wcielenia, stano-
wi¹ swoisty przyczynek do zg³ê-
bienia ró¿norodno�ci jego literac-
kich autokreacji. Nie, bynajmniej
nie s¹ ¿adn¹ do nich ilustracj¹, ¿ad-
nym ich wyk³adnikiem, s¹ tylko de-
monstracj¹ autokreacyjnej omnio-
potencji modela, który pokazywa³
siê �wiatu od pocz¹tków swego sa-
modzielnego istnienia taki, jakim
chcia³ siê temu �wiatu pokazaæ.

Na wystawie obejrzeæ mo¿na
tak¿e kilka fotogramów wykona-
nych przez samego Kosiñskiego;
uderza w nich wyra�na intencja

W maju została otwarta w Bibliotece Narodowej wystawa
fotogramów Czesława Czaplińskiego zatytułowana Śmierć &
Życie. Jerzy Kosiński (1933-1991). Death & Life. Zorganizowała
ją BN we współpracy z Książnicą Pomorską w Szczecinie,
Biblioteką Śląską w Katowicach, Biblioteką Jagiellońską
w Krakowie i Muzeum Historii Miasta Łodzi.
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zbadania mo¿liwo�ci kreacyj-
nych obiektywu � jak gdyby po
to, by doskonaliæ w ten sposób
w³asne umiejêtno�ci ukazywania
kamerze dzier¿onej w rêkach
postronnego portrecisty takiego
swego wizerunku, jaki siê pra-
gnie �wiatu zademonstrowaæ,
�ods³oniêcia� przed ow¹ kame-
r¹ tylko tego, co siê chce z sie-
bie ods³oniæ, albo czym siê pra-
gnie wykpiæ przed w�cibstwem
�wiadka, obserwatora, portreci-
sty. Role filmowe Kosiñskiego
za� by³y ju¿ czyst¹ zabaw¹ au-
tokreacjonistyczn¹.

Ogl¹daj¹c fotogramy Cza-
pliñskiego nie sposób te¿ oprzeæ
siê pewnemu przypuszczeniu,
dla udowodnienia którego nie
znajdê oczywi�cie dowodów.
Ca³e mianowicie sekwencje
tych portretów sprawiaj¹ wra-
¿enie, jakby to nie portrecista
igra³ z modelem, próbuj¹c �pod-
patrzeæ� jak¹� minê, zachowa-
nie, u³o¿enie cia³a, które wym-
knê³y siê spod kontroli, nie zo-
sta³y przez modela zaprogramo-
wane, wyre¿yserowane, ale
wrêcz przeciwnie � jakby to
model zwodzi³ portrecistê de-
monstruj¹c mu miny, pozy
i zachowania w wystudiowany
sposób iluzoryczne.

Prawdy portretu fotograficz-
nego Kosiñski doszukiwa³ siê
w �szczelinie migawki�. Który�
raz ju¿ ogl¹dam wystawê Cza-
pliñskiego i który� raz wertujê
jego album � i nie umiem tej
szczeliny dostrzec. Prawda
o Kosiñskim � zakodowana na
samym dnie jego osobowo�ci,
pod najstraszliwszymi z mo¿li-
wych przeci¹¿eñ holocausto-
wego losu � pozostaje poza za-
siêgiem ludzkiego wzroku, na-
wet próbuj¹cego siê wedrzeæ do
duchowego wnêtrza portreto-
wanego modela przez �szczeli-
nê migawki�. Prawda ta pozo-
sta³a i pozostanie ju¿ na zawsze
w wy³¹cznej dyspozycji tego
niepospolitego pisarza.

Wacław Sadkowski

Mo¿na zastanawiaæ siê nad
zwi¹zkami miêdzy kom-
puteryzacj¹ bibliotek a li-

beralnymi b¹d� socjaldemokratycz-
nymi programami ekonomicznymi,
albo powi¹zaniami miêdzy reform¹
systemu szkolnictwa oraz powsta-
waniem nowych zawodów a poli-
tyk¹ gromadzenia zbiorów. A jed-
nak s¹ to zjawiska podstawowe dla
funkcjonowania wspó³czesnych bi-
bliotek, wymagaj¹ce rozpoznania
i wyci¹gniêcia wniosków przydat-
nych w praktyce. Nie oznacza to,
¿e bibliotekarze powinni prowadziæ
badania w tych dziedzinach. Sen-
sowniejsze wydaje siê wykorzysta-
nie ustaleñ wypracowanych przez
socjologów, politologów czy lite-
raturoznawców w toku miêdzy�ro-
dowiskowych spotkañ.

Biblioteka, jak ka¿da inna insty-
tucja, mo¿e dzia³aæ sprawnie,
z po¿ytkiem dla u¿ytkowników,
a mo¿e byæ organizacj¹ skostnia³¹
i nieefektywn¹. O zmianach i po-
stêpie w bibliotekarstwie, jak w ka¿-
dej dyscyplinie naukowej czy
w przypadku zjawisk spo³ecznych,
decyduje ca³y zespó³ uwarunkowañ
cywilizacyjnych i kulturowych. Nie
mniejsze znaczenie maj¹ ludzie �
dobrze wyedukowani i otwarci na
to, co nowe i przysz³o�ciowe, umie-
j¹cy odró¿niæ problemy ogólne od
szczegó³owych i nadaæ im logicz-
nie uzasadnion¹ hierarchiê. Ka¿da
dziedzina, ¿eby siê rozwijaæ, musi
d¹¿yæ do wy³onienia elity, traktu-
j¹c to jako op³acaln¹ inwestycjê za-
równo w sensie naukowym, jak
i fachowym. Drogi prowadz¹ce do

tak sformu³owanego celu s¹ ró¿-
ne, zale¿nie od poziomu �wiadomo-
�ci oraz mo¿liwo�ci organizacyj-
nych i finansowych.

Osiem lat temu Polskie Towarzy-
stwo Czytelnicze postanowi³o do³o-
¿yæ swoj¹ skromn¹ cegie³kê do dzia-
³añ maj¹cych na celu o¿ywienie ¿y-
cia intelektualnego bibliotekarzy
poprzez organizowanie raz w roku
krajowego Forum Czytelniczego.
Pierwsze odby³o siê w 1994 r.
w Warszawie, w Bibliotece Naro-
dowej, nastêpne ju¿ w Cedzynie ko³o
Kielc. G³ównym celem organizato-
rów by³o umo¿liwienie biblioteka-
rzom � g³ównie z publicznych bi-
bliotek miejskich � bezpo�rednich
kontaktów z przedstawicielami ró¿-
nych dyscyplin naukowych: socjo-
logami, literaturoznawcami, pedago-
gami, bibliotekoznawcami, a tak¿e
z do�wiadczonymi samorz¹dowca-
mi oraz pracownikami resortu kul-
tury. Zamierzenie to jest realizowa-
ne poprzez wyk³ady, uzupe³niane
�ci�le z nimi powi¹zanymi zajêciami
w grupach dyskusyjnych: od po-
cz¹tku widaæ by³o, ¿e uczestnicy
spotkañ  chêtniej wypowiadaj¹ siê
w ma³ych grupach, ¿e liczne zgro-
madzenia ich onie�mielaj¹. Forum
zawsze poprzedzone jest wyst¹pie-
niami wydawców, którzy prezentuj¹
swoje dokonania i zamierzenia edy-
torskie, organizuj¹c przy tej okazji
mini-wystawy nowo�ci ksi¹¿ko-
wych. Na ostatnie Forum Czytelni-
cze VIII przyjechali reprezentanci
oficyn: National Geographic, Trio,
Znak, Philip Wilson, Encyklopedia
Britannica oraz Wydawnictw Szkol-

Forum Czytelnicze
w Cedzynie
To, że każda biblioteka, z Narodową włącznie, działa
w szerszym kontekście społecznym, jest oczywiste. Jednak nie
wszyscy bibliotekarze są skłonni dostrzegać zależności między
funkcjonowaniem bibliotek a zmianami zachodzącymi
w strukturze społecznej i przemianami w polityce, gospodarce,
oświacie, kulturze.
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nych i Pedagogicznych. Spotkania
stanowi¹ te¿ okazjê do udzia³u w
imprezach kulturalnych �  koncer-
tach, spektaklach teatralnych, wy-
cieczkach.

Forum Czytelnicze VIII, które
odbywa³o siê miêdzy 27 a 30 maja
2001 r., obradowa³o pod has³em
Literatura � pi�mienno�æ � biblio-
teki i wokó³ niego skupi³a siê te-
matyka referatów oraz praca w
grupach dyskusyjnych. Wyodrêb-
niono dwa w miarê spójne bloki te-
matyczne. W pierwszym, zatytu-
³owanym �Literatura i jej spo³ecz-
ne znaczenie�, znalaz³y siê referaty:
� Problemy wspó³czesno�ci i litera-

tura  prof. dr. hab. Przemys³awa
Czapliñskiego z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

� Co siê dzieje z jêzykiem polskim
prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka
z Uniwersytetu Warszawskiego

� Czytania Polaków w XX wieku
prof. dr. hab. Stanis³awa Siekier-
skiego z Uniwersytetu Warszaw-
skiego

� M³ody czytelnik wobec literatu-
ry dr Gra¿yny Straus z Biblioteki
Narodowej

� Bran¿owe czasopisma o literatu-
rze dr. Marka Tobery z Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

Z wypowiedzi referentów wyp³y-
nê³o kilka istotnych konstatacji.
Pierwsza dotyczy zmienno�ci

struktur spo³ecznych oddzia³uj¹-
cych po�rednio na zasiêg ksi¹¿ki,
czytelnictwa i stosunek do litera-
tury. Historycznie rzecz ujmuj¹c,
w spo³eczeñstwie polskim a¿ do II
wojny �wiatowej przewa¿a³a war-
stwa ch³opska stanowi¹ca jeszcze
w okresie miêdzywojennym prawie
70% ogó³u ludno�ci. Wiek XIX
charakteryzowa³ siê powszechnym
analfabetyzmem, zw³aszcza na wsi,
brakiem szkolnictwa polskiego
w zaborze pruskim i rosyjskim,
ubóstwem materialnym wiêkszo�ci
Polaków. Podejmowane przez in-
teligencjê próby upowszechnienia
literatury w�ród ch³opstwa mia³y
na celu g³ównie wpojenie tej war-
stwie idei spo³eczno-niepodleg³o-
�ciowych oraz wprowadzenie jej do
uczestnictwa w kulturze narodo-
wej. Literatura stanowi³a grunt, na
którym toczy³ siê bój o pozyskanie
zwolenników ró¿nych opcji poli-
tycznych i spo³ecznych.

Drugi wniosek, jaki mo¿na sfor-
mu³owaæ po wys³uchaniu refera-
tów, jest nastêpuj¹cy: w XX wieku
� inaczej ni¿ w XIX � nast¹pi³ pro-
ces wykorzenienia milionów Pola-
ków, którzy utracili swe ma³e ojczy-
zny. W praktyce oznacza³o to prze-
padek niemal wszystkiego, co
³¹czy³o siê z domem dziadków i ro-
dziców, a tak¿e utratê dzieciñstwa.
Deportacje, wysiedlenia, repatriacje
dotknê³y jednostkê i ca³e grupy spo-
³eczne. Literatura wspó³czesna pró-
buje kreowaæ nowe ojczyzny i za-
korzeniæ w nich jednostkê. St¹d
wielu autorów  cofa siê do przesz³o-
�ci rodziców. Próbom tym równo-
cze�nie towarzyszy poczucie obco-
�ci, niemo¿no�æ znalezienia sobie
miejsca w dzisiejszym �wiecie.
A brak takiego zakotwiczenia powo-
duje zobojêtnienie na sprawy ogól-
ne, spo³eczne, nierzadko za� rodzi
niechêæ lub nawet wrogo�æ wobec
ludzi o odmiennych pogl¹dach, prze-
konaniach czy religii. Utratê to¿sa-
mo�ci lokalnej � dziedzictwa zarów-
no dobrego jak i z³ego � stara siê
rekompensowaæ kultura masowa.
I jest to trzecia konstatacja wyp³y-
waj¹ca z omawianych wyst¹pieñ.
Kultura masowa obejmuje swoim
wp³ywem  nie tylko zachowania

i obyczajowo�æ, muzykê i modê,
sposoby od¿ywiania siê i spêdzania
wolnego czasu, ale równie¿ zmiany
dokonuj¹ce siê w jêzyku prowadz¹c
do deregulacji jêzykowej. Jêzyk tra-
dycyjny, wywodz¹cy siê z XIX wie-
ku, którym pos³ugiwa³y siê warstwy
inteligenckie, jest coraz s³abiej s³y-
szalny. Ustêpuje miejsca jêzykowi
potocznemu, tworzonemu przez
media, politykê i reklamy. Z osób
publicznych jêzykiem elitarnym,
czyli poprawn¹ polszczyzn¹, pos³u-
guj¹ siê ju¿ tylko starsi mistrzowie
mowy polskiej, m.in. Stefania Gro-
dzieñska, Gustaw Holoubek, Boh-
dan Tomaszewski, a z m³odszej ge-
neracji np. Krystyna Czubówna.

Drugi blok tematyczny Forum,
zatytu³owany �Samorz¹dy � pañ-
stwo � biblioteki�, obejmowa³ pro-
blematykê zwi¹zan¹ nie tylko z dzi-
siejszym funkcjonowaniem biblio-
tek, ale równie¿ z ich przysz³o�ci¹.
Podstawê do dyskusji stanowi³y
referaty:
� Pañstwo opiekuñcze w gospodar-

ce rynkowej prof. dr. hab. Jacka
Kochanowicza z Uniwersytetu
Warszawskiego

� Pañstwo opiekuñcze � gospodar-
ka rynkowa � biblioteka prof. dr
hab. Jadwigi Ko³odziejskiej z Bi-
blioteki Narodowej

� Jak rozmawiaæ z w³adzami lokal-
nymi dr. Aleksandra Nocunia
z Uniwersytetu Warszawskiego

� Komu s¹ potrzebne biblioteki
powiatowe mgr Barbary Budyñ-
skiej i mgr Ma³gorzaty Jezierskiej
z Biblioteki Narodowej.

W �wietle historycznych do�wiad-
czeñ  zwi¹zki bibliotek z modelem
pañstwa opiekuñczego s¹ oczywi-
ste. Niezale¿nie od tego, czy by³ to
model socjaldemokratyczny, kor-
poracyjny czy liberalny, biblioteki
stanowi³y � i stanowi¹ nadal �  in-
tegraln¹ czê�æ sfery publicznej,
funkcjonuj¹c¹ na analogicznych
zasadach jak ochrona zdrowia,
opieka spo³eczna, szkolnictwo, or-
ganizacje i towarzystwa kulturalne,
lokalna prasa i radio. Utrzymywa-
nie i doskonalenie instytucji sfery
publicznej jest obowi¹zkiem samo-
rz¹dów i pañstwa. Pocz¹wszy od
drugiej po³owy XIX wieku spo-Materiały z ubiegłorocznego Forum Czytelniczego
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³eczno�ci europejskie stopnio-
wo, ale konsekwentnie wymu-
sza³y na strukturach pañstwa
opiekê nad szkolnictwem, ubez-
pieczeniami spo³ecznymi i zdro-
wotnymi, a na koniec � rów-
nie¿ nad bibliotekami publiczny-
mi. �wiadcz¹ o tym wprowa-
dzone w wielu krajach po 1918 r.
ustawy biblioteczne.

Transformacja polityczna
i gospodarcza oraz wolny rynek,
tak¿e ksi¹¿ki, wszystko to stwo-
rzy³o po1989 r. now¹ sytuacjê,
w której bibliotekarze z trudem
siê odnajduj¹. Znajomo�æ proce-
sów ogólnych jest nieodzowna,
ale konieczna jest równie¿ wie-
dza praktyczna. Na przyk³ad,
umiejêtno�æ postêpowania z w³a-
dz¹ lokaln¹ tak, aby nie przegry-
waæ spraw bibliotecznych, lecz
przeciwnie � osi¹gaæ zak³adane
cele. Dotyczy to miêdzy innymi
takich zagadnieñ jak powo³ywa-
nie bibliotek powiatowych, okre-
�lanie ich zadañ, uzyskiwanie
mo¿liwie korzystnych warun-
ków materialnych, w których
mog³yby one dzia³aæ z po¿yt-
kiem dla czytelników. Wymaga
to umiejêtno�ci formu³owania
postulatów, negocjacji, a tak¿e
osi¹gania kompromisu. Autorzy
referatów starali siê wiêc nie tyl-
ko charakteryzowaæ zjawiska,
ale i podpowiadaæ, jakimi narzê-
dziami warto siê pos³ugiwaæ, aby
osi¹gn¹æ sukces.

Jak co roku Forum zorganizo-
wano nadzwyczaj sprawnie.
Wielka w tym zas³uga pañ z Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w
Kielcach oraz jej dyrektora Woj-
ciecha Szymanowskiego, który
by³ tak¿e wspó³autorem progra-
mu spotkania. Obrady Forum
wzbudzi³y du¿e zainteresowanie
kieleckich mediów. Nie zabrak³o
te¿ na nim lokalnych w³adz samo-
rz¹dowych oraz rektora Akade-
mii �wiêtokrzyskiej. Najlepszy to
dowód, ¿e forumowe spotkania
maj¹ ju¿ swoj¹ tradycjê w kielec-
kim �rodowisku samorz¹dowym,
kulturalnym i medialnym.

