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Bezpieczeństwo zbiorów a nadzór archiwalny  
w praktyce Archiwum Archidiecezjalnego 

w Katowicach

Abstrakt: Nadzór archiwalny w praktyce kontrolnych działań kościelnej władzy 
zwierzchniej posiada w historii Kościoła katolickiego wielowiekową tradycję. W toku 
biskupich i dziekańskich wizytacji sprawdzany był nie tylko fakt regularnego za-
pisywania ochrzczonych, zaślubionych oraz pogrzebanych parafian, ale także stan 
zachowania i warunki przechowywania pozostałej dokumentacji wytworzonej przez 
urzędy parafialne. Po 1945 r. w zmienionych warunkach ustrojowych doszło jednak 
w Polsce do przerwania ciągłości w praktyce nadzoru archiwalnego. W diecezji 
katowickiej od 1997 r. realizowany jest projekt centralizacji parafialnych zasobów 
archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Projekt ten oznacza 
zarazem dokonanie pierwszej w okresie powojennym całościowej inwentaryzacji ar-
chiwalnego dziedzictwa diecezji katowickiej.

Słowa kluczowe: Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach. Archiwum kościelne. 
Archiwum parafialne. Księga metrykalna z Mszany. Księgi metrykalne. Narodowy 
zasób archiwalny. Nadzór archiwalny

W polskim porządku prawnym archiwa Kościołów i związków 
wyznaniowych oraz ich zbiory należą do tej części narodowego zasobu 
archiwalnego, którą ustawodawca zdefiniował jako ewidencjonowaną 
i niepaństwową (Ustawa, 1983, nr 38, rdz. 4, art. 42). Naczelny Dyrek-
tor Archiwów Państwowych zachował wprawdzie względem niej pewne 
prerogatywy (Ustawa, 1983, nr 38, rdz. 4, art. 44), polegające na moż-
liwości włączenia archiwaliów wytworzonych przez podmioty kościelne 
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do państwowego zasobu archiwalnego, jednak tylko w sytuacji ustania 
ich działalności. Struktura i organizacja wewnętrzna sieci polskich ar-
chiwów kościelnych (bez względu na wyznaniową denominację) wynika 
jednak wprost z właściwych dla poszczególnych Kościołów i wyznań, 
odmiennych ładów prawnych. W kulturze chrześcijańskiej pojmowanie 
archiwum jako skarbca dokumentów przejęte zostało wprost z tradycji 
Imperium Rzymskiego. Już w VII w. powstało w Rzymie Sacrum 
Scrinium Lateranense, zaś teoretyczne podstawy naukowego rozwoju 
archiwistyki stworzyli w XVI i XVII w. uczeni ze środowisk zarówno 
protestanckich (Jacob von Rammingen – 1571), jak i katolickich (Boni-
facio Baldassare – 1632, Jean Mabillon – 1681).

Świadomość roli, jaką dziedzictwo historyczne odgrywa w dziejach 
ludzkości, sprawiła, że także w XX w. pojawiały się coraz liczniejsze 
oficjalne wypowiedzi Stolicy Apostolskiej dotyczące archiwów1. Do 
najnowszych zaliczyć należy dokument Papieskiej Komisji do Spraw 
Kościelnych Dóbr Kultury z 1997 r. zatytułowany Duszpasterska funk-
cja archiwów kościelnych oraz pochodzące już z 2005 r. motu proprio 
Jana Pawła II promulgujące nowe prawo dla archiwów Watykanu2  
W obydwu tych dokumentach władz kościelnych zwrócono uwagę 
m.in. na funkcję nadzoru archiwalnego nad aktami znajdującymi się 
w posiadaniu poszczególnych twórców oraz nad narastającym zasobem 
archiwalnym3. To bardzo ważna i zarazem delikatna materia w posia-
dającej wielowiekową historię kontrolnej praktyce kościelnych władz 
zwierzchnich. Przez długie stulecia funkcję kontrolną skutecznie pełniły 
bowiem zarówno kanoniczne wizytacje biskupie, jak i wizytacje dzie-
kańskie. Uzupełniały je ponadto protokoły tzw. tradycji parafii, czyli 
dokumenty powstające w trakcie objęcia urzędu proboszcza po śmierci 
lub ustąpieniu ze stanowiska jego poprzednika. Miernikiem staranności 
w realizowaniu rzeczywistej kontroli nad archiwum i kancelarią kościel-
ną są zachowane akta wizytacji biskupich w poszczególnych diecezjach, 

1 Na przykład (Circolare, 1902 – wskazania dla włoskich biskupów dotyczące opie-
ki nad archiwami i bibliotekami kościelnymi oraz ich użytkowania; Instruzione, 1960 –  
instrukcja w sprawie zarządzania archiwami).

2 (La funzione, 1997) i w polskiej wersji językowej (Duszpasterska, 2010); (Gio-
vanni Paolo II, 2005) i w polskiej wersji językowej (Jan Paweł II, 2014).

3 „Jest rzeczą stosowną, aby: […] podążać w kierunku wypracowania przez 
Kościoły lokalne wspólnych metod służących nabywaniu, konserwacji, zabezpieczaniu 
oraz udostępnianiu dokumentów itp.” (Duszpasterska, 2010, s. 23); „Archiwa będące 
własnością Stolicy Świętej, bez względu na instytucję, która je wytworzyła bądź która 
je przechowuje, podlegają kontrolom techniczno -naukowym prowadzonym przez Ko-
misję Główną do spraw Archiwów Stolicy Świętej” (Jan Paweł II, 2014, s. 18). 
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od początku XX stulecia często stanowiące przedmiot ważnych dla 
badań historycznych edycji źródłowych4 

W 1945 r. sytuacja zmieniła się diametralnie, przy czym w poszcze-
gólnych krajach i Kościołach proces zmian dotyczących nadzoru nad na-
rastającym zasobem archiwalnym przebiegał w różny sposób. W Polsce 
w zmienionych warunkach ustrojowych i z jednej strony w wyniku strat 
osobowych duchowieństwa, a z drugiej za sprawą ogromnych, wymu-
szonych zmianami granic państwowych ruchów migracyjnych ludności, 
przynoszących w konsekwencji również wymianę kadr wśród ducho-
wieństwa (np. w diecezji katowickiej, ale też wrocławskiej osiedlali się 
księża pochodzący z Kresów Wschodnich), doszło do przerwania ciąg- 
łości w kilkusetletniej praktyce nadzoru nad archiwami parafialnymi. 

Zmiana ta nie była jednak intencjonalna, a zatem nie spowodowało 
jej wydanie jakiegokolwiek zarządzenia polskich władz kościelnych 
usuwającego archiwum parafialne z pola działania i zainteresowania 
wizytatorów diecezjalnych. Jednak problemy powstające na skutek na-
silonej walki komunistycznych władz Polski z Kościołem sprawiły, że 
skupiano się na najbardziej palących kwestiach duszpasterskich, do 
których stan zachowania archiwów kościelnych niewątpliwie się nie 
zaliczał. Jak zatem wyglądało owo przywołane wcześniej przerwanie 
ciągłości w praktyce nadzoru nad archiwami parafialnymi? Przede 
wszystkim trzeba zauważyć, że mniejsza troska o kościelny zasób ar-
chiwalny stanowiła część procesu, który przebiegał w parafiach diecezji 
katowickiej z różnym nasileniem i prędkością5. W przypadku dużych 
parafii wielkomiejskich gromadzone od stu, dwustu i więcej lat archi-
walia znajdowały się w osobnych pomieszczeniach w budynku plebanii 
(Pfarrarchiv), wypełniając specjalnie zaprojektowane do tego celu szafy 
(Aktenschrank)6. Zmiana dotychczasowej funkcji pomieszczeń archiwal-

4 Dla Śląska m.in. (Jungnitz, 1902–1908), ale także (Musioł, 1932, s. 139–154).
5 Moje uwagi odnoszą się wyłącznie do terytorium diecezji katowickiej w jej 

obecnych granicach. W innych diecezjach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce 
problem troski kościelnych władz zwierzchnich o stan zachowania zasobów archiwów 
parafialnych wymaga zbadania. Jednak ustalenia poczynione przeze mnie na podsta-
wie wywiadów z dyrektorami kilkunastu archiwów diecezjalnych w Polsce pozwalają 
wysnuć wniosek, że przypadek diecezji katowickiej nie jest wyjątkiem w zakresie 
omawianej tematyki, wskazując raczej na tendencję charakterystyczną dla całego 
Kościoła w Polsce po 1945 r.

6 Projekty wzorcowych plebanii, szaf archiwalnych oraz plany registratur parafial-
nych znajdowały się w poczytnych wśród duchowieństwa w XIX i XX w. publikacjach, 
m.in.: (Holtzinger, 1883, s. 47–50 – plan i urządzenie registratury kościelnej; Gerhardy, 
1913, s. 274–285 – pierwsze wydanie w 1894 r., projekt szafy archiwalnej oraz wykaz 
akt archiwum parafialnego; Noll, 1927, s. 3–21 – plan registratury parafialnej; Bran-
denburg, Krause, 1934, s. 43–52 – piąte wydanie, wykaz akt).
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nych i przeniesienie częstokroć dużych zasobów archiwów parafialnych 
do innych lokalizacji nie były proste. W protokole wizytacji kanonicznej 
parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku jedno z największych 
w diecezji katowickiej archiwów parafialnych (według stanu z 2017 r. – 
około 600 jednostek archiwalnych) po raz ostatni pojawiło się w 1951 r., 
lecz wizytator poprzestał na potwierdzeniu jego istnienia („Czy w ar-
chiwum parafialnym są akta parafialne uporządkowane? Tak”) (Parafia 
Matki, 1931–1972, k. 382). Podobnie wizytator odnotował fakt istnie-
nia archiwum w parafii pw. św. Szczepana w Katowicach -Bogucicach 
w 1987 r. (Parafia św., 1978, k. 417). Z kolei w niewielkiej wiejskiej 
parafii św. Wawrzyńca w Mokrem koło Mikołowa wizytacja z 1987 r. 
uwzględniała już tylko fakt działalności kancelarii parafialnej, choć 
jeszcze w 1961 r. istnienie archiwum poświadczone zostało wpisem 
wizytatora (Mokre. Ogólne, 1927–1991, t. 2, Kwestionariusz, k. 208; 
Mokre. Ogólne, 1927–1991, t. 2, Protokół, k. 383).

W kolejnych dziesięcioleciach nasilała się więc wyraźna tendencja 
do marginalizowania obecności archiwum parafialnego w przebiegu 
wizytacji biskupich. Z urzędowych protokołów wizytacyjnych sporzą-
dzanych w diecezji katowickiej po 1945 r. pojęcie archiwum znikało 
stopniowo, ale skutecznie. W ślad za tym doszło do zjawiska o wiele 
groźniejszego i brzemiennego w dalekosiężne skutki, a mianowicie do 
stopniowego usuwania pojęcia archiwum ze świadomości kolejnych 
generacji powojennych duchownych oraz przenoszenia archiwaliów nie-
potrzebnych do bieżącego funkcjonowania urzędu, jako materiałów  
niepodlegających żadnej kontroli, do pomieszczeń mniej eksponowa-
nych (np. strych, piwnica). Zaniechanie działań kontrolnych nad archi-
wami parafialnymi znalazło swoje odzwierciedlenie również w zakresie 
edukacji archiwalnej przyszłych duchownych. W ciągle obowiązującym 
w wyższych seminariach duchownych w Polsce programie studiów (ra-
tio studiorum) z 1997 r. oraz jego nowelizacji z 1999 r. nadal brak zajęć 
poświęconych archiwum parafialnemu, co więcej, pojęcie archiwum 
w ogóle się tam nie pojawia (Dudała, 2016c, s. 45–53).

Z tworzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów 
archiwalnych wiąże się cały kompleks zagadnień i obszarów nie tylko 
badawczych, ale także dotyczących prawnego aspektu nadzoru archi-
walnego w instytucjach kościelnych. Od 1997 r. w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Katowicach podjęto działania polegające początkowo na 
zbadaniu stanu zachowania najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu 
diecezji katowickiej oraz zgromadzeniu ich w swoim zasobie (Pismo, 
1997). W trakcie ustalania miejsca składowania ksiąg szybko okazało 
się, że w wielu parafiach oprócz metryk nadal przechowywane są do-
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kumenty pochodzące nawet sprzed dwustu, trzystu lat (Dudała, 2016d, 
s. 101–111). Od dawna niekontrolowane, pozbawione spisów bądź wy-
kazów, usunięte w nieładzie do piwnic, garaży lub na strychy budyn-
ków plebańskich, akta narażone były na wiele niebezpieczeństw, zaś 
ich fizyczny stan zachowania oznaczał konieczność wdrożenia pilnych 
działań ratunkowych (Dekret, 2008). 