Jadwiga Kołodziejska

Nasilaj¹ca siê przez ostatnie
stulecie ingerencja cz³owie-
ka w �rodowisko spowo-

dowa³a wiele niekorzystnych zmian,
które ludzko�æ dopiero zaczyna so-
bie u�wiadamiaæ: powodzie, susze
lub zagro¿enia szkodnikami s¹ wy-
nikiem zmniejszonej, na skutek ró¿-
nego rodzaju zanieczyszczeñ, od-
porno�ci ekosystemów. Aby zatrzy-
maæ degradacjê �rodowiska, z jednej
strony potrzebna jest wiedza o ge-
nezie i funkcjonowaniu geosyste-
mów, z drugiej za� konieczne staje
siê dostosowanie potrzeb gospodar-
ki do realnych mo¿liwo�ci kurcz¹-
cych siê zasobów przyrody. Dla-
tego coraz czê�ciej mówi siê o eko-
rozwoju czy gospodarce zrówno-
wa¿onej, a dla jej prowadzenia po-
mocna jest nauka zwana geogra-
fi¹. Na ogó³ kojarzy siê ona z przed-
miotem nauczanym w szkole,
czêsto � z niemi³ym �wkuwaniem
mapy� czy danych z rocznika sta-
tystycznego. Tymczasem jest to
ga³¹� nauki badaj¹ca pow³okê Zie-
mi (epigeosferê), jej przestrzenne
zró¿nicowanie pod wzglêdem przy-
rodniczym i spo³eczno-gospodar-
czym oraz zwi¹zki, które zachodz¹
pomiêdzy �rodowiskiem przyrodni-
czym a dzia³alno�ci¹ ludzi. Ze
wzglêdu na ró¿norodno�æ tematyki
i stosowanych metod badawczych
pojêcie geografii zastêpowane jest
okre�leniem �nauki geograficzne�.
Nazwa ta obejmuje takie dyscypli-
ny jak np.: paleogeografia, geomor-
fologia, hydrologia, ekologia krajo-
brazu, bioklimatologia, biogeogra-
fia, geografia ludno�ci, osadnictwa,
rolnictwa, przemys³u, komunikacji,

Biblioteka
dla kartografów
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska jest
jednostką organizacyjną Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej
Akademii Nauk. W 2003 r. Biblioteka, razem z Instytutem,
obchodzić będzie pięćdziesięciolecie istnienia.

turystyki. Pod tym pojêciem kryj¹
siê tak¿e takie zagadnienia jak np.
przestrzenne zagospodarowanie,
transformacje systemowe czy roz-
wój obszarów przygranicznych.
W³a�nie tak szeroko rozumian¹ geo-
grafi¹ zajmuj¹ siê u¿ytkownicy Cen-
tralnej Biblioteki Geografii i Ochro-
ny �rodowiska (CBGiO�).

Zacz¹tkiem ksiêgozbioru CBGiO�
by³a kolekcja ksi¹¿ek, czasopism,
map i atlasów przekazana Instytu-
towi Geografii PAN 15 pa�dzierni-
ka 1953 r. przez Polskie Towarzy-
stwo Geograficzne. Przejêto wów-
czas 26 478 pozycji, w wiêkszo�ci
wydanych przed 1945 rokiem.
Z biegiem lat ksiêgozbiór wzboga-
ca³y tak¿e cenne dary od osób pry-
watnych i instytucji oraz zakupy,
równie¿ antykwaryczne. Obecnie
liczy on 282 607 pozycji (stan na
koniec 2000 r.) i przyrasta �rednio
o oko³o 3000 pozycji rocznie.

Przez ponad 40 lat, Biblioteka
by³a prowadzona wspólnie, ale
z zachowaniem odrêbnego inwen-
tarza, z Bibliotek¹ Instytutu Geo-
graficznego Uniwersytetu War-
szawskiego (pó�niej � Wydzia³u
Geografii i Studiów Regionalnych
UW) jako Centralna Biblioteka Geo-
graficzna. Jej siedziba mie�ci³a siê
w Pa³acu Uruskich na Krakowskim
Przedmie�ciu 30. W 1979 roku
utworzono Centraln¹ Bibliotekê
Geografii i Ochrony �rodowiska,
jedn¹ z najwiêkszych naukowych
bibliotek geograficznych w Euro-
pie, gromadz¹c¹ zbiory z zakresu:
geografii, kartografii, przestrzenne-
go zagospodarowania oraz kszta³-
towania i ochrony �rodowiska (bez

R
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aspektów technicznych). W 1997
roku, w zwi¹zku z otrzymaniem
przez Instytut nowej siedziby przy
ul. Twardej 51/55,  nast¹pi³o roz-
dzielenie po³¹czonych dotychczas
organizacyjnie bibliotek Instytutu
i Wydzia³u, ale okre�lony wcze�niej
profil gromadzenia zbiorów obo-
wi¹zuje w Bibliotece naszego In-
stytutu do dzi� � w 1998 roku w³¹-
czono je do narodowego zasobu
bibliotecznego.

Czytelnicy CBGiO� mog¹ ko-
rzystaæ ze specjalistycznych wy-
dawnictw ksi¹¿kowych polskich
i zagranicznych (w tym z blisko
200 tytu³ów zagranicznych wy-
dawnictw seryjnych), z wp³ywa-
j¹cych na bie¿¹co 207 krajowych
i 338 zagranicznych tytu³ów czaso-
pism naukowych, baz danych oraz
bogatych zbiorów specjalnych.

Biblioteka posiada wiêkszo�æ
wspó³czesnych materia³ów polskiej
kartografii cywilnej i wojskowej
w skalach od 10 000 a¿ do skal
przegl¹dowych. W jej zbiorach znaj-
duje siê wiêkszo�æ serii map tema-
tycznych obejmuj¹cych obszar Pol-
ski, w tym: geologiczne, geomor-
fologiczne, hydrograficzne, glebo-
we, sozologiczne i ro�linno�ci. Na
bie¿¹co uzupe³niane s¹ atlasy naro-

dowe Europy i �wiata oraz unikato-
wa kolekcja atlasów narodowych
i tematycznych z terenu Afryki i Azji.

Na uwagê zas³uguje równie¿ licz-
ny zbiór dawnych atlasów i map
wydawanych od XVI do pocz¹tku
XX w. S¹ w�ród nich, rzadko spo-
tykane w zbiorach polskich, trzy
wydania Geografii Ptolemeusza (z lat
1525, 1545 i 1578), oryginalne atla-
sy autorstwa Orteliusa, Blaeu�a,
Muenstera, po�miertne wydania dzie³
Mercatora oraz liczne polonika, np.
kieszonkowy (10,5x17,5 cm) Atlas
dziecinny Dominika Szybowskiego (z
1772 r.), Atlas Królestwa Polskiego
Juliana Kolberga (1826/27) czy uni-
katowa mapa Delinatio Specialis et
Accurata Ukraine... Beauplana le
Vasseur z 1650 r., nale¿¹ca do naj-
cenniejszych zabytków polskiej kar-
tografii. Mapa ta eksponowana by³a

w ubieg³ym roku na wystawie Ukrai-
na � Polska: w stronê dialogu zor-
ganizowanej przez Bibliotekê Naro-
dow¹ pod honorowym patronatem
Jerzego Giedroycia1 .

Najcenniejsze pozycje kartogra-
ficzne ze zbiorów CBGiO� rejestru-
j¹ znane katalogi £odyñskiego
i Olszewicza. Czytelników przyci¹-
ga, licz¹cy przesz³o 3000 arkuszy,
zbiór dawnych map ziem polskich,
w tym sze�ædziesiêcioarkuszowa
Topograficzna Karta Królestwa
Polskiego, zwana map¹ Kwatermi-
strzostwa, oraz zbiór map i atlasów
miêdzywojennych. Publikacje kar-
tograficzne uzupe³nia bogaty zbiór
wydawnictw z zakresu nazewnic-
twa geograficznego Polski i �wia-
ta. Trzeba te¿ wspomnieæ o licz-
nych, �wietnie zachowanych sta-
rych drukach, w tym polonikach.

Od pocz¹tku istnienia Biblioteki
du¿y nacisk k³adziono na dzia³al-
no�æ informacyjn¹ i dokumentacyj-
n¹. Od 1956 roku nieprzerwanie
publikowano kolejne roczniki �Bi-
bliografii Geografii Polskiej�. Reje-
struje ona mo¿liwie kompletny do-
robek naukowy i popularnonauko-
wy geografów polskich, w tym:
artyku³y z zakresu geografii za-
mieszczane w czasopismach geo-
graficznych i niegeograficznych,
opracowania autorów zagranicz-
nych pisz¹cych o geografii polskiej
lub o Polsce w ujêciu geograficz-
nym, t³umaczenia geograficznych
prac naukowych z jêzyków ob-
cych, ksi¹¿ki, mapy i atlasy o tre-
�ci geograficznej. Dotychczas uka-
za³y siê 32 tomy obejmuj¹ce lata:
1918-1927 oraz 1936-1995. Dane
za lata 1928-1935 dostêpne s¹, nie-
stety, tylko w postaci kartoteki.
Wersja internetowa �Bibliografii� re-
jestruje zawarto�æ wydawnictw
wydanych po 1984 roku i liczy ok.
30 000 rekordów.

W Pracowni Historii Kartografii
powsta³o m.in. sze�æ tomów Cen-
tralnego Katalogu Zbiorów Karto-
graficznych w Polsce oraz dwuto-
mowy Katalog Dawnych Map Rze-

1 Mapa była reprodukowana w „Biule-
tynie Informacyjnym Biblioteki Narodo-
wej” 3/2000.

Budynek przy ul. Twardej 51/55 – siedziba CBGiOŚ
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czypospolitej w Kolekcji Emeryka
Hutten-Czapskiego i innych zbio-
rach.

Do ubieg³ego roku pracownicy
Biblioteki przygotowywali � ukazu-
j¹cy siê systematycznie � wykaz
wa¿niejszych nabytków rozsy³any
do kilkudziesiêciu o�rodków w kra-
ju. Obecnie informacje o nowo-
�ciach dostêpne s¹ poprzez katalog
on line. W Bibliotece przygotowy-
wany jest równie¿ spis publikacji
pracowników Instytutu, zamiesz-
czany w �Sprawozdaniu z Dzia³al-
no�ci Instytutu w roku ...�, dostêp-
ny tak¿e w postaci komputerowej
bazy danych.

Biblioteka uczestniczy we wspó³-
pracy miêdzynarodowej: dziêki wy-
mianie publikacji promuje dorobek
polskiej geografii w blisko 40 kra-
jach �wiata; utrzymuje kontakty
z British Library i Library of Con-
gress. W dziedzinie informacji nau-
kowej prowadzona jest sta³a wspó³-
praca z czo³owymi geograficznymi
wydawnictwami abstraktowymi,
takimi jak np. Elsevier/GeoAbstracts
(GEOBASE) w Wielkiej Brytanii oraz
Bibliographie Geographique Interna-
tionale we Francji.

Ju¿ po przeprowadzce do nowe-
go gmachu, dzia³aj¹c w ramach
�Porozumienia bibliotek Polskiej
Akademii Nauk w sprawie kompu-
teryzacji�, rozpoczêto wdra¿anie

zintegrowanego systemu biblio-
tecznego �Horizon� firmy Dynix.
Podjêto równie¿ wspó³pracê z ogól-
nopolskim Porozumieniem �Biblio-
teka z Horyzontem�, zrzeszaj¹cym
u¿ytkowników tego systemu.

Jak ju¿ wspomniano, Biblioteka
s³u¿y przede wszystkim naukow-
com i studentom. Jednak walory
ksiêgozbioru, takie jak: zakres tema-
tyki, wielko�æ, kompletno�æ i ak-
tualno�æ, decyduj¹ o tym, ¿e poza
�rodowiskiem sensu stricto nauko-
wym, w�ród sta³ych czytelników
znajduj¹ siê tak¿e przedstawiciele
agend rz¹dowych i parlamentu oraz
eksperci instytucji gospodarczych.
Jednocze�nie zbiory Biblioteki sta-
nowi¹ �ród³o wiedzy dla licznych
czytelników indywidualnych: nau-
czycieli, uczniów, dziennikarzy,
a tak¿e hobbystów.

Bogaty specjalistyczny ksiêgo-
zbiór sprawia, ¿e Biblioteka pe³ni
rolê tzw. biblioteki �rodowiskowej.
Pracownicy macierzystego Insty-
tutu stanowi¹ jedynie niewielk¹
czê�æ czytelników. Biblioteka s³u-
¿y obecnie pracownikom i studen-
tom trzech wydzia³ów UW oraz in-
nych pañstwowych i prywatnych
uczelni warszawskich. Stale po-
wiêksza siê grono czytelników spo-
za Warszawy, zw³aszcza po udo-
stêpnieniu informacji o zbiorach
w Internecie (katalog on line, baza

w³asna �Bibliografia Geografii Pol-
skiej� 1985-).

W ostatniej dekadzie niepokój za-
czyna budziæ sposób finansowania
�rodowiskowych bibliotek nauko-
wych, takich jak CBGiO�. W bi-
bliotekach Polskiej Akademii Nauk
jest on �ci�le zwi¹zany z poziomem
finansowania instytutu macierzy-
stego. W instytutach naukowych
za� dzia³alno�æ biblioteki, nawet
o statusie �rodowiskowej, to tylko
jeden z elementów wspieraj¹cych
badania naukowe. �rodki finanso-
we potrzebne s¹ te¿ na utrzymanie
terenowych stacji badawczych, za-
kup aparatury, wydawanie publika-
cji naukowych. Po roku 1990 pro-
wadzenie biblioteki naukowej �red-
niej wielko�ci zaczê³o przerastaæ
mo¿liwo�ci placówek naukowych.
W przypadku CBGiO� spowodo-
wa³o to przymusow¹ redukcjê eta-
tów w poszczególnych dzia³ach Bi-
blioteki oraz likwidacjê Pracowni
Historii Kartografii. Obecnie obsa-
da biblioteki liczyæ bêdzie tylko 12
etatów, co jest liczb¹ minimaln¹,
je�li we�mie siê pod uwagê wiel-
ko�æ zbiorów, liczbê pozycji udo-
stêpnianych w dwóch czytelniach
(znajduj¹cych siê na parterze i trze-
cim piêtrze budynku) oraz prowa-
dzenie prac nad �Bibliografi¹ Geo-
grafii Polskiej�. Trzeba wspo-
mnieæ, ¿e w ostatnich latach, poza

R
elacje z bibliotek
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finansowaniem bie¿¹cych dzia-
³añ, takich jak utrzymanie profi-
lu gromadzenia (w tym prenu-
merata drogich zachodnich ty-
tu³ów czasopism zagranicznych)
i udostêpnianie zbiorów, dosz³y
nowe zadania zwi¹zane z kom-
puteryzacj¹ biblioteki oraz lep-
szym technicznie zabezpiecze-
niem zbiorów zaliczanych do
zasobu narodowego. W tej sy-
tuacji prawid³owe prowadzenie
�rodowiskowych bibliotek, które
przeros³y ju¿ potrzeby jednostki
macierzystej, absolutnie przekra-
cza finansowe mo¿liwo�ci tych
jednostek. Przyznawane dodat-
kowo �rodki na tzw. dzia³alno�æ
ogólnotechniczn¹ s¹ bardzo
wa¿ne, ale, niestety, niewystar-
czaj¹ce. Powinien wiêc powstaæ
zewnêtrzny, nawet niezbyt du¿y,
ale sta³y fundusz dla tego rodza-
ju bibliotek dziedzinowych.
Stworzy³oby to mo¿liwo�æ za-
trzymania bardzo niekorzyst-
nych tendencji, a tak¿e pozwo-
li³oby tym bibliotekom z jednej
strony nad¹¿aæ za rosn¹cymi
oczekiwaniami czytelników, a z
drugiej � wywi¹zywaæ siê z na-
³o¿onych na nie obowi¹zków.

Strona domowa CBGiO� jest
dostêpna pod adresem: http: //
www.cbgios.pan.pl. W siedzibie
biblioteki przy ul. Twardej 51/
/55 ka¿dy zainteresowany mo¿e
skorzystaæ z Czytelni Ogólnej
i Kartograficznej. Niektóre kate-
gorie zbiorów s¹ wypo¿yczane,
za kaucj¹, równie¿ na zewn¹trz.
W Bibliotece dostêpny jest sa-
moobs³ugowy kserograf. Dzia-
³a Wypo¿yczalnia Miêdzybiblio-
teczna. Na miejscu skorzystaæ
mo¿na z baz danych, np. abs-
traktowej bazy GEOBASE,
a w przypadku, gdy poszukiwa-
nej pozycji nie ma w zbiorach
naszej Biblioteki, mo¿na uzyskaæ
informacjê, gdzie jest dostêpna.

Dorota Gazicka

Autorka jest kierowniczk¹
Centralnej Biblioteki Georgafii

i Ochrony �rodowiska

Do�æ wspomnieæ opracowa-
nia przygotowane w latach
1994-2000 w Biurze Pe³no-

mocnika Rz¹du do Spraw Polskie-
go Dziedzictwa Kulturalnego za
Granic¹. Zespó³ dzia³aj¹cy pod kie-
runkiem prof. Barbary Bieñkow-
skiej przygotowa³ miêdzy innymi
raport o stratach bibliotek w cza-
sie II wojny �wiatowej na teryto-
rium Polski w granicach z 1945 r.
oraz dwa informatory: o bibliote-
kach na Ziemiach Wschodnich II
RP i poprawion¹ wersjê raportu
z 1994 r.1

W nurt tych prac wpisuj¹ siê
tak¿e edycje zachowanych doku-
mentów urzêdów i organizacji nie-
mieckich, dotycz¹cych rekwiro-

W �wietle niemieckich
dokumentów
Losy polskich bibliotek
w pierwszych miesi¹cach wojny

Historia polskich bibliotek w czasie II wojny światowej doczekała
się w ostatnich latach dość istotnych uzupełnień i przyczynków,
pozwalających na coraz wnikliwsze rozpoznanie tego okresu
naszego bibliotekarstwa.

wania zbiorów, grabie¿y b¹d� likwi-
dacji bibliotek na okupowanych te-
renach. W 1994 r. Andrzej Mê¿yñ-
ski zebra³ i wyda³ 30 dokumentów
niemieckich, przet³umaczonych na
jêzyk polski, odnosz¹cych siê do
dzia³alno�ci Kommanda Paulsen2 ,
jednostki wys³anej jesieni¹ 1939 r.
do Generalnej Guberni w celu oce-
ny i wywozu do Niemiec dóbr pol-
skiej kultury. Publikacja ta odpowia-
da³a ówczesnym potrzebom Biura
Pe³nomocnika, by dysponowaæ
kompetentnym zestawem argu-
mentów i dowodów niezbêdnych
w trakcie rozmów z Niemcami
o restytucji dóbr kultury, stratach
wojennych i zado�æuczynieniach.
W 2000 roku wydawnictwo nie-
mieckie Dittrich-Verlag w Kolonii
wyda³o, poprawion¹ i uzupe³nion¹
o nowe dokumenty, niemieck¹
wersjê Kommando3 . Do edycji ko-
loñskiej autor wybra³ 43 dokumenty
z lat 1939-19424  � zachowane
w Polsce w postaci mikrofilmów
i fotokopii � z Archiwum G³ównej

1 Publikacje te przynoszą wiedzę za-
równo o stanie i liczbie  bibliotek przed
wojną, jak i o ich losach wojennych: Stra-
ty bibliotek w czasie II wojny światowej
w granicach Polski z 1945 roku. Wstęp-
ny raport o stanie wiedzy. Warszawa
1994, 2 t. Cz. 1: Analiza. Cz. 2: Tablice.
Cz. 3: Bibliografia; skrócona wersja te-
goż raportu – B. Bieńkowska Straty bi-
bliotek polskich w czasie II wojny świa-
towej. Warszawa 1994 (wersja angiel-
ska: Losses of Polish libraries during
World War II); Biblioteki na wschodnich
ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator.
Poznań 1998; Informator o stra-
tach bibliotek i księgozbiorów domo-
wych na terytoriach polskich okupowa-
nych w latach 1939-1945 (bez Ziem
Wschodnich). Red. nauk. B. Bieńkow-
ska. Poznań 2000.

2 A. Mężyński Kommando Paulsen: paź-
dziernik-grudzień 1939 r. Warszawa 1994.
3 Tenże, Kommando Paulsen. Organisier-
ter Raub polnischer Kulturgüter während
des Zweiten Weltkrieges. Köln 2000.
4 Mimo że działalność Oddziału i jego
dowódcy zakończyła się 16 grudnia
1939 r., w publikacji zamieszczono tak-
że dokumenty z lat późniejszych, przy-
noszące informacje o dalszych losach
skonfiskowanych przez Oddział dóbr
kultury.
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Komisji Badania Zbrodni przeciw
Narodowi Polskiemu � Instytutu
Pamiêci Narodowej i z Archiwum
Akt Nowych, a tak¿e z Archiwum
Uniwersytetu Humboldta w Berli-
nie. Archiwalia te, dokumentuj¹ce
ró¿ne aspekty dzia³alno�ci Oddzia-
³u Paulsena na ziemiach polskich,
publikowane s¹ po raz pierwszy
w oryginalnej wersji niemieckiej.
Jest to szczególnie wa¿ne dla nie-
mieckich historyków, poniewa¿ nie-
które z dokumentów zachowa³y siê
tylko w Polsce. St¹d  miêdzy inny-
mi zainteresowanie niemieckiego
wydawcy, który ma ju¿ na swoim
koncie edycje  o podobnej tematy-
ce5 . Praca polskiego autora wpisu-
je siê równie¿ w � o¿ywiony w la-
tach dziewiêædziesi¹tych w Niem-
czech � nurt literatury historiogra-
ficznej po�wiêconej dziejom insty-
tucji kultury w czasach nazizmu,
stratom dóbr kultury i próbom ich

rewindykacji, a tak¿e osobom i for-
macjom zaanga¿owanym w zorga-
nizowany rabunek dzie³ sztuki
w Europie oraz powojennym losom
ich archiwów6 .

Opracowanie Andrzeja Mê¿yñ-
skiego ukaza³o siê z inicjatywy
i przy wsparciu finansowym pol-
skiego Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, które jest zainteresowa-
ne popularyzacj¹ wiedzy o polskich
stratach dóbr kultury w�ród za-
chodniej opinii publicznej i w krê-
gach decydentów politycznych.

Wybrane przez autora dokumen-
ty zosta³y u³o¿one chronologicznie
i opatrzone obszernym komenta-
rzem historyczno-faktograficz-
nym, szczegó³owymi przypisami
rzeczowymi i bibliograficznymi
oraz dwoma indeksami: nazw oso-
bowych i nazw polskich instytu-
cji, które ucierpia³y wskutek dzia-
³alno�ci Kommanda Paulsena lub
by³y w orbicie jego zainteresowañ
(jest to ponad 80 instytucji w 31
miastach).

Kommando Paulsena dzia³a³o w
Generalnej Guberni krótko, bo tyl-
ko trzy miesi¹ce � od pa�dziernika
do grudnia 1939 r. � wyrz¹dzi³o
jednak znaczne szkody, szczegól-
nie bibliotekom i muzeom war-
szawskim. Có¿ to by³a za forma-
cja i kto j¹ powo³a³? Oddzia³ po-
wsta³ z inicjatywy instytucji nauko-
wej SS � Wspólnoty Naukowo-
Badawczej �Dziedzictwo Przod-
ków� (Das Ahnenerbe), utworzo-
nej w 1935 r. dla badania dziejów
dziedzictwa Germanów. Jednym
z za³o¿ycieli i przewodnicz¹cym tej
organizacji by³ Heinrich Himmler.
Zadecydowa³ on o podporz¹dko-

waniu Oddzia³u G³ównemu Urzê-
dowi Bezpieczñstwa Rzeszy
(RSHA) w Berlinie, a dowódc¹
mianowa³ profesora prehistorii Pe-
tera Paulsena7 , który uczestniczy³
ju¿ w opracowaniu koncepcji dzia-
³añ Oddzia³u na ziemiach polskich.
Nazwisko Paulsena zros³o siê nie-
rozerwalnie z Oddzia³em, identyfi-
kuj¹c go w literaturze przedmiotu.

Najwiêkszym przedsiêwziêciem
Kommanda by³o odszukanie (ukry-
tego czê�ciowo w Sandomierzu,
a czê�ciowo w Krakowie) i wywie-
zienie 14 pa�dziernika do Berlina O³-
tarza Mariackiego Wita Stwosza,
uznanego za sztandarowe dzie³o
niemieckiej kultury8 .

Bibliotekarzy najbardziej interesu-
j¹ jednak szkody wyrz¹dzone przez
Kommando Paulsena warszawskim
bibliotekom9 . Wed³ug szacunków
dokonanych na podstawie doku-
mentów, z Warszawy do Berlina
wywieziono 150 000 � 200 000
woluminów. Jakie biblioteki by³y
przedmiotem zainteresowania czter-
nastoosobowego  Oddzia³u? Kryte-
ria te zosta³y ustalone przez RSHA
� do Berlina mia³y trafiæ zbiory
o charakterze politycznym, marksi-
stowskie, ¿ydowskie i masoñskie.
W ten sposób w Berlinie znalaz³y siê
ksiêgozbiory kilku instytutów naro-
dowych (m.in. Danii, Francji, Ukrai-

5 W 1998 r. Dittrich-Verlag wydało pracę
holenderskiego autora o sztabie spe-
cjalnym organizującym rabunek zbio-
rów muzycznych w Zachodniej Euro-
pie – W. de Vries Sonderstab Musik.
Organisierte Plünderungen in Westeuro-
pa 1940-45. Köln 1998.

6 Do najnowszej literatury przedmiotu
można zaliczyć m.in. prace – M.H. Ka-
ter Das „Ahnenerbe” der SS 1935-1945.
München 1997; L. Hachmeister Der Ge-
gnerforscher. Die Kariere des SS-Führers
Franz Alfred Six. München 1998; Displa-
ced books – Bücherrückgabe aus zwe-
ierlei Sicht. 2 durchges. und erw. Aufl.
„Laurentius Sonderheft” Hannover 1999;
K. von Jena, W. Lenz Die deutschen
Bestände im Sonderarchiv in Moskau.
„Der Archivar” 1992, Jg 45, H. 3, sp. 458-
-468.

7 P. Paulsen (1902-1985) ukończył ar-
cheologię na Uniwersytecie w Kilonii.
Jego specjalnością była historia Wikin-
gów. W 1928 r. został członkiem NSDAP,
a następnie SS i „Ahnenerbe”. W latach
1940-1944 pracował m.in. w uniwersy-
tetach Rostoku i Królewca, był kierow-
nikiem niemieckiej szkoły przywódców
w Hildesheim. Po wyjściu z więzienia
w 1948 r. zamieszkał w Stuttgarcie,
gdzie spędził resztę życia.
8 Ołtarz został początkowo złożony
w Banku Państwowym w Berlinie. Na
szczęście po wojnie udało się go szyb-
ko odzyskać i 30 kwietnia 1946 r. Karol
Estreicher przywiózł do Krakowa od-
naleziony w Norymberdze zabytek.
9 Jedynymi pozawarszawskimi zbiora-
mi bibliotecznymi wysłanymi przez
Kommando do Berlina była część bi-
blioteki Szkoły Nauk Politycznych przy
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.

T
rochê historii

A. Mężyński Kommando Paulsen – wydanie
niemieckie (Dittrich-Verlag, Kolonia 2000)
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ñskiego Instytutu Naukowego), Bi-
blioteka Instytutu Wspó³pracy z Za-
granic¹, Biblioteka i Archiwum Sej-
mu i Senatu oraz Biblioteka Judai-
styczna Wielkiej Synagogi10. Czê�æ
zbiorów bibliotek �politycznych�, w
tym Biblioteki Judaistycznej, zosta-
³a wcielona do tworzonej w Berlinie
ogólnej biblioteki RSHA. Po wojnie
ze zbiorów tych wróci³y do Polski
jedynie fragmenty Biblioteki Sejmo-
wej i Biblioteki Judaistycznej Wiel-
kiej Synagogi.

Poza wymienionymi biblioteka-
mi akcje Kommanda Paulsena na
terenie Warszawy wi¹¿¹ siê tak¿e
� z pozostaj¹c¹ trochê w sferze le-
gend i mitów � ingerencj¹ w zbio-
ry Biblioteki Ordynacji Zamojskiej.

W dniu 16 listopada 1939 r. prof.
Heinrich Harmjanz, jeden ze wspó³-
pracowników Paulsena, osobi�cie
opieczêtowa³ skrzyniê z 50 rêkopi-
sami11  Biblioteki i przekaza³ j¹ ko-
mendantowi Tajnej Policji Pañ-
stwowej (Sipo) i SD w Warszawie,
wyceniaj¹c zawarto�æ skrzyni na
ok. milion marek. Nie opu�ci³a ona
jednak siedziby Sipo w al. Szucha
w Warszawie. Okoliczno�ci rekwi-
zycji rêkopisów wyja�nia jeden
z przytoczonych przez A. Mê¿yñ-
skiego dokumentów (dok. 32,
s. 124-125) . Kiedy Harmjanz, wraz
z jednym z cz³onków Kommada,
Emilem Augsburgiem, wizytowa³
Bibliotekê, dyrektor Ludwik Kolan-
kowski opowiedzia³ mu, ¿e �odwie-
dzaj¹cy� Bibliotekê wcze�niej Niem-

10 W Generalnej Guberni obowiązywało
wprawdzie zarządzenie generalnego
gubernatora (wydane 22.11.1939 r.)
o zakazie wywozu dóbr sztuki i kultury
poza granice GG, a wszystkie skonfi-
skowane na tym terenie przedmioty
miały trafiać do Krakowa, jednak Kaje-
tan Mühlmann, specjalny pełnomocnik
Göringa, a następnie Franka, do „za-
bezpieczania” dzieł sztuki, nie wyraził
zainteresowania zbiorami wywożonych
bibliotek.
11 Faktycznie w skrzyni znalazło się wię-
cej zbiorów. Dodatkowa lista dzieł (z
15.12.1941 r.) znajdujących się w słyn-
nej skrzyni, wymienia 13 dalszych rę-
kopisów z różnych wieków oraz druki
– 6 orientalnych gazet i jeden numer „La
Reforme” z 1880 r.

cy, np. cz³onkowie Komisji K.
Mühlmanna, czy wroc³awski pro-
fesor Dagobert Frey, zainteresowa-
ni byli miniaturami ze �rednio-
wiecznych kodeksów i ¿e chcieli
nawet je wycinaæ. Harmjanz zde-
cydowa³ wtedy, aby rêkopisy �za-
bezpieczyæ� i przekazaæ Sipo.  Naj-
cenniejszy zabytek Biblioteki Za-
mojskiej � Kodeks supraski zosta³
przez Kommando wys³any do Ber-
lina, jako cenny obiekt historycz-
ny: Harmjanz wyceni³ go wówczas
na kwotê 4-5 milionów marek, (co
równa³o siê ok. 1,6-2 milionów do-
larów). By³a to wycena bardzo za-
wy¿ona � w 1967 r. Kodeks odku-
piono w USA za dwadzie�cia ty-
siêcy dolarów.

Biblioteka Zamoyskich jeszcze w
czasie wojny odzyska³a zarekwiro-
wane przez Kommando Paulsena
zbiory. Sta³o siê to dziêki zabiegom
Gustava Abba, kierownika utwo-
rzonego w lipcu 1940 r. G³ównego
Zarz¹du Bibliotek w GG. Abb pod-
j¹³ starania o zwrot skrzyni z rêko-
pisami Biblioteki Ordynacji Zamoj-
skiej i nale¿¹cego do niej Kodeksu
supraskiego oraz ksiêgozbiorów
Ukraiñskiego Instytutu Naukowe-
go i Biblioteki Judaistycznej Wiel-
kiej Synagogi. Uda³o mu siê dopro-
wadziæ do zwrotu z Berlina 20 li-
stopada 1941 r. Kodeksu supra-
skiego, a 15 grudnia 1941 r. �
skrzyni z 50 rêkopisami, które tra-
fi³y do Staatsbibliothek Warschau
(Biblioteki Pañstwowej w Warsza-
wie). Decyzjê o zwrocie zbiorów
Bibliotece Zamoyskich podj¹³ sam
szef RSHA Reinhard Heydrich.
Akcjê tê po latach wspomina³ or-
dynat Jan Zamoyski, który by³
�wiadkiem wywiezienia przez
Harmjanza skrzyni z rêkopisami,
a nastêpnie � w rozmowach z Ab-
bem � uzyska³ potwierdzenie, ¿e
bêdzie siê on stara³ o zwrot w³a-
sno�ci Biblioteki. Jemu te¿ przypi-
suje J. Zamoyski zas³ugi w odzy-
skaniu cennych rêkopisów12 .

Nie powiod³y siê natomiast sta-
rania o zwrot z Berlina Bibliotek
Ukraiñskiego Instytutu Naukowe-
go i Judaistycznej.

W komentarzach do poszczegól-
nych dokumentów Andrzej Mê¿yñ-
ski odtwarza wêdrówki ró¿nych
zbiorów i starania o ich zwrot. Ko-
mentarze dostarczaj¹  równie¿ po-
g³êbionych informacji o zakresach
kompetencji i wspó³pracy ró¿nych
zorganizowanych grup, zajmuj¹-
cych siê rabunkiem dóbr polskiej
kultury na terenie Generalnej Guber-
ni. Informacji tych nie ma w pierw-
szej, polskiej edycji Kommando
z 1994 r. By udostêpniæ je polskim
bibliotekarzom i historykom biblio-
tek, autor przygotowa³ obszerny
artyku³, który ukaza³ siê w najnow-
szym tomie �Roczników Biblio-
tecznych�13 .

 Nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e po
upowszechnieniu siê tych opraco-
wañ, coraz mniej bêdzie przypad-
ków kwitowania wojennych dzie-
jów wielu polskich bibliotek, w tym
tak¿e Biblioteki Narodowej, zdaw-
kowym stwierdzeniem: �w czasie
wojny zbiory ponios³y znaczne
straty�. Taki jest bowiem sens
¿mudnych prac badawczych (nie-
raz w efekcie podwa¿aj¹cych obie-
gowe opinie o wojennych losach
naszych zbiorów): odtwarzaæ nie-
gdysiejsze dzieje na podstawie za-
chowanych, a czêsto wci¹¿ niezba-
danych, dokumentów tkwi¹cych
w naszych archiwach.