Centralizacja zespołów akt różnych wytwórców jest zagadnieniem 
o skomplikowanej naturze prawnej i archiwistycznej, choć – o czym 
zbyt rzadko się pamięta – w praktyce Kościoła katolickiego w Polsce nie 
jest to wcale temat nowy. Najwcześniejsza na gruncie polskim koncepcja 
dotycząca ochrony akt poprzez ich skupienie w większych archiwach 
pochodzi z początku XVII w. Epistola Pastoralis biskupa krakowskie-
go Bernarda Maciejowskiego z 1601 r., pierwszy w Polsce potrydencki 
podręcznik pastoralno -prawny dla duchowieństwa, postulował ochronę 
dokumentów z mniejszych kościołów, zwłaszcza parafialnych „łatwo na 
zatratę narażonych”7 

Troska o zagrożone dokumenty towarzyszyła zatem przedstawicie-
lom polskiego Kościoła już w czasach nowożytnych. Choć w 1971 r. 
Tadeusz Grygier na łamach czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” uznawał koncentrację akt za niedopuszczalną, gdyż „w grę 
wchodzi prawo własności oraz prawidłowa organizacja spichlerza infor-
macyjnego”, to jednak nie sposób nie zauważyć, że spichlerz informa-
cyjny spełnia zadanie tylko wtedy, jeśli cokolwiek w swoim wnętrzu 
przechowuje (Grygier, 1971, s. 8). W Liście okólnym Papieskiej Komisji 
do Spraw Kościelnych Dóbr Kultury z 1997 r. zasugerowano zatem 
przyjęcie innego rozwiązania: 

W ramach kompetencji kanonicznych i cywilnych winno się także 
rozważyć ewentualność skoncentrowania w głównych ośrodkach 
mniejszych archiwów, które to archiwa nie są dostatecznie za-
bezpieczone z różnorakich powodów (depozyt, wygaśnięcie bądź 
zniesienie kościelnej osobowości prawnej itp.). Celem takiego 
skoncentrowania materiału archiwalnego jest przede wszystkim 
jego konserwacja, dzięki której możliwe jest jego wykorzystanie 
i ochrona […]. Z drugiej jednak strony skoncentrowanie materiału 

7 „Iura quoque, privilegia et litteras fundationum ecclesiarum, quo minus fortuitis 
casibus subiaceant et custodiantur, factis et retentis apud se authenticis illorum exem-
plis, ad cathedralis ecclesiae vel collegiatae, alicuius vicinioris archivum, una cum 
descriptiones et registro omnium bonorum fructuumque” (Maciejowski, 1640, k. 57). 
O zagadnieniu centralizacji w: (Dudała, 2016b, s. 60–73).
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archiwalnego nie może w żaden sposób naruszać jego początkowej 
systematyzacji (Duszpasterska, 2010, s. 19).

Pokreślić należy, że realizowany od 1997 r. projekt zgromadze-
nia w Archiwum Archidiecezjalnym materiałów archiwalnych z terenu 
diecezji katowickiej nie narusza zasady pertynencji terytorialnej, gdyż 
dotyczy akt wytworzonych przez urzędy i instytucje przynależące do 
terytorium tej diecezji oraz funkcjonujące w trybie wykonywania nad 
nimi władzy przez miejscowego biskupa, z jednoczesnym wyłączeniem 
dokumentacji powstałej w zakonach i zgromadzeniach zakonnych pro-
wadzących działalność na terenie diecezji, jednak posiadających odrębne 
normy prawno -organizacyjne (Robótka, 2003, s. 82). Projekt nie narusza 
także kolejnej fundamentalnej dla ładu archiwalnego zasady, a mianowi-
cie zasady proweniencji stojącej na straży poszanowania przynależności 
zespołowej, a więc poszanowania organicznej struktury wytworzonej 
przez twórcę całości dokumentacji oraz zachowania związków zacho-
dzących pomiędzy dokumentacją (Ryszewski, 1972, s. 25).

Każdy z zespołów akt parafialnych po jego włączeniu do zasobu 
Archiwum Archidiecezjalnego pozostaje odrębną całością, zaś w trakcie 
prowadzonych nad nim badań oraz porządkowania właściwego odtwa-
rzana jest jego pierwotna struktura nadana mu przez wytwórcę. W la-
tach 1997–2017, podczas realizacji projektu centralizacji, zasób Archi-
wum Archidiecezjalnego w Katowicach został wzbogacony o 72 zespoły 
archiwalne oraz łączną liczbę 7166 jednostek archiwalnych, z których 
1960 jednostek (27,3%) stanowią księgi metrykalne. Podstawowym za-
łożeniem projektu i jego pierwszym celem jest ochrona zachowanych 
archiwaliów przed dalszą fizyczną destrukcją, kolejnym – odtworzenie 
pierwotnego układu akt, pozwalające na prowadzenie badań m.in. nad 
rozwojem kancelarii parafialnej na Śląsku (Dudała, 2008, s. 235–247).