Hanna Łaskarzewska

12 By pamięć przetrwała… Rozmowa
z senatorem Janem Zamoyskim, XVI
ordynatem zamojskim. „Biuletyn Infor-
macyjny Biblioteki Narodowej” 1999,  nr
2,  s. 28-29. Dalsze lata wojny nie były

tak łaskawe dla omawianych rękopisów.
Do dziś w Bibliotece Narodowej, która
po wojnie przejęła resztki ocalałych
zbiorów Biblioteki Zamoyskich, zacho-
wało się 30 rękopisów ze słynnej skrzyni
z 50 eksponatami oraz 8 pozycji z do-
datkowej listy dalszych 14 rękopisów,
z czego 3 na pewno zaginęły, a 3 są
trudne do identyfikacji.
13 A. Mężyński Kommando Paulsen.
Grabież polskich dóbr kultury podczas
II wojny światowej. „Roczniki Bibliotecz-
ne” R. 44 (2000), s.147-174.
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„ C z y  b ę d z i e s z  w i e d z i a ł  c o  p r z e ż y ł e ś . . . ”

Pisarze nieczêsto decyduj¹ siê
na komentowanie utworów
literackich: zarówno w³a-

snych, jak i tych napisanych przez
innych twórców. Ostatnia ksi¹¿ka
Olgi Tokarczuk jest zatem o tyle
niezwyk³a, ¿e podejmuje w niej au-
torka eseistyczn¹ refleksjê nad jed-
n¹ z najwybitniejszych powie�ci
polskich � Lalk¹ Boles³awa Prusa.

Twórczo�æ Olgi Tokarczuk
(ur. 1962), niezwykle ciekawej oso-
bowo�ci pisarskiej ostatniej deka-
dy, wyró¿nia siê psychologiczn¹
i egzystencjaln¹ dociekliwo�ci¹.
W powie�ciach Podró¿ ludzie ksiêgi
(1993), E.E. (1995), Prawiek
i inne czasy (1996), Dom dzienny,
dom nocny (1998) autorka zadaje

uniwersalne pytania o sens ludzkie-
go istnienia i o tajemnicê ¿ycia. Od-
powiedzi poszukuje w losach kreo-
wanych przez siebie bohaterów,
a prawdê o cz³owieku wywodzi za-
wsze z wnikliwej obserwacji psy-
chologicznej. A zatem uniwersalne
pytania zmierzaj¹ do konkretu i rea-
listycznej wierno�ci w budowaniu
obrazu �wiata i losu ludzkiego. Nie-
zwyk³o�æ tego pisarstwa zdaje siê
wiêc wynikaæ z umiejêtnego koja-
rzenia sfery mitu i jednostkowego
faktu, sacrum i profanum. Magicz-
ny realizm prozy Olgi Tokarczuk,
twórczo nawi¹zuj¹cy do literatury

Rado�æ czytania
0 Lalce i perle Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk, Lalka i per³a. Kraków,
Wydawnictwo Literackie 2001.

iberoamerykañskiej, pozwala podej-
mowaæ zagadnienia uniwersalne
w perspektywie jednostkowych
prze¿yæ i do�wiadczeñ. Nic zatem
dziwnego, ¿e Lalka Boles³awa Pru-
sa, jedna z najbardziej przejmuj¹cych
powie�ci polskich i europejskich,
w której surowy, pozytywistyczny
scjentyzm spotyka siê z pasj¹ nie-
ograniczonego nauk¹ poznania praw-
dy o naturze cz³owieka, sta³a siê
przedmiotem refleksji autorki Domu
dziennego, domu nocnego.

Obszerny esej Olgi Tokarczuk
po�wiêcony jest próbie nowego od-
czytania arcydzie³a, które przecie¿
w wieloraki sposób zosta³o wpisane
w dzieje polskiej literatury i kultury.
Lalka wci¹¿ niepokoi, zmusza do

refleksji, inspiruje artystów, czego
dowodem mog¹ byæ dwie ekraniza-
cje tej powie�ci: filmowa Wojciecha
Hasa (1968) oraz telewizyjna Ryszar-
da Bera (1977). U�wiadamiaj¹ one,
sugestywn¹ si³¹ obrazu, jak z³o¿ona
jest materia psychologiczna tego
dzie³a, wyrastaj¹cego przecie¿, pa-
radoksalnie, z kultury pozytywi-
stycznej. W filmie Hasa rolê Wokul-
skiego powierzono Mariuszowi
Dmochowskiemu, w ekranizacji
Bera � Jerzemu Kamasowi. Tak ró¿-
ne sylwetki fizjonomiczne i psy-
chiczne zdaj¹ siê dowodziæ, ¿e
prawda o cz³owieku, odczytywana

na podstawie jego zachowañ, po-
gl¹dów, postawy wobec siebie,
innych ludzi i �wiata, jest zawsze
z³o¿ona, niejednoznaczna, wielo-
wymiarowa. Podobnie portret Iza-
beli £êckiej tworzony przez Beatê
Tyszkiewicz (u Hasa) i Ma³gorza-
tê Braunek (u Bera) to przekona-
nie potwierdza.

Przypominam te dwie ekrani-
zacje, inspirowany eseistyczn¹
ksi¹¿k¹ Olgi Tokarczuk. Autorka
pod¹¿a bowiem drog¹ refleksji
i interpretacji psychologicznej, od-
krywaj¹c w dziele Boles³awa Pru-
sa uniwersalne prawdy o naturze
cz³owieka. Lalka, jej zdaniem,
opowiada historiê inicjacji i prze-
miany, spe³nienia siê w sensie
ludzkim i duchowym (s. 19). A za-
tem powie�æ ta, tak konkretna
w rysowaniu realiów epoki, po-
wie�æ-kronika, staje siê zarazem
ponadczasowym studium o dra-
macie ludzkiego ¿ycia, mi³o�ci
i cierpienia.

Przypomnijmy, ¿e swoj¹ po-
wie�æ Boles³aw Prus drukowa³
najpierw w odcinkach w �Kurie-
rze Codziennym� w latach 1887-
-89, pierwsze natomiast wydanie
ksi¹¿kowe nast¹pi³o w roku 1890.
Tematem utworu, którego akcja
rozgrywa siê g³ównie w Warsza-
wie, mia³o byæ, wed³ug s³ów sa-
mego pisarza ukazanie naszych
polskich idealistów na tle spo³ecz-
nego rozk³adu. Mo¿na by powie-
dzieæ, za Henrykiem Markiewi-
czem, ¿e Lalka przedstawia klê-
skê dwóch wielkich ideologii,
kszta³tuj¹cych �wiadomo�æ naro-
dow¹ Polaków w XIX wieku, ro-
mantycznej i pozytywistycznej, na
tle ich historycznospo³ecznego
rozk³adu.  Powie�æ Prusa zatem
stanowi jeden z wa¿niejszych g³o-
sów w dwuwiekowej co najmniej
dyskusji nad dramatycznymi uwa-
runkowaniami dziejów narodu
polskiego. Brali w niej udzia³ naj-
wiêksi: Stefan ¯eromski, Stani-
s³aw Wyspiañski, Maria D¹brow-
ska, Witold Gombrowicz.

Autorka eseju o Lalce �wiado-
ma jest, co wyznaje we wstêpie
swej ksi¹¿ki, wszystkich tych na-
rodowych i literackich uwarunko-

Ostatnia książka Olgi Tokarczuk jest
o tyle niezwykła, że podejmuje w niej
autorka eseistyczną refleksję nad jedną
z najwybitniejszych powieści polskich –
Lalką Bolesława Prusa.
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wañ, jakie wyznaczaj¹ tradycyjn¹,
powiedzieliby�my, szkoln¹, czy na-
wet akademick¹ lekturê powie�ci
Boles³awa Prusa. �wiadomie zatem
pod¹¿a inn¹ drog¹. Tekst ten powsta³
� pisze � jako prywatny notatnik z
kolejnej lektury Lalki. Nie zastana-
wia³am siê nad jêzykiem powie�ci,
nad jej miejscem w historii literatu-
ry czy jej recepcj¹. Pominê³am wie-
le istotnych w¹tków, koncentruj¹c
siê zaledwie na �przypadku Wokul-
skiego�. Chodzi³o mi raczej o od-
powied� na pytanie: dlaczego mnie
ta ksi¹¿ka porusza, czym wci¹ga w
siebie, co mi daje, co sobie dziêki
niej u�wiadamiam, co w niej rozpo-
znajê jako swoje. W gruncie rzeczy
dosz³o miêdzy nami do wymiany �
przede mn¹ rozpostar³ siê jej �wiat
ze swoimi prawami, postaciami,
mechanizmami, ja za� nada³am mu
mój w³asny sens, na³o¿y³am na nie-
go prywatn¹ siatkê znaczeñ. Mam
nadziejê, ¿e nie jest to nadu¿ycie
(s. 7).  Olga Tokarczuk proponuje
zatem g³êboko dialogow¹ lekturê
powie�ci, powiedzieliby�my � nor-
widowsk¹, w której i s³uchacz,
i widz jest artyst¹.

A zatem nie �sprawa narodowa�
przyci¹ga uwagê czytelnicz¹ Olgi
Tokarczuk. Mo¿na nawet powie-

dzieæ, ¿e autorka wyrywa niejako
powie�æ Boles³awa Prusa z przy-
pisanego jej miejsca w dziejach
polskiej kultury i literatury, czyni¹c
z Lalki utwór, w pe³ni znaczenia
tego s³owa wspó³czesny. Punktem
wyj�cia rozwa¿añ autorki staje siê
refleksja nad sposobem istnienia
�wiata powie�ciowego oraz nad
relacjami pomiêdzy autorem, boha-
terami i czytelnikiem. Proponuje
wspominan¹ ju¿ drogê dialogu: ra-
do�æ czytania to odnajdywanie w³a-
snego istnienia w losach stworzo-
nych przez Prusa bohaterów. Czy-
telnik i literackie postacie Lalki, w
lekturze Olgi Tokarczuk, staj¹ siê
partnerami: wymieniaj¹ swoje do-
�wiadczenia, my�li i emocje. Po-
stawa autorki, trudno oprzeæ siê
takiej refleksji, bliska jest persona-
listycznemu pojmowaniu dzie³a li-
terackiego.

Losy bohaterów okazuj¹ siê za-
wsze zindywidualizowanym zna-
kiem osoby ludzkiej, wyrazem dra-
matycznych czêsto zmagañ cz³o-
wieka z w³asnym losem, na-
miêtno�ciami i cierpieniem. Pyta-
nia Olgi Tokarczuk, jakie zadaje
w kolejnych rozdzia³ach, podkre-
�laj¹ ten osobowy wymiar lektury
powie�ci Boles³awa Prusa: �kim
jest autor?�, �kim jest Wokulski?�,
�kim jest Izabela?�. �wiat powie-
�ciowy wyznaczany jest przez jak-
¿e ludzkie, jak to okre�la autorka,
�si³y grawitacyjne�: obco�æ, pró¿-
no�æ i mi³o�æ.

W niezwyk³y sposób Olga To-
karczuk ods³ania moc Lalki. To
prawdziwa tajemnica � pisze � ¿e
jedne powie�ci skazane s¹ na za-
pomnienie, choæby po czasie s³awy
i rozg³osu, inne za� czas umieszcza
w jakim� subtelnym istnieniu, w któ-
rym trwaj¹ ani nie postarzone, ani
nie zmienione. Czas inaczej obcho-
dzi siê z literatur¹ ni¿ z lud�mi. Lal-
ce czas nic nie zrobi³. Dzia³a ona
za spraw¹ swojej magicznej po-
dwójno�ci, któr¹ maj¹ tylko arcy-
dzie³a. Opowiada bowiem z jednej
strony szczegó³owy, historyczny czas
koñca XIX wieku oraz historie ¿y-
j¹cych wtedy ludzi. Jest wiêc dla
nas, m³odszych o ponad sto lat, hi-
storycznym ju¿ freskiem, ³añcuchem

scen rodzajowych nanizanych na
linearnie postrzegany bieg wyda-
rzeñ. Mówi nam wiêc, �jak by³o�,
czy raczej, �jak mog³oby byæ�, jest
przecie¿ powie�ci¹, czyli do�wiad-
czeniem wewnêtrznym, nie za� za-
pisem faktów. Z drugiej jednak stro-
ny mówi, �jak jest�, odwo³uj¹c siê
do podstawowych prawd psycholo-
gicznych, które starzej¹ siê wolniej
ni¿ �wiat zewnêtrzny. W³a�ciwie
wszystko, co w Lalce istotne, mo-
g³oby siê zdarzyæ teraz. Wokulski
móg³by siê dorobiæ swoich pieniê-
dzy, powiedzmy, w Niemczech i wró-
ciæ do kraju, têskni¹c do swojej
Izabeli � bogatej i wykszta³conej za
granic¹ córki, powiedzmy znowu,
ambasadora £êckiego. Pamiêtniki
Rzeckiego dotyczy³yby wzlotów
i upadków rozczarowanego polity-
k¹ idealisty � historia zawsze skwa-
pliwie dostarczy tu powodów, a od-
krycia Geista mia³yby zwi¹zek z fi-
zyk¹ kwantow¹. Powie�ci tylko
pozornie s¹ �wspó³czesne� � w grun-
cie rzeczy poci¹ga je jaka� ponêtna
sta³o�æ jednostki, która jest nieza-
le¿na od historii. Wokulski jest cz³o-
wiekiem wspó³czesnym, czyli od-
wiecznym (s. 5-6).

Sta³o�æ jednostki niezale¿na od
historii, cz³owiek odwieczny � te
zdania i okre�lenia wyznaczaj¹ kr¹g
lekturowych poszukiwañ Olgi To-
karczuk, których symbolicznym
zwieñczeniem staje siê przywo³a-
nie Hymnu o Perle w wolnym t³u-
maczeniu Czes³awa Mi³osza. Apo-
kryficzny charakter tego utworu
pozwala autorce zobaczyæ w po-
wie�ci Prusa sensy uniwersalne,
podobne do prawd zapisanych
w mitach. W znakomitym zakoñ-
czeniu swoich rozwa¿añ Tokar-
czuk opisuje zwyciêstwo Wokul-
skiego, jak powiedzia³by Boles³aw
Miciñski, nad rozpacz¹. Zwyciê-
stwo, o którym marzy ka¿dy: oca-
lenie w³asnej duszy. Esej o Lalce
odkrywa wiêc wiele nowych zna-
czeñ tej powie�ci, ods³ania tak¿e nie-
zwyk³o�æ przygody, jak¹ mo¿e byæ
twórcza, poszukuj¹ca lektura dzie³a
literackiego.

Tomasz Wroczyński
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Bior¹c do rêki albumik Anio-
³y, powracamy si³¹ rzeczy
do starej, ale wci¹¿ bardzo

no�nej i bogatej interpretacyjnie
formu³y Kazimierza Wyki, okre�la-
j¹cej Norwida (najzupe³niej w Nor-
widowskim zreszt¹ duchu i literze)
jako �poetê i sztukmistrza�. ¯eby
w pe³ni poj¹æ sens tego okre�lenia,
przypomnieæ sobie musimy o pew-
nej niespe³nionej inicjatywie pol-
skiego ¿ycia umys³owego XIX wie-
ku, a mianowicie o stworzeniu
s³ownika artystów polskich. Po-
mys³ ten pozosta³ � jak wiele po-
dobnych galicyjskich akcji tego
czasu � w sferze projektów, a jego
najwa¿niejszym zapewne pok³o-
siem jest osobliwa odpowied�, ja-
kiej na nieskomplikowan¹, stereo-
typow¹ w praktyce leksykograficz-
nej ankietê, udzieli³ w³a�nie Norwid.
Otó¿ poeta w swojej odpowiedzi
dokona³ �wiadomej autokreacji,
wi¹¿¹c w³asne ¿ycie z ¿yciem umy-
s³owym epoki (Przyszed³ na �wiat
w Mazowszu we wsi dziedzicznej
zwanej Laskowo, o mil parê od
Warszawy, czasu, kiedy w Grecji
umiera³ Noel Byron) oraz polityk¹
XIX wieku (wspomnienie udzia³u
w wydarzeniach rzymskich 1848
roku, prze¿ycie dwóch oblê¿eñ
Pary¿a). Norwid nie tyle odpowia-
da³ na ankietê, co dokonywa³ ca³o-
�ciowej autocharakterystyki po³¹-
czonej z autoocen¹, a zarazem pró-
b¹ ujêcia ca³o�ciowo�ci swego
dorobku artystycznego.

Powszechnie obowi¹zuj¹cy
obecnie stereotyp widzenia Norwi-
da jako artysty i poety niezrozumia-
nego, odrzucanego, bezbronnego
wobec zoilów oraz ³akn¹cej ³atwi-
zny t³uszczy odbiorców, traci sw¹
jednowymiarowo�æ, gdy spojrzymy

Poeta i sztukmistrz
nañ z perspektywy historycznej.
Otó¿ Norwid rzeczywi�cie nie by³
nigdy przez wspó³czesnych postrze-
gany jako mieszkaniec literackiego
Parnasu, ale by³ znany, przede
wszystkim jako artysta plastyk w³a-
�nie. Dlatego z cesarsko-królewskie-
go Krakowa trafi³a do Pary¿a wspo-
mniana przed chwil¹ ankieta. Wie-
dziano tak¿e, ¿e para siê literatur¹.
Wiele utworów wydrukowano za
¿ycia poety. Nie doczeka³y siê
wprawdzie nale¿nego im uznania,
ale te¿ prze�ladowa³ je ewidentny
pech. Na przyk³ad, uwieñczenie d³u-
gotrwa³ych starañ, wydrukowany
w presti¿owym, lipskim wydawnic-
twie Brockhausa tom poezji ujrza³
�wiat³o dzienne na pocz¹tku 1863
roku, kiedy wszystkich Polaków,
w kraju i na emigracji, ogarnê³a go-
r¹czka, ale nie literacka, lecz poli-
tyczna.