Rozmiar wykonanych dotychczas prac, a zarazem skalę i zróżnico-
wanie towarzyszących im problemów, także natury konserwatorskiej, 
dobrze obrazuje przypadek archiwum powstałej około 1300 r. parafii 
św. Jerzego w Mszanie na pograniczu polsko -czeskim. Studia wstępne 
przeprowadzone nad aktami wytworzonymi przez tę parafię nie przynio-
sły zadowalających rezultatów. W pierwszym zachowanym inwentarzu 
akt znajdujących się w mszańskiej kancelarii parafialnej, pochodzącym 
dopiero z 1886 r., odnotowano łącznie 149 tomów akt, zaś w kolejnym, 
z 1932 r., tylko 94 tomy akt (Besetzungs, 1886–1915, k. 5–10; Mszana, 
1932–1933, k. 26–29). W wyniku centralizacji w 2009 r. do zasobu 
Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach przywieziono zaledwie 
10 odnalezionych jednostek archiwalnych. 
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Można zauważyć, że nawet w przypadku parafii o kilkusetletniej 
historii stan zachowania wytworzonych przez nią akt jest nadzwyczaj 
skromny. Jest to jednak także dowód na to, iż dla archiwisty i historyka 
zespół zachowany jedynie w szczątkowej formie pozostaje niezastąpio-
nym obiektem badań. Wśród zachowanych materiałów archiwalnych 
znajduje się metrykalna księga chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 
1638–1775, początkowo przykuwająca uwagę pracowników Archiwum 
Archidiecezjalnego ze względu na wpisy pochówków z 1638 r. O ile 
bowiem fakt zapisywania chrztów i ślubów nie był niczym wyjątkowym 
w świetle obowiązujących w tej mierze od 1563 r. postanowień soboru 
trydenckiego, o tyle odgórny nakaz zapisywania pogrzebanych wpro-
wadził w Kościele katolickim dopiero Rytuał Rzymski papieża Pawła V,  
wydany w 1614 r. Nie oznacza to oczywiście, że wcześniej plebani 
nie notowali dokonanych pochówków. W Polsce najstarsza zachowa-
na katolicka księga pogrzebów, pochodząca z Karłowic Wielkich na 
Opolszczyźnie, została założona w 1582 r. Podkreślić jednak trzeba, że 
w zasobach polskich archiwów posiadamy jedynie 7 ksiąg pogrzebów 
z drugiej połowy XVI w. i 12 z pierwszej połowy XVII w. (Schäffer, 
2016, s. 131–155).

Mszański zabytek już na pierwszy rzut oka zaskoczył archiwistów. 
Spodziewali się dudki, a okazało się, że jest to poszyt o wymiarach 
zewnętrznych 32 cm x 20 cm i o grubości bloku około 2,5 cm. Co 
więcej, zniszczona w poważnym stopniu oprawa księgi odsłaniała wielo-
warstwową strukturę (fot. 1–6). Archiwistom od początku towarzyszyło 
przekonanie, że o wartości mszańskiego rękopisu nie decydują tylko 
i wyłącznie wpisy metrykalne, ale także to, co przed stuleciami zostało 
ukryte przez introligatora we wnętrzu oprawy, oraz karta pergaminowa 
użyta jako obwoluta. 

Po zakończeniu prac konserwatorskich zasób Archiwum Archi-
diecezjalnego został więc wzbogacony nie o jedną księgę metrykal-
ną, lecz o samą księgę, 39 dokumentów papierowych i jedną kartę 
pergaminową. Wśród dokumentów papierowych znalazły się: kazania 
z drugiej połowy XVII w. – polskie (9), niemieckie (4), łacińskie (4) 
oraz czeskie (1); korespondencja prywatna ks. Andrzeja Wacława Pau-
sewackera (poł. XVII w.) – śląskiego duchownego urodzonego około 
1639 r. w Ujeździe; modlitwy (druga połowa XVII w.); tekst polskiej 
pastorałki (Pieśń o wilczku, 1684 r.?); rachunki archiprezbitera żorskiego 
(początek XVIII w.) oraz 18 fragmentów kart (w tym fragment karty 
tytułowej) z kalendarza wydanego w Augsburgu w 1697 r. w drukarni 
Marii Magdaleny Utzschneider (Dudała, 2016a, s. 16–26). 



Halina Dudała14

Odrębnym zagadnieniem, ale też trudnym wyzwaniem dla archi-
wistów, była użyta do oprawy księgi metrykalnej z Mszany karta 
pergaminowa, którą konserwator oraz tegumentolog określiłby mianem 
„karty przybyszowej” (Karlak, Łabuz, 2015, s. 327–343). Przeprowa-
dzona konserwacja umożliwiła obejrzenie dotychczas niewidocznego 
odwrocia, następnie dokument został poddany analizie liturgiczno-
 -muzykologicznej. Ustalono jego prawdopodobny wiek, charakter i treść. 
Według muzykologa Czesława Grajewskiego piętnastowieczna karta 
pochodzi z antyfonarza, o czym rozstrzyga rytuał śpiewów właściwy 
dla liturgii godzin. Oznacza to jednocześnie, że musiała być stworzona 
na potrzeby środowiska, w którym kultywowano laus perennis (śpiew 
godzin kanonicznych, do ich wykonania niezbędny był antyfonarz) –  
kapituł katedralnych, kolegiackich i wspólnot zakonnych. Z kolei zda-
niem muzykologa i zawodowego muzyka Sławomira Witkowskiego, 
zajmującego się od lat wykonaniem chorału gregoriańskiego, karta 
może pochodzić nie tylko z antyfonarza, ale też z brewiarza z nutami. 
Uwagę obydwu specjalistów przykuła antyfona Gloriose rex Oswalde, 
czyli pieśń o św. Oswaldzie z Northumbrii, królu i męczenniku angiel-
skim z VII w., czczonym nie w krajach anglosaskich, lecz na terenach 
niemieckojęzycznych oraz w przekazach benedyktyńskich (Grajewski, 
2016, s. 33–47; Witkowski, 2016, s. 58–65).

Każdy z tych materiałów archiwalnych (metryka, kolekcja doku-
mentów papierowych, pergamin) wymagał użycia odmiennych metod 
w trakcie szczegółowego opracowania archiwalnego. Dyskusyjna, a na-
wet kontrowersyjna decyzja o oddzieleniu od właściwej księgi odnale-
zionych w jej oprawie dokumentów papierowych i stworzeniu z nich 
osobnej kolekcji (podobnie jak włączenie pergaminu z obwoluty do 
zbioru pergaminów) podjęta została wspólnie z konserwatorem przy 
wykorzystaniu metodyki oceny wartościującej, używanej przez konser-
watorów przede wszystkim w odniesieniu do kodeksów, księgozbiorów 
i bibliotek, wysoce przydatnej także w zakresie oceny i analizy źród-
łoznawczej mszańskiego rękopisu archiwalnego (Pronobis -Gajdzis, 2017, 
s. 55–77).

Decyzja o powrocie księgi metrykalnej z Mszany do systematycznie 
sprawowanego nadzoru archiwalnego nie tylko uchroniła od ostateczne-
go zniszczenia jeden z wielu szczątkowo zachowanych zespołów archi-
walnych, ale także sprawiła, iż wydobyto na światło dzienne i wprowa-
dzono do obiegu naukowego źródła dotychczas w nim niefunkcjonujące. 
Archiwiści nie byli wyłącznie strażnikami zastanego ładu archiwalnego, 
lecz aktywnymi uczestnikami czynności związanych z jego odtwarza-
niem. Beneficjentami projektu mszańskiego stali się przedstawiciele 
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różnych nauk: historycy, germaniści, badacze dziejów języka polskiego, 
neofilologowie klasyczni, historycy Kościoła, teologowie, homiletycy, 
muzykologowie, a nawet muzycy8. Jednocześnie archiwiści w pełni wy-
korzystali tkwiące w swoim warsztacie pracy możliwości oryginalnych 
dokonań badawczych. 