Pamiêtaæ jednak trzeba te¿ o tym,
¿e tak zwane �odkrycie� Norwida
przez Miriama, iluminacja, jak¹
twórca m³odopolski prze¿y³, czyta-
j¹c w³a�nie lipskie wydanie Poezyj,
nie by³oby mo¿liwe, gdyby Zenon
Przesmycki nie zainteresowa³ siê
Norwidem jako� portrecist¹ Hoe-
ne-Wroñskiego. Twórczo�æ arty-
styczna sta³a siê wiêc najdos³ow-
niej d�wigni¹, dziêki której autor
Vade-mecum wydobyty zosta³ nie
tyle z mroków niepamiêci, co z �ar-
chiwum� orygina³ów emigracyjnych
i usytuowany w�ród najciekaw-
szych i najwa¿niejszych my�licieli
polskich XIX wieku oraz w gronie
najwybitniejszych poetów.

Tryumfalny, po�miertny powrót
Norwida do spo³ecznej �wiadomo-
�ci nie oby³ siê jednak bez ponie-
sienia pewnych kosztów. Najpo-
wa¿niejszym z nich by³o to, ¿e wiel-
ko�æ dorobku literackiego przy-
æmi³a i zdominowa³a jego twór-
czo�æ artystyczn¹. Dowodem tego
mo¿e byæ fakt, ¿e monograficzna
ekspozycja norwidowska, któr¹
zorganizowano tu¿ po wojnie, w
1946 roku, w warszawskim Mu-
zeum Narodowym, doczeka³a siê

wielu cierpkich ocen, których do-
minuj¹cym tonem by³o wyra¿enie
przekonania, i¿ pamiêtamy o pra-
cach plastycznych Norwida tylko
dlatego, ¿e by³ on genialnym poet¹.
Czy ponad pó³ wieku pó�niej jeste-
�my sk³onni inaczej odbieraæ doro-
bek Norwida malarza, grafika, mie-
dziorytnika, medaliera? Chyba tak,
poniewa¿ obecnie postrzegaæ go
mo¿emy jako komplementarn¹ dzie-
dzinê ekspresji artysty, który ma-
rzy³ o romantycznym przywódz-
twie duchowym wobec narodu,
który to naród chcia³ jednocze�nie
zniechêciæ do podstawowego ka-
nonu romantycznych idei.

Na uczcie po¿egnalnej, jak¹
w 1842 roku, w chwili wyjazdu za
granicê, wyprawili Norwidowi jego
warszawscy przyjaciele, jeden
z nich (nota bene dwadzie�cia kil-
ka lat pó�niej Norwid dedykowa³
mu Fortepian Szopena) recytowa³
z zapa³em napisan¹ na tê okolicz-
no�æ odê, w której jak refren prze-
wija³y siê s³owa: Orle! Norwidzie!
Wiek twój idzie! Ju¿ wtedy zatem,
przypadkowo i bezwiednie, prze-
widywano niezwyk³¹, tragiczn¹
i wznios³¹ historiê drogi dzie³a Nor-
wida do spo³eczeñstwa. Wiek ów
nadszed³, ale jeszcze nie przeszed³,
bowiem nie mo¿emy przyznaæ, ¿e
znamy dorobek Norwida, je¿eli nie
bêdziemy w stanie okre�liæ go ca-
³o�ciowo, jako jedno�ci dzie³a lite-
rackiego i plastycznego.

W erudycyjnym i piêknie napisa-
nym wstêpie do Anio³ów Eligiusz
Szymanis podkre�la, ¿e wizje poe-
tyckie Norwida charakteryzuje du¿a
plastyczno�æ, wra¿liwo�æ na grê ko-
lorów, za³amania siê �wiat³a, per-
spektywê, za� jego realizacje pla-
styczne s¹ z kolei bardzo poetyckie,
liryczne w swym subiektywizmie,
intelektualne w ukszta³towaniu ge-
stów i mimiki postaci, paraboliczne
w swojej syntetyczno�ci historiozo-
ficznej. Anio³y ukazuj¹ wiêc wresz-
cie tê jedno�æ sztuki Norwida, jed-
no�æ, któr¹ zatracamy po�wiêcaj¹c
uwagê osobno literaturze, a osobno
sztuce.

I chyba odczucie tej jedno�ci
potrzebne jest tak¿e odbiorcom.
�wiadczy o tym zainteresowanie,

Anioły. Rysunki Cypriana
Norwida. Opracowanie
graficzne Ryszard Kryska,
Andrzej Tomaszewski.
Warszawa, Biblioteka
Narodowa 2001.
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jakie towarzyszy³o zorganizowanej
w Bibliotece Narodowej wystawie
autografów (które czêsto s¹ samo-
dzielnymi dzie³ami sztuki, a nie tyl-
ko rêkopisami), akwarel, rysunków
i grafiki Cypriana Norwida. Ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo ekspo-
natów trwa³a tylko trzy dni, ale na-
dal zapoznaæ siê z ni¹ mo¿na w po-
staci wirtualnej, w Internecie.

To, co obecnie najsilniej uderza
odbiorcê Anio³ów, jest w³a�nie od-
czuciem wielorako komponuj¹cej
siê jedno�ci dwóch dzie³ Norwida �
plastyki i literatury. Obcowanie
z obrazami i grafikami Norwida po-
zwala zrozumieæ najg³êbsz¹ tajem-
nicê jego poetyki: ca³o�ciowo�æ kon-
cepcji ¿ycia cz³owieka w �wiecie
rozumianym jako wielka synteza
sfery materialnej i duchowej, fizycz-
nej i metafizycznej. Fundamen-
tem refleksji egzystencjalnej Norwida
by³o pojêcie pracy. Pracy wszak¿e
rozumianej nie tyle jako wysi³ek
zmierzaj¹cy do �uczynienia sobie
ziemi poddan¹�, lecz wysi³ek bêd¹-
cy realizacj¹ boskiego przykazania.

Pocz¹tek pracy ³¹czy siê z wygna-
niem z ogrodu Eden, a tym samym
praca staje siê � w opinii Norwida �
szans¹ cz³owieka na odzyskanie
wiêzi zerwanej z absolutem. Naj-
wy¿szym za� efektem pracy staje
siê piêkno � wytwór tyle¿ material-
ny, co i duchowy, wymierny �lad
obecno�ci w duchu ludzkim pier-
wiastka boskiego kreacjonizmu.

Bo nie jest �wiat³o, by pod
korcem sta³o,

Ani sól ziemi do przypraw
kuchennych,

Bo piêkno na to jest, by
zachwyca³o

Do pracy � praca, by siê
zmartwychwsta³o.

� czytamy w Promethidionie. Pra-
ca wmontowana zostaje przez Nor-
wida w kr¹g ¿ycia ludzkiego w jego
wymiarze doczesnym, a jednocze-
�nie wiecznym. Ale to zetkniêcie
sacrum i profanum w ludzkiej eg-
zystencji sakralizuje materiê, wy-
dobywa ukryty w niej pierwiastek
duchowy, staje siê uobecnieniem
boskiej wieczno�ci w przemijaj¹cej
tera�niejszo�ci. Tak samo jak Chry-
stus, który przyjmuj¹c ludzk¹ to¿-
samo�æ, nie przestawa³ byæ Bo-
giem, ka¿dy te¿ cz³owiek nios¹cy
w sobie krzy¿ Chrystusa, zacho-
wuje i rozwija w swym ¿yciu bo-
sk¹ esencjê. Staje siê Bogiem tym
bardziej, im silniej twórczo�æ cha-
rakteryzuje jego ziemsk¹ drogê. Nie
mo¿na wiêc zgodziæ siê z obiego-
w¹ opini¹ o bezkompromisowo-
�ci Norwida. W ka¿dym dzia³aniu
ludzkim dostrzec on bowiem po-
trafi³ przejaw bosko�ci. Po prostu
wierzy³ w obecno�æ Boga w �wie-
cie, a wierz¹c, ufa³, ¿e wszystko,
co staje siê, jest wkomponowane
w pewien niejawny i niezrozumia-
³y dla cz³owieka, ale istniej¹cy plan.
Na przyk³ad pisz¹c wiersz o �mier-
ci Jana Gajewskiego, polskiego
emigranta, in¿yniera zabitego eks-
plozj¹ machiny parowej w Man-
chesterze, Norwid podkre�la, ¿e �p.
Jan powtarza drogê �wiêtego Jana
Chryzostoma, któremu zadano
mêczeñsk¹ �mieræ przez ugotowa-
nie w oleju. A w tuzinkowym wy-
darzeniu � z³apaniu równowagi na

schodach dziêki uchwyceniu bel-
ki, w któr¹ wbity by³ jaki� gwó�d�,
dostrzega ratunek, jaki przychodzi
do cz³owieka ze strony krzy¿a
(wiersz Nerwy).

Norwid by³ wielkim artyst¹ jed-
no�ci �wiata. Na tym tle trzeba ina-
czej te¿ spojrzeæ na jego katolicyzm,
czy szerzej � jego religijno�æ. Otó¿
wspó³cze�nie przyzwyczaili�my siê
ju¿ tak bardzo do ko�cio³a posobo-
rowego i do nauczania Jana Paw³a
II, ¿e zupe³nie zapominamy, i¿ jesz-
cze nie tak dawno, w czasach Nor-
wida ko�ció³ i papiestwo zachowy-
wa³o siê w stosunku do historii eu-
ropejskiej jak obra¿ona dewotka, ¿e
papie¿ og³asza³ siê wiê�niem Waty-
kanu i marzy³a siê mu restytucja ko-
�cielnego pañstwa. Norwid by³ ka-
tolikiem � jak by�my to dzi� okre-
�lili � wyrastaj¹cym ponad swoj¹
epokê, katolikiem-modernist¹, kato-
likiem, który bliskie sobie warto�ci
chrze�cijañskie dostrzega³ w postê-
powaniu Sokratesa (przecie¿ ewi-
dentnego poganina), Johna Browna
(jak najbardziej protestanta), emira
Abd-el-Kadera (muzu³manina), Jó-
zefa Bema (renegata, który umar³
jako Murat-Pasza, wyznawca isla-
mu). Norwid pokazywa³, jak ró¿ne
drogi prowadz¹ do Boga, do z³¹cze-
nia mizerii ziemskiego bytowania
z doskona³o�ci¹ sfery boskiej. Ry-
sunki i obrazy Norwida tematycz-
nie nawi¹zuj¹ do antyku i chrze�ci-
jañstwa, bowiem w tych dwóch ob-
szarach dostrzega³ Norwid najpe³-
niejsz¹ mo¿liwo�æ realizacji wyzna-
wanych idea³ów � ukazania w sztu-
ce ducha orfickiego, ducha mi³o�ci
prowadz¹cej od Apollina (który
w malarstwie katakumbowym
przedstawiany by³ jako figura Chry-
stusa), poprzez Mesjasza, po ka¿-
dego cz³owieka po�wiêcaj¹cego siê
w imiê mi³o�ci i dobra bli�nich.

Przegl¹daj¹c album z pracami
Norwida dostrzegamy, ¿e wiele te-
matów rysunków i obrazów stano-
wi swojego rodzaju komentarz do
jego utworów poetyckich. Na przy-
k³ad Widok góry Tabor jest ilustra-
cj¹ pewnego fragmentu Fortepia-
nu Szopena. Ironiczna scenka Pani
ma racjê mo¿e byæ rozumiana jako
glosa do zagadkowego zakoñczenia
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Nerwów pochodz¹cych z cyklu
Vade-mecum. Polemika XIX
wieku mo¿e zostaæ skojarzona z
wierszem Do wroga. Pie�ñ, za�
Lew szarpi¹cy powalon¹ postaæ
ludzk¹ to nawrót tego samego
tematu, który pojawi³ siê w no-
weli Ad leones.

Norwid jako poeta by³ i po-
zostaje zjawiskiem niezwyk³ym,
osobnym w swojej epoce i w
ogóle w dziejach my�li polskiej.
Norwid � artysta-plastyk zajmuje
tak¹ sam¹ pozycjê. Obce i odle-
g³e mu by³y � jak s³usznie pod-
kre�la w zamykaj¹cym album
tek�cie Hanna Widacka � domi-
nuj¹ce wówczas tendencje aka-
demizmu, malarstwa realistycz-
nego i naturalistycznego, nie
zmierza³ w kierunku rodz¹cego
siê impresjonizmu. Jako artysta
poszukiwa³ jêzyka, którym móg³
wyra¿aæ tre�ci tak niemodne w
tamtej epoce, ¿e skrajnie awan-
gardowe. Tak elitarne, ¿e mog¹-
ce podbiæ serca i umys³y odbior-
ców pó�niejszych epok. Norwid
poeta i Norwid malarz to ten sam
artysta, który uwra¿liwia ka¿de-
go na piêkno w jego wymiarze
etycznym oraz estetycznym i nie
pozwala na zasklepienie siê
w s³owniku utartych formu³,
obiegowych opinii, dobrze u³o-
¿onych gestów.

Andrzej Fabianowski

Autor jest pracownikiem
naukowym Uniwersytetu

Warszawskiego

Kartografia Królestwa Polskiego
1815-1915. Materiały XXIII
Ogólnopolskiej Konferencji
Historyków Kartografii.
Warszawa 21-22 XI 1997.
Pod red. L. Szaniawskiej
i J. Ostrowskiego. Warszawa,
Biblioteka Narodowa 2000.
Z Dziejów Kartografii T. 10.

Nak³adem Biblioteki Narodo-
wej ukaza³ siê dziesi¹ty  tom
serii zatytu³owanej Z Dzie-

jów Kartografii. Seria ta ukazuje siê
od 1979 roku i w zasadzie zawiera
materia³y z Konferencji Historyków
Kartografii organizowanych przez
Zespó³ Historii Kartografii, dzia³a-
j¹cy od 1975 roku przy Instytucie
Historii Nauki PAN.

W pierwszym tomie serii Z Dzie-
jów Kartografii ówczesny prze-
wodnicz¹cy zespo³u, Julian Jan-
czak (1932-1995) napisa³: Na po-
cz¹tku jako g³ówne zadanie Zespó³
postawi³ sobie zintegrowanie mo¿-
liwie wszystkich pracowników nau-
ki paraj¹cych siê badaniami nad
przesz³o�ci¹ kartografii, b¹d� te¿
maj¹cych w swej pieczy zbiory daw-
nych map � zwi¹zane nieroz³¹cznie
z tymi studiami, a zgromadzone po
rozmaitych bibliotekach i archi-
wach. Historia kartografii jest nie-
w¹tpliwie ga³êzi¹ wiedzy wielce
wyspecjalizowan¹, niemniej jednak
interesuje ona przedstawicieli wie-
lu dyscyplin nauki, a zw³aszcza kar-
tografów, geografów, geodetów,
historyków, bibliotekarzy oraz ar-
chiwistów. Posiada ponadto ca³-
kiem poka�ne grono przeró¿nych
entuzjastów � amatorów, co nie jest
znów zupe³nie bez znaczenia.

Minione ponad dwadzie�cia piêæ
lat dzia³alno�ci Zespo³u Historii Kar-
tografii �wiadczy o znacznej aktyw-
no�ci i wszechstronno�ci zaintere-
sowañ jego cz³onków. Z uznaniem
nale¿y odnotowaæ systematyczne
organizowanie konferencji, oraz �

co równie wa¿ne � publikowanie
materia³ów bêd¹cych pok³osiem
owych spotkañ. W organizacjê kon-
ferencji i publikacjê materia³ów an-
ga¿uj¹ siê ró¿ne instytucje i orga-
nizacje, nierzadko te¿ o znaczeniu
regionalnym, ale instytucj¹ o szcze-
gólnej randze jest Biblioteka Naro-
dowa z jej Zak³adem Zbiorów Kar-
tograficznych. To w³a�nie w mu-
rach nowego gmachu Biblioteki
odby³a siê w listopadzie 1997 roku
konferencja �Kartografia Królestwa
Polskiego 1815-1915�, której ma-
teria³y stanowi¹ zawarto�æ oma-
wianego 10. tomu Z Dziejów Kar-
tografii. Redaktorzy po�wiêcili go
pamiêci Bogus³awa Krassowskie-
go (1934-1987), wieloletniego i nie-
zwykle aktywnego kierownika Za-
k³adu Zbiorów Kartograficznych
Biblioteki Narodowej.

Tom zawiera dwadzie�cia opra-
cowañ autorów o zró¿nicowanych
zainteresowaniach historycznych
przedstawiaj¹cych w swoich wy-
st¹pieniach szerok¹ problematykê
kartograficzn¹ i zwi¹zan¹ z karto-
grafi¹ czasów Królestwa. A by³ to
okres szczególny, albowiem XIX
wiek przyniós³ zarówno wiele od-
kryæ naukowych, wynalazków
technicznych, jak te¿ by³ czasem
przemian spo³ecznych. Zjawiska te
musia³y znale�æ odbicie w karto-
grafii, chocia¿by w postaci nowe-
go typu map, np. linii kolejowych,
czy map izochronicznych ilustru-
j¹cych czas podró¿y dostêpnymi
wówczas �rodkami komunikacji.

Z dzisiejszej perspektywy rozwój
kartografii w XIX wieku wyzna-
czaj¹ takie s³upy milowe jak wy-
kszta³cenie siê koncepcji nowocze-
snej mapy topograficznej, powsta-
nie, w latach dwudziestych tego
wieku, nowych form prezentacji
kartograficznej (m. in. kartogram,
kartodiagram wstêgowy, izoplety),
kszta³towanie siê wielu rodzajów
map nazwanych pó�niej tematycz-

Kartografia Królestwa
Polskiego 1815-1915
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W numerze 1/156/2001 „Biule-
tynu Informacyjnego” na stronie
53 uległ zniekształceniu frag-
ment zdania, które powinno
brzmieć: „w trakcie opracowy-
wania jest zaopatrzenie artyku-
łów przedmiotowych w Słowni-
ku Języka Haseł Przedmioto-
wych BN w symbole UKD (na
wzór słownika Biblioteki Kongre-
su)”. Za pomyłkę przepraszamy.
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nymi, wreszcie powstanie koncep-
cji atlasu tematycznego.

Kartografiê okresu Królestwa
Polskiego ³¹czymy najczê�ciej
z Topograficzn¹ Kart¹ Królestwa
Polskiego, zwan¹ potocznie map¹
Kwatermistrzostwa, któr¹ nale¿y
wpisaæ we wspomniany wy¿ej,
a interesuj¹co siê wówczas rozwija-
j¹cy, nurt map topograficznych. To
wybitne dzie³o, którego opracowa-
nie przerwa³o powstanie listopado-
we, a materia³y �ród³owe zosta³y
wywiezione do Rosji, nie przestaje
interesowaæ historyków. Niemal jed-
na trzecia artyku³ów w omawianym
tomie po�wiêcona jest tej mapie lub
szerzej � problematyce topograficz-
nej. Szczególnym opracowaniem jest
tu studium wspomnianego B. Kras-
sowskiego Pierwsze polskie nowo-
czesne mapy topograficzne (1819-
-1823), które ukaza³o siê po raz
pierwszy w 1982 roku, jednak¿e
wówczas w jêzyku angielskim1.
Uwagê zwraca równie¿ relacja o gra-
ficzno-numerycznych badaniach do-
k³adno�ci mapy Kwatermistrzostwa.

Królestwa Polskiego (1840), nie-
stety niedostêpny dla szerszego
grona naszych badaczy, gdy¿ jedy-
ny rêkopi�mienny egzemplarz znaj-
duje siê w Wojskowym Archiwum
Naukowym w Moskwie.

Wreszcie, z my�l¹ o dalszych
badaniach, zamieszczono  w oma-
wianym tomie materia³y informa-
cyjne i dokumentacyjne. S¹ to miê-
dzy innymi zestawienia bibliogra-
ficzne materia³ów kartograficz-
nych dotycz¹cych Królestwa Pol-
skiego w zbiorach Biblioteki Jagiel-

loñskiej oraz w zbiorach biblioteki
Akademii Nauk w Kijowie, a tak¿e
ciekawa bibliografia 41 prac ma-
gisterskich zwi¹zanych tematycz-
nie z omawianym okresem, jakie
zosta³y napisane w piêciu wy-
¿szych uczelniach w kraju.

Opublikowanie materia³ów
z konferencji po�wiêconej kartogra-
fii Królestwa Polskiego nale¿y doj-
rzeæ na szerszym tle, albowiem
w latach 1998-1999, dziêki wy-
trwa³ym staraniom i ogromnej pra-
cy kilku zaledwie osób, wydano
cztery tomy niezwykle cennych
materia³ów zebranych przez Bole-
s³awa Olszewicza3 (1893�1972),
a dotycz¹cych w³a�nie dziewiêtna-
stowiecznej kartografii polskiej.
Mamy zatem bogate materia³y, któ-
re powinny przyczyniæ siê do
znacznego zintensyfikowania ba-
dañ nad tym ciekawym okresem
historii rodzimej kartografii.

Jacek Pasławski

Autor jest kierownikiem Katedry
Kartografii Uniwersytetu

Warszawskiego

1 B. Krassowski The first modern Polish
topographic maps (1819–1823). Polish
Cartography 1982.

Badania nad kartograficznymi
metodami prezentacji nie by³y pro-
wadzone szerzej przez naszych hi-
storyków. Choæ wed³ug udokumen-
towanych opinii A. H. Robin-
sona2 metody, zwane pó�niej karto-
graficznymi metodami map staty-
stycznych, powsta³y w latach dwu-
dziestych i trzydziestych XIX wie-
ku, to w Polsce dyskusja na temat
ich w³a�ciwo�ci i poprawno�ci roz-
winê³a siê dopiero po I wojnie �wia-
towej, g³ównie za spraw¹ Eugeniu-
sza Romera (1821-1954). Okres

Królestwa Polskiego jest wiêc pod
tym wzglêdem bia³¹ plam¹, która �
byæ mo¿e � zostanie wype³niona
przez przysz³ych wnikliwych ba-
daczy. Mo¿na mieæ tak¹ nadziejê,
gdy¿ warto dotrzeæ do wcale bo-
gatego materia³u, jakim s¹ ówcze-
sne mapy tematyczne. Jak wspo-
mnia³em, wiek XIX by³ czasem po-
wstawania nowych map i kszta³-
towania siê nowych tre�ci pod
wp³ywem rozwoju nauki i techni-
ki, miêdzy innymi te¿ i statystyki.
Mamy wiêc w omawianym tomie
opracowania na temat map i atla-
sów komunikacyjnych, do�æ popu-
larnych w czasach Królestwa,
wielce wnikliw¹ syntezê na temat
map geologicznych oraz �ród³owe
opracowanie o najstarszych pla-
nach regulacji Wis³y.

Specjaln¹ pozycjê w dziejach
kartografii tego okresu stanowi¹
atlasy tematyczne. Choæ nie mo-
¿emy siê powo³aæ na rodzime opra-
cowania na miarê atlasu H. Ber-
ghausa (pierwsze wydanie w latach
1838-1848) czy atlasu pañstwa
pruskiego (1828), to ukazywa³y siê
i u nas takie atlasy � po�wiêcono
im trzy opracowania. Szczególnie
frapuj¹cy jest Statystyczny Atlas

2 A. H. Robinson Early thematic map-
ping in the history of cartography. Chica-
go – London 1982.

Wiek XIX był czasem powstawania nowych
map i kształtowania się nowych treści pod
wpływem rozwoju nauki i techniki,
między innymi też i statystyki.

3 B. Olszewicz Kartografia polska XIX
wieku. Przegląd chronologiczno-biblio-
graficzny. T. 1-3. Warszawa 1998-1999.
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Lech Królikowski, Lucyna
Szaniawska Plany i mapy
Warszawy 1832-1944.
Warszawa, Biblioteka Narodo-
wa 1999. Zabytki Polskiej
Kartografii. Z. 5.

Pomys³ opublikowania przez
Bibliotekê Narodow¹ repro-
dukcji cenniejszych zabyt-

ków kartografii ziem polskich wy-
szed³ w drugiej po³owie lat siedem-
dziesi¹tych od ówczesnego kie-
rownika Zak³adu Zbiorów Karto-
graficznych dr. Bogus³awa Kras-
sowskiego. Celem pomys³odawcy
by³o zapewnienie lepszej ochrony
ocala³ym ze zniszczeñ wojennych
orygina³om przez szersze udostêp-
nienie ich kopii w skali 1:1 zainte-
resowanym (w szczególno�ci pra-
cownikom nauki).

Realizacjê tego zamierzenia roz-
poczêto od wydania w 1978 r. re-
produkcji doskona³ej Topograficz-
nej Karty Królestwa Polskiego
1:126 000 (1843). Zaingurowa³a
ona now¹ seriê wydawnicz¹ Zabyt-
ki Polskiej Kartografii. Przyjêta
wówczas forma tego pierwszego
zeszytu � p³ócienna teczka z repro-
dukcjami sk³adanych do jej forma-
tu arkuszy mapy oraz do³¹czona
broszura z komentarzem (g³ównie
historyczno-bibliograficznym) �
sta³a siê wzorcem dla wszystkich
nastêpnych zeszytów tej serii.

Z planowanych oko³o 40 zeszy-
tów serii dotychczas uda³o siê wy-
daæ sze�æ, z których trzy po�wiê-
cono wa¿nym wieloarkuszowym
mapom topograficznym i przegl¹-
dowym: wspomnianej ju¿ mapie
Królestwa Polskiego znanej jako
mapa Kwatermistrzostwa, mapie
Regni Poloniae Kantera z 1770
roku i wspó³czesnej jej, rêkopi-
�miennej Polonii Karola de
Perthéesa (ocala³ej jedynie w po-
staci fotokopii).

Kolejne trzy zeszyty stanowi¹
swego rodzaju  �podseriê�, wszyst-
kie bowiem dotycz¹ dawnej karto-
grafii Warszawy. Szczê�liwie za-
chowane liczne zabytki z tego za-
kresu ze wszech miar zas³u¿y³y na
takie wyró¿nienie. Reprodukcje
dawnych planów i map Warszawy,
g³ównie opublikowanych, ale tak-
¿e niektórych rêkopi�miennych,
postanowiono wydaæ w czterech
zeszytach. Mia³y one obejmowaæ
lata 1655-1814, 1815-1831, 1832-
-1900 i 1900-1944.

Dwa pierwsze, przygotowane
przez Bogus³awa Krassowskiego
i Barbarê Majewsk¹, ukaza³y siê
stosunkowo szybko, bo ju¿ w 1980
i 1982 roku1. W�ród piêædziesiêciu
zreprodukowanych dokumentów
znalaz³y siê m.in. tak cenne szcze-
gó³owe plany Warszawy, jak zna-
ny czteroarkuszowy Plan de la
ville de Varsovie w skali ok. 1:6700
P. Ricaud de Tirregaille�a z 1762 r.,
wielki dziewiêcioarkuszowy Plan
miasta sto³ecznego Warszawy wymie-
rzony przez Officerów Korpusu In-
¿enierów... i litografowanych przez
tych¿e roku 1822 w skali 1:4800 oraz
jego zaktualizowana przeróbka w tej
samej skali z 1829 r., znana jako plan
Koriota (od nazwiska oficera kieru-
j¹cego jego wykonaniem).

Ponadto znalaz³y siê w tych ze-
szytach liczne plany w mniejszych
skalach, zarówno wojskowe jak
i cywilne, drukowane i rêkopi�mien-
ne (np. plany z okresu okupacji pru-
skiej przechowywane w zbiorach

Plany i mapy Warszawy
1832�1944

1 B. Krassowski, B. Majewska Plany War-
szawy 1655-1814. Warszawa, 1980.
Teczka z reprodukcjami 22 planów +
broszura 42 s. Zabytki Polskiej Karto-
grafii. Z. 3.
B. Krassowski, B. Majewska Plany War-
szawy 1815-1831. Warszawa, 1982.
Teczka z reprodukcjami 28 planów +
broszura 44 s. Zabytki Polskiej Karto-
grafii. Z. 4.

berliñskich). Stanowi¹ one bogaty
materia³ �ród³owy, umo¿liwiaj¹cy �le-
dzenie przemian warszawskiej prze-
strzeni miejskiej od drugiej po³owy
XVII wieku po tragiczne zakoñcze-
nie powstania listopadowego. Korzy-
stanie z nich u³atwiaj¹ do³¹czone tek-
sty, na�wietlaj¹ce okoliczno�ci po-
wstania poszczególnych planów
i map oraz ich ewentualne wzajem-
ne powi¹zania, a tak¿e odnosz¹ce
ich tre�æ do kolejnych etapów roz-
woju miasta.

Oba zeszyty spotka³y siê ze zro-
zumia³ym zainteresowaniem, zw³asz-
cza licznych varsavianistów. Ocze-
kiwano ich rych³ej kontynuacji, tym
bardziej, ¿e ju¿ w 1982 r. wybrano
i zreprodukowano komplet planów
i map do kolejnych dwóch planowa-
nych zeszytów. Tymczasem splot
okoliczno�ci sprawi³, ¿e na opubli-
kowanie planów i map Warszawy
z lat 1832-1944 przysz³o nam cze-
kaæ a¿ 17 lat. Obok k³opotów finan-
sowych przyczynami takiego po�li-
zgu by³y przedwczesna �mieræ,
w 1987 r., dr. Bogus³awa Krassow-
skiego oraz trudno�ci ze znalezieniem
autora, który podj¹³by siê opracowa-
nia tekstu z opisem i komentarzem
do zestawu reprodukcji. Dopiero trzy
lata temu, g³ównie dziêki zaanga¿o-
waniu mgr Lucyny Szaniawskiej
z Zak³adu Zbiorów Kartograficz-
nych, uda³o siê doprowadziæ do po-
my�lnego sfinalizowania � chocia¿
z pewnymi modyfikacjami � zamie-
rzenia sprzed prawie æwieræwiecza.

Opublikowany w 1999 r. pi¹ty
zeszyt Zabytków Polskiej Kartogra-
fii stanowi po³¹czenie  planowanych
niegdy� zeszytów pi¹tego i szóste-
go, obejmuj¹c okres od upadku po-
wstania listopadowego a¿ do koñ-
ca okupacji hitlerowskiej. Okaza³o
siê bowiem, ¿e przygotowany
w 1982 r. zestaw reprodukcji pla-
nów Warszawy uda siê zmie�ciæ w
jednej, nieco bardziej pêkatej tecz-
ce. W ten sposób udostêpniono kar-
tograficzn¹ dokumentacjê ca³ego,
jak¿e wa¿nego okresu dynamicz-
nego rozwoju Warszawy, a tak¿e
jego za³amañ spowodowanych
obiema wojnami �wiatowymi.

W stanowi¹cej podstawow¹
czê�æ zeszytu okaza³ej p³óciennej
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teczce znajdujemy reprodukcje
19 planów miasta (w tym dwa bê-
d¹ce za³¹cznikami do ksi¹¿ek) oraz
8 arkuszy map topograficznych
w skali 1:25 000 � niemieckiej z lat
1914 i 1915 oraz polskiej z lat 1931
i 1934 (zreprodukowanych w pod-
ziemiu w 1943 r.) � wszystkie po-
chodz¹ce ze zbiorów Biblioteki
Narodowej.

W�ród planów zwraca przede
wszystkim uwagê otwieraj¹cy ca³y
zestaw dziewiêcioarkuszowy Plan
de la ville de Varsovie w skali
1:4200, opublikowany tu¿ po 1838
roku przez Rosjan, a bêd¹cy una-
cze�nion¹ wersj¹ planu Koriota
sprzed powstania listopadowego.

Trzeba tak¿e wymieniæ bardzo
popularny w ubieg³ym stuleciu,
siedmiokrotnie wznawiany Plan
Warszawy W. Kolberga w skali
1:16 800 (zreprodukowano jego
drugie wydanie z 1846 r.), dwie ko-
lejne rosyjskie przeróbki wielkiego
planu Koriota, wydane w latach
1859 i 1865, oraz plan W.H. Lin-

dleya w skali 1:16 800 z 1890 r.
oparty na szczegó³owym nowocze-
snym pomiarze Warszawy z lat
1881-1886.

Z publikacji miêdzywojennych
zwraca uwagê sze�cioarkuszowy
�urzêdowy� Plan miasta sto³eczne-
go Warszawy i okolic w skali
1:10 000, wydany w 1931 r. przez
Magistrat m.st. Warszawy oraz pre-

cyzyjny Plan m.st. Warszawy w skali
1:25 000 opublikowany po 1935 r.
przez lwowsk¹ �Ksi¹¿nicê-Atlas�.

Na osobn¹ wzmiankê zas³uguj¹
plany tematyczne: Plan kierunku
rur wodoci¹gu warszawskiego
S. Oleszczyñskiego w skali ok.
1:4500 z 1855 r., Plan miasta sto-
³ecznego Warszawy pod wzglêdem
topograficzno-hygienicznym K. Gre-
gorewicza w skali 1:8400 z 1862 r.
i Var�ava. Sanitarnaja karta go-
roda G. Malka w skali 1:16 800
z roku 1869.

Oryginalnie, inaczej ni¿ w do-
tychczasowych zeszytach serii, ujê-
ty jest towarzysz¹cy reprodukcjom
tekst, sk³adaj¹cy siê z dwóch auto-
nomicznych, ale zwi¹zanych ze sob¹
opracowañ. Nie mamy tu zbeletry-
zowanych dziejów rozwoju karto-
grafii Warszawy uwzglêdnionego
okresu, lecz szczegó³ow¹ bibliogra-
ficzn¹ charakterystykê (z komplet-
nym fizycznym opisem) ka¿dego
z zamieszczonych dokumentów.

Opisy te, opracowane przez Lu-
cynê Szaniawsk¹ i wyró¿nione gra-
ficznie inn¹ czcionk¹ i ramkami,
tkwi¹ niczym rodzynki w cie�cie
w podstawowym tek�cie broszury
autorstwa historyka dr. Lecha Kró-
likowskiego. Interesuj¹co przedsta-
wia on dzieje rozwoju urbanistycz-
nego Warszawy w latach 1832-
-1944, co jaki� czas odwo³uj¹c siê
do obrazu zmian zachodz¹cych
w stolicy, a ukazanych na kolejnych
planach.