Fot. 1. Księga metrykalna z Mszany przed konserwacją
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.

Fot. 2. Wnętrze oprawy księgi metrykalnej z Mszany przed konserwacją
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.

8 W trakcie poświęconej księdze metrykalnej z Mszany konferencji naukowej 
zorganizowanej 2 czerwca 2016 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, odtworzono zapisaną na pochodzącym z obwoluty piętnastowiecznym 
pergaminie antyfonę Gloriose rex Oswalde. Wykonał ją zespół Scholae Cantorum 
Minorum Chosoviensis pod kierownictwem S. Witkowskiego. Płyta z tym wykonaniem 
została dołączona do publikacji materiałów konferencyjnych (Tajemnice kompaturek).
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Fot. 3. Pieśń o wilczku (1684?), stan po konserwacji
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.

 Fot. 4. Pergamin z Mszany (XV w.), stan po konserwacji. U dołu zapis muzyczny 
antyfony Gloriose rex Oswalde
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.
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Fot. 5. Pergamin z Mszany (XV w.), stan po konserwacji
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.

Fot. 6. Nowa okładka księgi metrykalnej z Mszany z okładziną wykonaną ze skóry 
cielęcej
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.
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История рационального изучения физического состояния книж-
ных фондов началась с исследования сохранности бумаги. Здесь 
стоит вспомнить о давно используемых в Польше тестах проч-
ности бумаги путем двойного изгиба и уровня кислотности. Они 
были разработаны американским химиком и консерватором бумаги 
Уильямом Джеймсом Барроу (William James Barrow, 1904–1967), 
публикации которого легли в основу многих мифов о долговеч-
ности бумаги (Barrow, Church 1959; Barrow 1963, 1964, 1967; Łagan, 
Barański 2002). Кроме того, в Польше был популярен тест растя-
гивания бумаги вдоль и поперек волокон, который, как и другие 
вспомогательные техники, применялся разными исследователями. 
К примеру, исходя из этого общим исследованием состояния книж-
ных объектов и фондов занимался Бронислав Зыска (Bronisław 
Zyska), профессор Силезского университета в Катовице (польск. 
Uniwersytet Śląski w Katowicach) (Zyska 1999). Многолетние на-
блюдения в области реставрации бумаги проводил также профес-
сор Владислав Собуцкий (Władysław Sobucki), в прошлом руково-
дитель отдела консервации польской Национальной библиотеки 
в Варшаве (польск. Biblioteka Narodowa w Warszawie) (Sobucki 2013; 
Sobucki, Jeżewska 2015).

 Результаты проверки физического состояния книжных фон-
дов являются важным инструментом не только для руководства 
библиотеки – эти данные помогут, прежде всего, в эффективной 
организации финансовых средств, предназначенных на хранение 
и защиту библиотечных фондов (Sobucki, Drewniewska -Idziak, 
Michaś, Panoszewski 2001, s. 47). Главным источником информа-
ции о методах проверки физического состояния библиотечных 
и архивных фондов в среде польских библиотекарей, архивари-
усов и реставраторов является журнал «Блокнот Консерватора» 
(польск. Notes Konserwatorski), издаваемый Национальной библи-
отекой в Варшаве. На основе опубликованных в 1998–2018 годах 
статей среди современных методов оценки физического состояния 
книжных фондов, которые используют польские библиотекари, 
можно выделить три основных:
–  метод непосредственной органолептической оценки, с учетом 

того, что результаты проверки обычно излагаются в устной либо 
письменной форме без конкретного шаблона;

–  «стэнфордский» метод, разработанный сотрудниками универси-
тета в Стэнфорде (США);

–  метод балльной оценки выбранных повреждений согласно при-
нятой шкале.
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В польской научной литературе отсутствуют термины и опре-
деления для первого и третьего метода, поэтому для целей насто-
ящей статьи будем применять следующие понятия: органолепти-
ческий описательный метод и метод балльной оценки по шкале.

Необходимо дополнить, что кроме перечисленных методов 
существует также группа физико -химических методов проверки 
физического состояния материалов книги (кожи, бумаги, клея, де-
рева, металла). Однако подобные методы не являются подходящи-
ми для библиотекарей и требуют больших финансовых расходов, 
дорогостоящей аппаратуры, лабораторного оборудования и про-
фессиональных знаний в других областях науки (физика, химия, 
микробиология, наука о консервации). В настоящей статье будут 
рассмотрены три вышеперечисленных метода оценки физическо-
го состояния книжных фондов и представлен критический обзор 
с комментариями научно -академической литературы на их тему, 
изданной в Польше в период с 1998 по 2015 год.

Органолептический описательный метод

Органолептический описательный метод представляет собой 
оценку физического состояния объекта через непосредственный 
контакт с помощью зрения, осязания и обоняния. Он используется 
для документов любого типа (не только на бумажном носителе). 
Можно с уверенностью утверждать, что это самый популярный 
метод в польских научных работах о библиотечных фондах, част-
ных книжных коллекциях или выставочных каталогах (например, 
Biblioteka, 2013, s. 14–19). Данный метод можно охарактеризовать 
следующим образом:
–  оценка объекта осуществляется благодаря непосредственному 

контакту с томом;
–  не требует специальной подготовки и специфических знаний;
–  востребован при исследовании небольших книжных фондов в ме-

стах, где нет возможности провести специальные реставраторские 
и физико -химические исследования (например, в малых библиоте-
ках, в приходских, монастырских, музейных библиотеках);

–  оценивается физическое состояние каждого отдельного тома (не 
всей коллекции);

– суть оценки состоит в перечислении повреждений объекта;
–  результаты оценки представлены в свободной форме, с исполь-

зованием наиболее приемлемой для оценщика терминологии; 



Екатерина Бауманн26

–  результаты оценки характерны для группы качественных мето-
дов (англ. qualitative research) и не поддаются количественной 
обработке (англ. quantitative research);

–  результаты оценки передаются в форме устного отчета, служеб-
ной заметки или письменного отчета;

–  в основном не существует установленного шаблона для сбора 
данных в письменной форме (хотя в некоторых библиотеках есть 
исключения).