Podstawow¹ i najwa¿niejsz¹ dla
u¿ytkowników czê�ci¹ zeszytu jest
opisana ju¿ teczka z planami i ma-
pami, zawieraj¹ca ³¹cznie 51 arku-
szy czarno-bia³ych reprodukcji sta-
rannie dobranych dokumentów.
Wszystkie one s¹ zreprodukowa-
ne w skalach orygina³ów. Jest to
najwiêkszym atutem publikacji,
daj¹cym jej istotn¹ przewagê nad
wydanymi w tym samym czasie
dwiema innymi pracami o dawnej
kartografii Warszawy autorstwa
A. i H. Bartoszewiczów2 oraz zespo-
³u Archiwum Pañstwowego m.st.
Warszawy3, zawieraj¹cymi jedynie
zmniejszone fotokopie lub repro-
dukcje fragmentów planów i map.

Mo¿na tu co prawda zarzuciæ
publikacji Biblioteki Narodowej nie
najlepsz¹ jako�æ niektórych repro-
dukcji, utrudniaj¹c¹ zw³aszcza od-
czytywanie czê�ci napisów. Wyni-
ka ona jednak ze stanu zachowania
samych orygina³ów, a ponadto na-
le¿y uwzglêdniæ czas wykonania
kopii i ówczesne mo¿liwo�ci tech-
niczne. Nie umniejsza to godnego
uznania faktu, ¿e po tylu latach
oczekiwania uda³o siê doprowadziæ
do publikacji tak po¿ytecznego i in-
teresuj¹cego zestawu dokumentów
kartograficznych dotycz¹cych na-
szej stolicy. Nale¿y mieæ tak¿e na-
dziejê, ¿e �id¹c za ciosem� Zak³ad
Zbiorów Kartograficznych BN
przyst¹pi do realizacji kolejnych ze-
szytów serii, której znaczenia nie
trzeba podkre�laæ.

Jerzy Ostrowski

Autor jest pracownikiem
naukowym Instytutu Geografii

i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanis³awa Leszczyckiego PAN

2A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz Pla-
ny ogólne Warszawy 1809-1916 w zbio-
rach Archiwum Głównego Akt Dawnych.
Warszawa, 1997, 60 s. + 53 zmniejszo-
ne reprodukcje planów.
3Atlas historyczny Warszawy. Wybrane
źródła kartograficzne. Oprac. i red. na-
ukowa A. Jankiewicz, P.E. Weszpiński,
M. Witecki. Warszawa, 1999, 201 s.

Pomysł opublikowania przez BN reprodukcji
cenniejszych zabytków kartografii ziem polskich
wyszedł od ówczesnego kierownika Zakładu
Zbiorów Kartograficznych dr. Bogusława Krassowskiego.
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Od wielu lat w Katedrze Kar-
tografii Wydzia³u Geogra-
fii i Studiów Regionalnych

UW odbywaj¹ siê otwarte zebrania,
na których mo¿na zapoznaæ siê

z najnowszymi trendami i osi¹gniê-
ciami kartografii, nie tylko polskiej.
Po jednym z nich dr Bogdan Horo-
dyski, pracownik Katedry, zapyta³,
czy Biblioteka Narodowa by³aby za-
interesowana opublikowaniem
tomu po�wiêconego dziejom pow-
stawania map do Atlasu �l¹ska Wie-
landa i Schubarta. Rêkopis pracy na
ten temat znalaz³ w papierach po
ojcu. Dopiero po chwili u�wiado-
mi³am sobie, ¿e rozmawiam z sy-

Kartograficzne
propozycje wydawnicze
Od 1987 roku prowadzę dwie serie wydawnicze: Studia
i Materiały z Historii Kartografii oraz Zabytki Polskiej Kartografii,
które powierzono mi po śmierci dr Bogusława Krassowskiego.
Grono pracowników naukowych parających się historią
kartografii jest stosunkowo niewielkie, dlatego znalezienie
nowych ciekawych materiałów nie jest łatwe.

nem dr. Bogdana Horodyskiego
(1904-1965) wieloletniego kierow-
nika Zak³adu Rêkopisów BN, który
od grudnia 1956 r. pe³ni³ obowi¹zki
dyrektora BN i swoj¹ dzia³alno�ci¹

wielce siê zas³u¿y³ dla Narodowej
Ksi¹¿nicy. To, ¿e by³ historykiem,
¿e nie stroni³ od pióra i ¿e do dzisiaj
pracownicy Zak³adu Rêkopisów
BN, nawet ci, którzy z nim bezpo-
�rednio nie pracowali, mówi¹ o Nim
ciep³o i wyliczaj¹ Jego liczne zas³u-
gi dla uporz¹dkowania zbiorów oraz
usystematyzowania pracy w Zak³a-
dzie � wiedzia³am. Ale sk¹d u dr. B.
Horodyskiego seniora zainteresowa-
nia histori¹ kartografii XVIII wie-

ku? Jak to siê sta³o, ¿e o jego pracy
nikt dot¹d nie s³ysza³? Na tekst cze-
ka³am kilka miesiêcy. Nie zdradzê
zawarto�ci rêkopisu dyr. Horody-
skiego. My�lê, ¿e z tym wiêkszym
zainteresowaniem Czytelnicy siêgn¹
po ten tom po jego wydaniu.

Materia³y do drugiej z planowa-
nych publikacji uzyska³am w spo-
sób bardziej konwencjonalny. Prof.
dr hab. Jan Szeliga � który wspó³-
pracowa³ jeszcze z dr. B. Krassow-
skim � podczas penetracji archi-
wów i bibliotek berliñskich w po-
szukiwaniu rêkopi�miennych map
Józefa Naronowicza-Naroñskiego
natrafi³ na mapy Samuela Sucho-
dolca. Ten polski szlachcic i arianin
by³ na s³u¿bie Hohenzollernów i zaj-
mowa³ siê pracami pomiarowo-kar-
tograficznymi, wykonuj¹c mapy
Brandenburgii i Prus Wschodnich.
¯adna z map, a narysowa³ ich ok.
300, nie by³a drukowana, ale zacho-
wa³y siê w rêkopisach. W Tajnym
Pañstwowym Archiwum Kultury
Pruskiej oraz w Bibliotece Pañstwo-
wej w Berlinie oprócz map po-
szczególnych obwodów, starostw
czy obszarów nadgranicznych,
przechowywane s¹ dwie kopie
mapy Prus Ksi¹¿êcych i Królew-
skich narysowanej w latach 1683-
1713 na dwudziestu dziewiêciu ar-
kuszach (+ karta tytu³owa) w skali
1:100 000. Prof. J. Szeliga podj¹³
siê monograficznego opracowania
tej bardzo ciekawej mapy, a tak¿e
pozosta³ych, z my�l¹ o publikacji
w Wydawnictwie Biblioteki Naro-
dowej. Zainteresowanych pracami
kartograficznymi Samuela Sucho-
dolca i jego syna Jana W³adys³awa
odsy³am do XV tomu Studiów i
Materia³ów z Historii Kartografii
po�wiêconego rêkopi�miennym
mapom Prus Ksi¹¿êcych Józefa
Naronowicza-Naroñskiego.

Idealnie by³oby, gdyby oba ma-
teria³y mog³y ukazaæ siê w serii Za-
bytki Polskiej Kartografii. Jej po-
szczególne tomy s¹ zaopatrzone
w reprodukcje map drukowane
w skali 1:1, co w przypadku obu
publikacji bêdzie mia³o szczególne
znaczenie.

Lucyna Szaniawska
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Urodzi³a siê 10 maja 1921 r.
w Siedliszczanach, na Rze-
szowszczy�nie. W roku

1948 ukoñczy³a filologiê klasycz-
n¹ na Wydziale Nauk Humanistycz-
nych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. W latach 1946-1949
pracowa³a w Bibliotece KUL, po-
tem, do 1957 r., w Ministerstwie

Energetyki na stanowisku pedago-
gicznym. W tym¿e roku podjê³a
pracê w Instytucie Ksi¹¿ki i Czy-
telnictwa Biblioteki Narodowej.
Pracowa³a w nim a¿ do emerytu-
ry, i potem jeszcze, do 1989 r., na
pó³ etatu.

Wespó³ z Alfred¹ £uczyñsk¹
przygotowa³a pierwszy tak obszer-
ny Informator o bibliotekach w Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej (wy-
dany w 1961 roku), a z Leokadi¹
Op³awsk¹ � Ksiêgozbiór podrêcz-
ny gromadzkiej biblioteki publicz-
nej oraz Ksiêgozbiór podrêczny po-
wiatowej i miejskiej biblioteki pu-
blicznej (obydwa wydane w 1970
roku).

W latach 1967-1971 redagowa-
³a zamieszczan¹ na ³amach �Biblio-
tekarza� bibliografiê adnotowan¹
pt. Przegl¹d fachowej literatury bi-
bliotekarskiej.

Ale ogó³owi bibliotekarzy znana
by³a przede wszystkim jako redak-
torka tematyczno-problemowych
wyborów artyku³ów z fachowego
czasopi�miennictwa zagranicznego,
czyli �Zeszytów Przek³adów�, któ-
rych przygotowa³a równe pó³ setki.

Dzi�, w dobie Internetu i nieskrê-
powanego barierami politycznymi
dostêpu do �wiatowych zasobów
literatury fachowej, taka wydawni-
cza seria nie wydaje siê niczym
szczególnym. Lecz w latach, w któ-
rych �Zeszyty Przek³adów� siê uka-
zywa³y, by³y dokonaniem ogromnie
potrzebnym i bardzo trudnym, wy-
magaj¹cym ¿mudnych poszukiwañ
bibliograficznych i codziennego
znoju redakcyjnego. Chwilami pra-
ca nad nimi ociera³a siê o heroizm
w czêstych bojach z cenzur¹ z ul.
Mysiej, i z bodaj trudniejsz¹ jeszcze
do pokonania cenzur¹ ze strony ów-
czesnego kierownictwa Biblioteki
Narodowej.

Dziêki wieloletniemu trudowi
Pani Heleny, na �Zeszytach Prze-
k³adów� mog³y kszta³ciæ siê i po-
szerzaæ sw¹ wiedzê tysi¹ce adep-
tów zawodu bibliotekarza. Publiko-
wane w nich teksty wykorzystywa-
no przy pisaniu prac seminaryjnych,
magisterskich, referatów nauko-
wych, a nawet rozpraw doktor-
skich. Mog³y byæ tak szeroko spo-
¿ytkowywane, bo materia³y do �Ze-
szytów� by³y dobierane z wielk¹
staranno�ci¹ i znajomo�ci¹ rzeczy,
a t³umaczone i redagowane z dro-
biazgow¹ dba³o�ci¹ o oddanie
w pe³ni tre�ci orygina³u.

Taki poziom serii mog³a utrzy-
maæ tylko Pani Helena, znaj¹ca bie-

gle, prócz greki i ³aciny, tak¿e nie-
miecki i francuski, radz¹ca sobie
z angielskim i rosyjskim, �orientu-
j¹ca siê� � jak mówi³a skromnie �
w czeskim, s³owackim, a nawet �
bu³garskim. I niezwykle cierpliwa.

Tak ma³o, i tak wiele zarazem,
mo¿na powiedzieæ o dokonaniach
zawodowych Pani Heleny. Gdyby
mog³a ten tekst przeczytaæ, zapro-
testowa³aby natychmiast: �co oni
tu wypisuj¹, to nie by³o nic takie-
go...�. By³a bowiem osob¹ cich¹
i skromn¹ w taki sposób, w jaki
potrafi¹ byæ skromni tylko ludzie
o ogromnej wiedzy, umiejêtno-
�ciach i kulturze osobistej.

Zgodna i wywa¿ona w s¹dach,
ustêpuj¹ca w drobiazgach, wo-
bec pryncypiów etyki i moralno�ci
nie by³a osob¹ cich¹ ani ustêpliw¹.
Tote¿ w gronie najbli¿szych kole-
gów i wspó³pracowników uwa¿a-
no j¹ za ostateczn¹ instancjê w roz-
strzyganiu tego, co jeszcze jest do-
puszczalnym kompromisem, a co
ju¿ � pod³o�ci¹.

M³odsi koledzy, zdobywaj¹cy
ostrogi w zawodzie, znajdowali w
niej ¿yczliw¹, wyrozumia³¹, ale
i wymagaj¹c¹, starsz¹ siostr¹. Sio-
strê, która potrafi³a bardziej cieszyæ
siê sukcesami �podopiecznych� ni¿
w³asnymi.

By³a nie tylko �wietnym, kom-
petentnym pracownikiem, ale te¿
do g³êbi dobrym, serdecznym cz³o-
wiekiem, szczodrze obdarzaj¹cym
dyskretn¹ opiek¹ i przyja�ni¹
wszystkich, którzy tego potrzebo-
wali. Takiego cz³owieka, naszej
Helenki, po prostu nie mo¿na za-
pomnieæ.

Jadwiga Kołodziejska,
Alfreda Łuczyńska, Jerzy Maj,

Leokadia Opławska,
Teresa Turowska, Jan Wołosz

Helena Wi¹cek (1921-2001)

O tych, którzy odeszli
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2 kwietnia w BN odbyła się dyskusja panelo-
wa Wypędzeni ze Wschodu. Kultura pamięci Po-
laków i Niemców w procesie wzajemnego po-
strzegania. Jej organizatorami byli: Instytut
Goethego, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturo-
wa „Borussia” w Olsztynie oraz Biblioteka Na-
rodowa.

4 kwietnia w Salonie Pisarzy gościł Ernest Bryll,
poeta, prozaik, dramaturg.

6 kwietnia w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych została podpisana, w obecności dyrekto-
ra BN Michała Jagiełły i jego zastępcy Stefana
Miedzińskiego, umowa między rządami Polski
i Japonii, w sprawie przyznania Bibliotece Naro-
dowej subwencji w wysokości 500 tys. USD.
Kwota ta jest przeznaczona na wyposażenie
Audytorium im. Stefana Dembego w sprzęt na-
głaśniający i nagrywający.

11 kwietnia w Salonie Wydawców Wydawnic-
two BOSZ prezentowało albumy: Ikony oraz Ta-
try i Kraków, z nowej serii BOSZ-Polska, o której
mówił Olgierd Budrewicz, autor tekstów do obu
publikacji.

12 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotka-
nie ministra Kazimierza M. Ujazdowskiego z dy-
rektorem BN Michałem Jagiełłą oraz przedsta-
wicielami działających w BN związków
zawodowych, poświęcone sytuacji finansowej
Narodowej Książnicy.

19 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie no-
wych pomieszczeń Zakładu Zbiorów Kartogra-
ficznych BN. W spotkaniu uczestniczyli: mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz
Michał Ujazdowski, przedstawiciele środowisk
naukowych, reprezentanci ośrodków i firm kar-
tograficznych oraz bibliotek z całej Polski (zob.
s. 4-22).

22 kwietnia podczas ogólnopolskiego finału
obchodów Światowego Dnia Ziemi, odbywają-
cych się m.in. w siedzibie BN, organizatorzy
imprezy wyrazili podziękowanie dyrektorowi Mi-
chałowi Jagielle za współudział Biblioteki Naro-
dowej w przygotowaniu i realizacji imprez zwią-
zanych z tymi obchodami.

23 kwietnia w Bibliotece Narodowej odbyło się
seminarium z okazji Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich, zorganizowane przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski
Komitet do Spraw UNESCO, Bibliotekę Narodo-

wą oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządza-
nia Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Nauko-
wych i Technicznych KOPIPOL. Prelegentami byli
pracownicy BN: Krystyna Klejn, Janusz Kostec-
ki, Nina Kraśko oraz Katarzyna Raczkowska,
a także Michał Błeszyński z Uniwersytetu Kar-
dynała S. Wyszyńskiego.

24 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Nau-
kowej Biblioteki Narodowej. Obrady poświęco-
no sytuacji finansowej BN oraz programowi ba-
dań naukowych prowadzonych przez Instytut
Książki i Czytelnictwa BN (zob. s. 41).

25 kwietnia gościem Salonu Pisarzy był Piotr
Wojciechowski, publicysta i prozaik.

7 maja w gmachu Biblioteki Narodowej została
otwarta wystawa rysunków Marka Chaczyka do
prozy Jeana Cocteau.

7-8 maja w Bibliotece Gdańskiej PAN odbyło
się dziewiąte posiedzenie polsko-niemieckiej rady
projektu mikrofilmowania zbiorów z polsko-nie-
mieckiego pogranicza kulturowego, finansowa-
nego przez Fundację Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej oraz, częściowo, Robert Bosch Stiftung.
W spotkaniu, w którym ze strony BN wzięła
udział Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, wyjątko-
wo uczestniczył przewodniczący zarządu fun-
dacji Robert Bosch Stiftung, dr Ulrich Bopp.

8 maja dyr. Michał Jagiełło oraz dr Mirosława
Zygmunt wzięli udział w posiedzeniu Prezydium
Polskiej Akademii Nauk, poświęconemu kryzy-
sowej sytuacji polskich bibliotek. Dyr. M. Jagiełło
wygłosił referat zatytułowany Biblioteki polskie
w nowej sytuacji cywilizacyjnej i w perspekty-
wie integracji z Unią Europejską. Temat wystą-
pienia M. Zygmunt brzmiał: Biblioteka Narodo-
wa a nowoczesny kształt przekazu informacji.

8 maja gościem Salonu Pisarzy był Włodzi-
mierz Odojewski, pisarz emigracyjny  publiku-
jący również w kraju.

9 maja w Bibliotece Narodowej odbyła się kon-
ferencja Problemy obsługi informacyjnej w biblio-
tekach warszawskich, zorganizowana przez Bi-
bliotekę Narodową i Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich (zob. s. 30).

9 maja w Bibliotece Narodowej otwarto wysta-
wę fotogramów Czesława Czaplińskiego Śmierć
& Życie. Jerzy Kosiński (1933-1991). Death & Life,
zorganizowaną przez BN we współpracy z Książ-
nicą Pomorską w Szczecinie, Biblioteką Śląską
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w Katowicach, Biblioteką Jagiellońską w Krako-
wie i Muzeum Historii Miasta Łodzi. (zob. s. 46).

10 maja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie od-
było się 11. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Re-
gionalnej SBP. Bibliotekę Narodową reprezento-
wały: Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca
Zespołu, oraz Maria Janowska, która przedsta-
wiła stan prac grupy roboczej Zespołu nad adap-
tacją formatu USMARC dla potrzeb bibliografii
regionalnej.

10 maja w Bibliotece Narodowej otwarto wy-
stawę Nie bać się być innym. Religia i wiara
w pluralistycznym świecie, której organizatorem
było Centrum Informacji o Książce Niemieckiej –
przedstawicielstwo Frankfurckich Targów Książ-
ki w Polsce oraz Biblioteka Narodowa. Na wy-
stawie pokazano 250 książek poświęconych róż-
nym religiom świata, a wydanych przez 100 firm
wydawniczych niemieckich, austriackich i szwaj-
carskich.

10 maja w Bibliotece Narodowej odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja Książka przyszłością
kultury?, zorganizowana przez Instytut Informa-
cji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Fundację „INFO XXI”
oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne.

12 maja gościem BN był Bendik Rugaas, dy-
rektor naczelny Biblioteki Narodowej Norwegii
w Oslo. Podczas spotkania z dyrektorem Micha-
łem Jagiełłą mówiono o współpracy między obu
bibliotekami. Dyrektor B. Rugaas zwiedził – przed
otwarciem – wystawę Bałtyckie sąsiedztwo.

15 maja w Bibliotece Narodowej została otwar-
ta wystawa z cyklu „Nasi sąsiedzi – nowe spoj-
rzenie” pt. Bałtyckie sąsiedztwo, zorganizowa-
na przez BN i Duński Instytut Kultury w Polsce,
pod honorowym patronatem marszałka Sejmu
RP Macieja Płażyńskiego. Na uroczystość w BN
przybyli dyrektorzy bibliotek narodowych – Einar
Sigurdsson (National and University Library of
Iceland, Reykjavik), Sissel Nilsen (National Library
of Oslo), Tomas Lidman (Kunglige Biblioteket,
Sztokholm). Otwarcie wystawy zostało poprze-
dzone seminarium, którego tematem była Re-
cepcja wybranych aspektów kultury skandynaw-
skiej w Polsce – teatr, muzyka i literatura (zob.
s. 43).

16 maja dyrektor BN Michał Jagiełło gościł at-
taché kulturalnego i prasowego Ambasady Chi-
le Alfredo Lastra. Rozmawiano o możliwościach

współpracy, a także o planach zorganizowania
w BN wystawy z okazji Roku Ignacego Domeyki
(2002 r.) oraz wystawy poświęconej polskim prze-
kładom literatury latynoamerykańskiej (2003 r.).

16-17 maja w Bibliotece Narodowej odbyły się
Ogólnopolskie Warsztaty, zorganizowane przez
Komisję Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich (zob. s. 36).

17-20 maja podczas 46. Międzynarodowych
Targów Książki w Warszawie, pracownicy BN
przeglądali, jak co roku, pokazaną na MTK pro-
dukcję wydawniczą. Dokonano również bezpo-
średnich zakupów u wystawców. MTK były też
okazją do zaprezentowania oferty wydawniczej
Wydawnictwa BN.

18 maja w Bibliotece Narodowej odbyła się pro-
mocja książki Zusmana Segałowicza Tłomackie
13. Z unicestwionej przeszłości, w przekładzie
Michała Friedmana. Wydało ją Wydawnictwo Dol-
nośląskie w serii Biblioteka Pisarzy Żydowskich.

21-25 maja Stanisław Czajka, zastępca dy-
rektora Biblioteki Narodowej, uczestniczył w uro-
czystościach z okazji 60-lecia Biblioteki Naro-
dowej Słowacji w Martinie oraz – w związku
z powołaniem dyr. M. Jagiełły do rady naukowej
tej Biblioteki – reprezentował dyrektora BN pod-
czas pierwszego posiedzenia tego gremium.

23 maja gościem Salonu Pisarzy był Marek No-
wakowski, prozaik, autor licznych tomów opo-
wiadań.

27-30 maja prof. Jadwiga Kołodziejska, pre-
zes PTCz, dr Grażyna Straus, Barbara Budyń-
ska i Małgorzata Jezierska wygłosiły referaty pod-
czas Forum Czytelniczego VIII w Cedzynie, które
odbyło się pod hasłem: „Literatura – piśmien-
ność – biblioteki” (zob. s. 47).

31 maja gościem Salonu Wydawców była Lu-
dowa Spółdzielnia Wydawnicza. O historii i te-
raźniejszości LSW mówili m.in.: przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej LSW dr Janusz Gmitruk,
były wieloletni prezes i redaktor naczelny LSW
Leon Janczak oraz obecny prezes i redaktor na-
czelny Wydawnictwa Jan Rodzim.

6 czerwca w połączonym Salonie Pisarzy i Sa-
lonie Wydawców odbyła się prezentacja Wydaw-
nictwa a5 oraz twórczości poetyckiej Jerzego
Kronholda. Działalność Wydawnictwa przedsta-
wił Ryszard Krynicki, jego założyciel i właściciel.

wiadomości...
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7-14 czerwca Danuta Bilikiewicz-Blanc, kierow-
nik Pracowni Bibliografii Poloników Zagranicz-
nych, przebywała w Bejrucie, gdzie dokonała
oceny wartości i stanu zachowania zbiorów by-
łego Instytutu Polskiego w Libanie przechowywa-
nych jako depozyt w Ambasadzie RP. Wybrane
obiekty zostały przywiezione do zbiorów BN oraz
NDAP.

8 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyło się
spotkanie z Natalią Astafjewą i Władimirem Bri-
taniszskim, znanymi rosyjskimi tłumaczami pol-
skiej literatury, autorami antologii Poeci polscy
XX wieku, laureatami tegorocznej Nagrody Pol-
skiego PEN Clubu.

9-10 czerwca podczas obrad Krajowego Zjaz-
du Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, dokonano wyboru nowych władz. Znaleźli
się w nich pracownicy Biblioteki Narodowej: Jan
Wołosz (przewodniczący ZG SBP), Elżbieta Ste-
fańczyk (sekretarz generalny), Maria Janowska i
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (członkowie Za-
rządu Głównego SBP). Dotychczasowego wielo-
letniego przewodniczącego Zarządu Głównego
SBP dr. Stanisława Czajkę wybrano honorowym
przewodniczącym tej organizacji.

11 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyło się
uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 45-lecia
miesięcznika „Dialog”. Minister kultury i dziedzic-
twa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski
przesłał na ręce redaktora naczelnego Jacka Sie-
radzkiego list gratulacyjny. Dyrektor Michał Ja-
giełło udekorował pięciu pracowników „Dialogu”
przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczenia-
mi państwowymi.

12 czerwca zostało podpisane porozumienie
między Biblioteką Narodową a Federacją Biblio-
tek Kościelnych FIDES dotyczące współpracy
przy wdrażaniu w polskich bibliotekach publicz-
nych i kościelnych pakietu bibliotecznego opro-
gramowania komputerowego MAK, którego wła-
ścicielem jest Biblioteka Narodowa.

13 czerwca gościem Salonu Pisarzy był Leszek
Długosz, poeta i pieśniarz, autor wielu progra-
mów poetyckich i poetycko-muzycznych.

16 czerwca w salach wystawowych Biblioteki
Narodowej gościła VII Ogólnopolska Wystawa
Twórczości Artystycznej Sprawnych Inaczej Ży-
jemy wśród Was.

18-19 czerwca w Bibliotece Narodowej, w ra-
mach programu European Cultural Heritage

Network, obradowała ogólnopolska konferencja
Komputeryzacja archiwów, bibliotek i muzeów.
Stan obecny i perspektywy, zorganizowana przez
BN, Muzeum Narodowe w Warszawie i Naczel-
ną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Wzięło
w niej udział ponad 250 przedstawicieli różnego
typu krajowych bibliotek, muzeów i archiwów.

19 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyła się
narada poświęcona przyszłości programu „Kwa-
śny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożo-
nych polskich zasobów bibliotecznych i archiwal-
nych” – w związku z odmową Komitetu Badań
Naukowych finansowania projektów badaw-
czych będących częścią tego programu. W spo-
tkaniu, które prowadził dyrektor Michał Jagiełło,
uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki oraz
eksperci z Biblioteki Narodowej.

20 czerwca zorganizowano specjalny pokaz
XVII-wiecznego klocka introligatorskiego zawie-
rającego dzieła Johannesa Keplera z odręczny-
mi dopiskami gdańskiego astronoma Jana He-
weliusza. Druk został zakupiony dla Biblioteki
Narodowej dzięki ofiarności Agencji Wydawni-
czo-Reklamowej „Wprost” oraz firmy Alcatel. Pod-
czas pokazu redaktor naczelny tygodnika
„Wprost” Marek Król oraz dyrektor generalny Al-
catelu Georges Kuta przekazali na ręce dyrekto-
ra Michała Jagiełły akty darowizny.

20 czerwca w Salonie Pisarzy gościł Andrzej
Zaniewski, poeta, prozaik.

21 czerwca w Sali Rycerskiej Pałacu Rzeczy-
pospolitej odbyło się spotkanie promocyjne z oka-
zji wydania przez BN publikacji pt. Kresy Wschod-
nie dawnej Rzeczypospolitej. Katalog pocztówek.

21 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyła się
promocja książki Arnolda Mostowicza Karambole
na czerwonym suknie, opublikowanej przez To-
warzystwo Wydawnicze i Literackie.

27 czerwca w przededniu sześćdziesiątej rocz-
nicy śmierci Ignacego Paderewskiego w Biblio-
tece Narodowej odbyła się uroczysta promocja
albumu płytowego „Ignacy Jan Paderewski na
rolkach Welte-Mignon”. Współwydawcami płyty
są: Biblioteka Narodowa i Polska Wytwórnia Pa-
pierów Wartościowych, producentem – firma fo-
nograficzna Dux (zob. IV strona okładki).

Oprac.
Zakład Redakcji Czasopism BN

wiadomości...
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Finansową podstawę funkcjonowania BN stanowi dotacja z budżetu Państwa, prze-
kazywana za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblio-
tekę wspierają również przychylne jej instytucje, firmy i osoby prywatne, dla których
pewne formy naszej aktywności są szczególnie ważne.

ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, tel. 628 32 51

Prezes Zarz¹du � Jacek B³aszczyñski

PPWK S.A. jest liderem na krajowym rynku publikacji kartograficznych,
formalnym i merytorycznym spadkobierc¹ �Ksi¹¿nicy-Atlas� Eugeniusza Romera.
Od 1996 roku przedsiêbiorstwo jest notowane na warszawskiej Gie³dzie
Papierów Warto�ciowych.

W ofercie firmy znajduj¹ siê: atlasy szkolne geograficzne i historyczne, mapy �cienne,
globusy i plansze dydaktyczne, plany miast polskich i zagranicznych, atlasy samochodowe,
mapy turystyczne.
PPWK �wiadczy tak¿e us³ugi kartograficzne.

UNICOM BOLS GROUP Sp. z o.o.

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki Wlkp.
Biuro Dyrekcji: ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa

Prezes Zarz¹du � Stefan Laux

UNICOM BOLS GROUP to drugi najwiêkszy producent i importer wyrobów alkoholowych
w Polsce. Firma powsta³a w wyniku po³¹czenia PZ Unicom i znanego na ca³ym �wiecie koncernu
Bols Royal Distilleries. Dzia³a na krajowym rynku od 1992 roku. Posiada Miêdzynarodowy
Certyfikat Jako�ci ISO 9001.

UNICOM BOLS GROUP prowadzi aktywne dzia³ania wspieraj¹ce kulturê, w tym sponsoring
imprez kulturalnych oraz sportowych. Firma sfinansowa³a m.in. zakup fotografii Czes³awa
Czapliñskiego, które zosta³y nastêpnie przekazane Bibliotece Narodowej po ich wykorzystaniu
podczas wystawy �Twórcy koñca wieku�.
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W  n u m e r z e :

W bogatych zbiorach kartograficznych Biblioteki Narodowej znajduje
siê cenna kolekcja atlasów i map Eugeniusza Romera, twórcy polskiej
szko³y kartograficznej. O ich powstawaniu i znaczeniu dla polskiej nauki
pisze Barbara Przy³uska.

Przeprowadzenie zbiorów kartograficznych do siedziby w nowym
gmachu Biblioteki Narodowej zapewni³o w³a�ciwe warunki ich
przechowywania, opracowywania i udostêpniania � pisz¹ o tym
w serii artyku³ów pracownicy Zak³adu Zbiorów Kartograficznych.

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.

UNICOM BOLS GROUP
Sp. z o.o.
Zakupi³ i przekaza³ do zbiorów ikonograficznych BN
260 portretów fotograficznych autorstwa Czes³awa Cza-
pliñskiego, polskiego fotografika mieszkaj¹cego w No-
wym Jorku. Utrwalono na nich wybitnych przedstawi-
cieli polskiej i �wiatowej kultury.
Czê�æ fotogramów by³a prezentowana na wystawie
Twórcy koñca wieku, zorganizowanej  w maju 2000 r.
w Bibliotece Narodowej.

Bior¹c do rêki albumik Anio³y, powracamy si³¹ rzeczy do starej,
ale wci¹¿ bardzo no�nej i bogatej interpretacyjnie formu³y

Kazimierza Wyki, okre�laj¹cej Norwida [...]  jako �poetê i sztukmistrza�
� tak Andrzej Fabianowski rozpoczyna recenzjê tej publikacji.

Polskie Przedsiêbiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A.
Sfinansowa³o zakup wykonanej w 1782 r. kopii rêkopi�miennej Mapy granicy Górnego �l¹ska wytyczonej
po I wojnie �l¹skiej 1740-1742 miêdzy Austri¹ a Prusami autorstwa Franza de Pesolda. Mapa, o wymiarach
60x218 cm, narysowana w skali oko³o 1:80 000 na piêciu sklejonych arkuszach papieru, dokumentuje bardzo
szczegó³owo przebieg granicy oraz stan sieci osadniczej na terenach przygranicznych.

Jeden z dwóch zachowanych w polskich
zbiorach egzemplarzy edycji strasburskiej
Geografii Ptolemeusza (1522) znajduje siê

w zbiorach Biblioteki Narodowej. Jaki� czas
temu wolumin poddano starannej konserwacji.

Przebieg prac opisuje Anna Zawisza.
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Rolki pianolowe Welte-Mignon

Rolki pianolowe to jeden z najstarszych,
obecnie ju¿ historyczny, sposobów reje-
strowania d�wiêku. Pierwowzorem rolek
� perforowanych papierowych ta�m �
by³y p³yty oraz walce wykorzystywane
w pozytywkach i innych mechanizmach
graj¹cych. Pierwsz¹, licz¹c¹ 112 obiek-
tów, kolekcjê rolek Welte-Mignon BN
zakupi³a w grudniu 1986 roku.
Rolki, z których zreprodukowano nagra-
nia Paderewskiego pochodz¹ g³ównie
ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz
z zasobów Museum für Musikautomaten
w Seewen ko³o Bazylei w Szwajcarii.

Ignacy Jan Paderewski
na rolkach Welte-Mignon
Dwup³ytowy album z nagraniami
Ignacego Jana Paderewskiego,
wydany zosta³ wspólnie przez: Bibliotekê
Narodow¹, Polsk¹ Wytwórniê Papierów
Warto�ciowych oraz firmê fonograficzn¹
Dux. Na pierwszej p³ycie zamieszczono
kompozycje Franciszka Liszta, Franciszka
Schuberta, Ignacego Jana Paderewskiego,
Ludwika van Beethovena, a na drugiej �
utwory Fryderyka Chopina.
Ignacy Jan Paderewski dokona³ tych
nagrañ w dniu 27 lutego 1906 r.

Działalność
informacyjna
bibliotek
warszawskich

Zbiory
kartograficzne

Bibliofilska
edycja rysunków

Cypriana Norwida

Zbiór globusów w Bibliotece Narodowej przedstawia kolekcję niezbyt liczną, lecz pod
względem treści wartościową, a chociaż najstarsze reprezentowane w niej egzemplarze
pochodzą zaledwie z osiemnastego stulecia [...], są jednak egzemplarzami rzadkimi,
bardzo ciekawymi pod względem proweniencji.

Zofia Haczewska
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