Одним из таких исключений является документация для библи-
отекарей, предложенная Ежи Анджеевским (Jerzy Andrzejewski), 
библиотекарем из Лодзи (Andrzejewski 2003). Шаблон предназначен 
для оценки отдельно взятой книги на этапе подготовки ее передачи 
реставраторам. Сам автор назвал такую схему «библиографиче-
ским анализом объекта, предназначенного для реставрации», а ее 
заполнением занимается библиотекарь. В шаблоне нет утвержден-
ной жесткой формы заполнения – в нем перечислены только не-
которые необходимые элементы: сокращенные библиографические 
данные, информация о совместно изданных или переплетенных 
объектах, данные о размере документа и инвентарных номерах, 
полное описание титульной страницы, упоминание о содержании 
объекта, иллюстрациях, перечисление дефектов (например, отсут-
ствие страниц, ошибки в нумерации), детальное описание перепле-
та документа, описание физического состояния (в свободной фор-
ме), тип использованной для печати бумаги, а также предложения 
и замечания, которые могут помочь реставраторам. 

Приведенный пример документации физического состояния 
книги является, прежде всего, библиографическим описанием объ-
екта. Он состоит из большого числа элементов, требует достаточно-
го количества времени для его заполнения и не содержит данных, 
которые можно обработать в соответствии с количественным под-
ходом (включено только описание). Отдельные из перечисленных 
пунктов этого шаблона предполагают наличие у библиотекаря не-
которых специфических знаний (например, детальное описание 
переплета или замечания для реставраторов).

При рассмотрении плюсов и минусов органолептического опи-
сательного метода, можно прийти к выводу о том, что он доста-
точно прост в использовании и подходит работникам библиотек. 
Данный метод не навязывает оценивающему какую -либо конкрет-
ную схему работы с объектом, предполагая использование органов 
чувств человека: оценщик просто описывает то, что видит, чув-
ствует, к чему прикасается лично. Среди недостатков метода следу-
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ет перечислить трудоемкость, трудности при комплексной оценке 
физического состояния фондов (не единичных томов), отсутствие 
количественных данных (метод относится к группе качественных 
методов). Кроме того, собранные данные невозможно обобщить 
и представить с помощью инструментов визуализации.

Стэнфордский метод

В настоящее время стэнфордский метод является самым рас-
пространенным в Польше комплексным методом исследования 
физического состояния книжных фондов XIX и XX веков. Метод 
был разработан в 1970–1980 годах и использовался в библиоте-
ке университета в Стэнфорде (США). Позднее он дорабатывался 
в библиотеках других американских университетов, а в 1988 году 
были опубликованы результаты исследования книжных фондов 
университетской библиотеки с помощью стэнфордского метода 
в шведской Упсале (Sobucki 1999). Стэнфордский метод является 
статистическим способом проверки физического состояния книж-
ных коллекций. Несмотря на статический характер, принято счи-
тать, что этот метод достаточно точен, а некоторые источники 
определяют уровень его надежности даже на 95% (Potrzebnicka 
1999). Главным условием метода является подготовка репрезента-
тивной выборки для исследуемого фонда (384 объекта, выбранных 
методом случайных чисел).

Стэнфордский метод активно используют и продвигают специ-
алисты Национальной библиотеки в Варшаве. Начиная с 2001 года, 
там проводятся исследования книжных фондов XIX и XX веков. 
Авторы исследований однако отмечают, что метод не подходит для 
оценки физического состояния исторических коллекций, перво-
печатных и старопечатных книг (Sobucki 2002а). В упоминаемом 
выше журнале «Блокнот Консерватора» появился цикл статей, по-
священных исследованию книжных фондов польской Националь-
ной библиотеки с помощью стэнфордского метода (Sobucki, 1999; 
Sobucki, Drewniewska -Idziak, Michaś, Panoszewski, 2001; Sobucki, 
2002b; Sobucki, Rams, Pudlis, Jarmińska, 2003; Rams, Ważyńska, 
Woźniak, 2004). Там же были опубликованы статьи с результа-
тами исследования книжных фондов Ягеллонской библиотеки 
в Кракове (польск. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie) (Sobucki, 
Koziński, Drewniewska -Idziak, 2004), Поморской библиотеки в Ще-
цине (польск. Biblioteka Pomorska w Szczecinie) (Sobucki, Łopuch, 



Екатерина Бауманн28

2004), Силезской библиотеки в Катовице (польск. Biblioteka Śląska 
w Katowicach) (Sobucki, Ogierman, Drewniewska -Idziak, Domanik 
2005) и Национальной библиотеки им. Оссолинских во Вроцлаве 
(польск. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu) (Sobucki, 
Grocholska, Drewniewska -Idziak, Jaskulski, Fronczek, 2006). Среди 
работ, посвященных стэнфордскому методу, следует также упо-
мянуть совместную работу о физическом состоянии фондов XIX 
и XX веков польских библиотек и архивов, изданную в Националь-
ной библиотеке в Варшаве (Stan 2006).

Стэнфордский метод считается очень простым в использова-
нии. Его может применять даже любитель, хотя в одной из сво-
их статей Владислав Собуцкий упоминает, что перед началом 
исследования группа оценщиков университетских библиотечных 
фондов в Упсале прошла специальную подготовку (Sobucki, 1999).

В основе стэнфордского метода лежит постулат, утверждаю-
щий, что состояние бумаги в книгах является приоритетным, хотя 
книга также может быть изъята из обращения по причине по-
вреждений переплета или книжного блока. Метод предполагает 
приписывание фондов к одной из трех установленных категорий 
на основе заранее сформулированных критериев и полученных 
баллов (Sobucki, 2002а):
–  категория 1: хорошее состояние (идентично с получением 1 балла);
– категория 2: небольшие повреждения (2 балла);
–  категория 3: серьезные повреждения, когда книгу нельзя выда-

вать на руки читателю (3 балла).
В процессе оценки каждому тому присваивается одна из трех 

категорий для трех элементов книги: переплета, бумаги и книж-
ного блока. Их средняя арифметическая составляет окончательную 
категорию, причем в спорных ситуациях решающей является кате-
гория состояния бумаги.

Специалисты Национальной библиотеки в Варшаве расширили 
процедуру оценки физического состояния фондов, проводя допол-
нительные физико -химические анализы (в том числе оценку кис-
лотности и прочности бумаги, анализ бумажных волокон и опре-
деление объема древесной массы), а также микробиологические 
исследования бумаги (Sobucki, Czajka 2006; Sobucki 2002b; Sobucki, 
Rams, Pudlis, Jarmińska 2003). Кроме того, ими была создана специ-
альная инструкция по проведению оценки физического состояния 
книжных и архивных фондов с помощью стэнфордского метода, 
а также перечислены конкретные повреждения, подлежащие оценке, 
с приложением фотографий степеней повреждения (Sobucki, 2006):
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–  для бумаги: прочность (тест двойного изгиба), степень обесц-
вечивания (желтизны), разорванные места и утраты, протертые 
места по краям листов;

–  для переплета: повреждения соединения книжного блока с пере-
плетной крышкой, состояние перегибов, повреждения корешка 
переплета, уголков и переплетного материала, предыдущие ре-
ставрации;

–  для книжного блока: повреждения шитья или склейки бумажных 
листов.

У стэнфордского метода есть свои преимущества:
–  метод прост в использовании, им могут пользоваться библио-

текари;
–  его можно приспособить для любого типа фондов;
–  можно использовать для оценки даже очень больших книжных 

фондов и коллекций;
–  метод является статистическим и количественным, дает возмож-

ность быстрой обработки результатов;
–  оценивается, прежде всего, состояние бумаги, но также и других 

элементов книги (переплет, книжный блок);
–  совместно со стэнфордским методом можно проводить до-

полнительные исследования – микробиологические, физико-
 -химические.

У стэнфордского метода есть и свои недостатки, в особенности 
при его использовании для оценки старопечатных книг:
–  метод достаточно трудоемок;
–  предполагается, что оценщики должны пройти специальное об-

учение, чтобы уметь им пользоваться;
–  метод многое обобщает и не предоставляет информации о том, 

что конкретно повреждено;
–  оценка физического состояния фонда ценных или старопечатных 

книг на основе репрезентативной выборки мало адекватна по отно-
шению к фактическому состоянию – в этом случае трудно опреде-
лить действительную степень точности метода (Potrzebnicka 1999);

–  точность метода на уровне 95% остается спорной, ведь даже 
в самых точных физико -химических методах есть место для 
5–10% статистической ошибки;

–  при подготовке выборки существует вероятность, что она будет 
мало репрезентативна: например, в ситуации с фондами XIX 
и XX веков в Ягеллонской библиотеке 86,5% всей выборки со-
ставили издания второй половины XX века (Sobucki, Koziński, 
Drewniewska -Idziak, 2004);
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–  при использовании метода нет информации, насколько (в какой 
степени) повреждены элементы книги;

–  в качестве результата мы получаем обобщенную информацию – 
общую степень повреждения (небольшие повреждения, средние, 
сильные);

–  при этом неизвестно, в каком точно месте находится том на оси 
«небольшие – средние – сильные», очевидно, что точки Х и Х1 
относятся к одной и той же категории небольших повреждений, 
однако не являются равноценными (см. Рисунок 1);

–  метод недостаточно точен по причине того, что основой оценки 
является бумага (почему именно бумага?);

–  из -за этого постулата распределение томов по категориям доста-
точно спорно: почему при сильном повреждении переплета или 
блока книги том относится к категории легко поврежденных, 
а при сильном повреждении бумаги и легком других элементов 
– к категории сильно поврежденных?;

–  метод, который считается применимым для любых типов фон-
дов, de facto не выполняет требований для оценки редких фон-
дов;

–  тест изгиба бумаги является инвазивным методом диагностики 
(повреждает носитель) и не подходит для редких и ценных фон-
дов, хотя он не обязателен и от него можно отказаться.

Рисунок 1. Схема оси повреждений книги при оценке ее физического состояния
Источник: Подготовлено автором.

Повторим, что стэнфордский метод является статистическим  
и не позволяет точно исследовать все книги фонда. Для получения 
достоверных результатов проверки физического состояния, кото-
рые можно обобщить для всего фонда с приемлемой статистиче-
ской вероятностью, важную роль играет репрезентативная выборка 
среди всех экземпляров фонда библиотеки (Sobucki, Drewniewska-
 -Idziak, Michaś, Panoszewski, 2001). 

Иногда реставраторы уточняют, что стэнфордский метод подхо-
дит главным образом для более новых изданий, чем старопечатные 
книги, поэтому на Кафедре реставрации кожи и бумаги в Универ-
ситете Николая Коперника в Торуне (польск. Zakład Konserwacji 
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Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) за-
нялись подготовкой модификации метода таким образом, чтобы 
его можно было применять для коллекций редких и ценных книг 
(Rosa 1998). Результатом их разработок стала реставраторская 
анкета, составленная Халиной Росой (Halina Rosa) и Изабелой 
Дамулевич (Izabela Damulewicz). В основу анкеты легли общие 
положения стэнфордского метода, а сама она является его произ-
водной (Rosa, Damulewicz 2004, s. 97–98). Разработчики анкеты 
для реставраторов использовали две основные идеи стэнфордского 
метода: 1) 3 -балльную систему оценки повреждений (1, 2, 3 бал-
ла) и 2) оценку трех основных элементов книги (переплет, листы 
бумаги, блок книги). Кроме того, в своей модификации авторы 
предложили 4 -балльную шкалу оценки (от 0 до 3 баллов) и вве-
ли суммирование баллов, которое является элементом конечной 
оценки физического состояния книги. В результате этого анкета, 
разработанная Х. Росой и И. Дамулевич, так далеко отошла от 
первоначального стэнфордского метода, что, по нашему мнению, 
стоит рассмотреть такой подход в качестве самостоятельного ме-
тода, который можно назвать методом балльной оценки по шкале.

Метод балльной оценки по шкале

Идея оценки физического состояния объектов с помощью 
балльной системы конкретных повреждений, скорее всего, появи-
лась в связи с неконтролируемым ростом повреждений редких 
и ценных объектов во всем мире. Такой подход допускает быстрый 
сбор количественных данных о физическом состоянии каждого 
отдельно взятого объекта. Эти данные легко поддаются математи-
ческой обработке, они могут быть представлены в любой форме 
и визуализированы. Большим плюсом балльной оценки является 
ее применение для каждого типа объектов или ценных материалов. 
Дополнительно оценщик может сам выбрать или ввести список по-
вреждений, согласно которому будет проводиться оценка.

В польской научной литературе первыми реставраторскую ан-
кету, основанную на балльном методе, описали цитируемые выше 
Халина Роса и Изабела Дамулевич, реставраторы из Торуня (Rosa, 
Damulewicz, 2004). В подготовленной ими программе превентив-
ной консервации оценка физического состояния старопечатных 
книг была одним из нескольких элементов и производилась пу-
тем заполнения уникальной реставраторской анкеты для каждого 
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оцениваемого тома. Авторы в самом начале уточнили, что исполь-
зовали в своей анкете общие положения стэнфордского метода: 
систему 3 -балльной оценки повреждений (в действительности была 
использована 4 -балльная шкала, от 0 до 3 баллов), а также под-
разделение тома книги на 3 главных элемента (переплет, бумага 
и блок). Инновация авторов состоит в предложении системы под-
счета окончательной оценки физического состояния томов путем 
суммирования всех полученных баллов и отнесения тома к одной 
из четырех категорий (Rosa, Damulewicz, 2004, s. 97):
– 0–9 баллов – хорошее физическое состояние;
– 10–14 – плохое физическое состояние;
– 15–20 – очень плохое физическое состояние;
–  20–30 – состояние, требующее срочного вмешательства рестав-

раторов.
В разработанной анкете нет библиографических данных, она 

учитывает только информацию о технике создания книги, необ-
ходимую для реставраторов, а также ограниченное число повреж-
дений, подлегающих оценке: 7 – для переплета, 6 – для листов 
бумаги, 2 – для блока книги. При этом не совсем понятно, какое 
повреждение относится к одному элементу книги, а какое – ко 
всему тому, например, «пятна», «микроорганизмы» или «рестав-
рационные работы» (Rosa, Damulewicz 2004, s. 98). При подборке 
повреждений для оценки в этом конкретном случае решающим 
было то, что оцениваемый фонд был залит водой, а реставратор-
ские работы производились сотрудниками Торунского товарище-
ства восстановления книг и архивов после наводнений (польск. 
Toruńskie Stowarzyszenie dla Ratowania Książek i Archiwaliów po 
Powodzi). Выбранные параметры, скорее всего, были самыми важ-
ными для реставраторов в ситуации восстановления книг после 
наводнения. Дополнительно был произведен анализ кислотности 
бумаги в старопечатных книгах.

Предложение авторов подсчитывать сумму полученных при 
оценке баллов является переломным в методе балльной оценки 
по шкале. Сами авторы назвали свой подход производной стэн-
фордского метода, не считая балльную оценку самостоятельным 
инструментарием. В защиту балльного подхода подчеркнем, что 
de facto из стэнфордского метода был позаимствован раздел эле-
ментов книги для оценки (переплет, листы бумаги и блок), однако 
он упоминался в науке первый раз не при разработке стэнфорд-
ского метода, а был давно принятым стандартом в книговедении 
и истории книги. Обвинение в заимствовании 3 -балльной шкалы 
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тоже не до конца достоверно, поскольку при балльном подходе 
необходимо введение оценки «0 баллов» в случае, если поврежде-
ние отсутствует. Стэнфордский же метод не предполагает наличия 
«категории 0». Принимая во внимание несомненные достоинства 
балльной оценки (быстрая обработка и сбор данных, возможность 
категоризации томов, а при этом детальные и точные результаты 
для каждого отдельно взятого тома во всей коллекции), а также 
новаторскую возможность подсчета суммы полученных баллов 
и приписывания на ее основе определенных категорий – считаем, 
что метод балльной оценки по шкале является независимым, само-
стоятельным и очень эффективным. Достоинством метода является 
возможность его применения для оценки целого фонда и коллек-
ций объектов. Кроме того, он эффективен и точен в случае иссле-
дования физического состояния старопечатных книг. Методологи-
ческие положения позволяют самостоятельно определить шкалу 
оценки, а также ввести нужные категории физического состояния 
исследуемых объектов.

Принимая, что проверка физического состояния объекта путем 
балльной оценки согласно избранной шкале является самостоя-
тельным методом, остается неразрешенным вопрос категоризации 
и введения балльных интервалов для каждой из категорий. Коли-
чество категорий может установить сам оценщик, хотя практиче-
ски всегда их число связано со стандартными категориями физи-
ческого состояния (хорошее, среднее, плохое), к которым могут 
быть добавлены уточнения (например, очень хорошее физическое 
состояние или очень плохое). В то же время введение конкрет-
ных балльных интервалов для отдельно взятых категорий на оси  
«0 баллов – максимальное количество баллов» (можно вернуться  
к Рисунку 1) исключительно на основе субъективного мнения пред-
ставляется проблемным с методологической точки зрения.

В цитируемой статье Х. Росы и И. Дамулевич не совсем по-
нятно, на основе чего были установлены балльные интервалы для 
принятых категорий. Интервалы, по всей вероятности, не были ре-
зультатом простого деления максимального количества пунктов на 
число категорий, так как одна из категорий предполагает балльный 
интервал в 11 баллов, другая – в 10 баллов, а две оставшиеся – 
по 5 баллов. Авторы уточняют, что смогли определить категории, 
проведя «анализ повреждений» (Rosa, Damulewicz 2004, s. 97). 
Неизвестно, на чем конкретно основывался такой анализ и какова 
была его роль в установлении балльных интервалов: было ли это 
субъективное мнение реставратора или, например, учитывалась 
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значимость отдельных повреждений для книги (очевидно, что су-
ществует определенная разница хотя бы между деформированием 
блока книги и ее разложением микроорганизмами). Также непо-
нятно, почему в списке категорий нет так называемой «средней» 
категории, а предполагаются исключительно книги в хорошем или 
плохом состоянии. Кроме того, скорее всего не рассматривался 
экономический аспект будущих реставрационных работ: будет ли 
реставрация книг, требующих срочного вмешательства, по карману 
хозяину фонда, на сколько дороже будет стоить их реставрация 
в соотнесении с затратами на реставрацию книг в плохом или 
очень плохом состоянии и т.д. Учитывая вышеперечисленные за-
мечания, можно прийти к выводу о том, что подход балльной 
оценки, предложенный Х. Росой и И. Дамулевич, был разработан 
для конкретного книжного фонда в конкретной ситуации (после 
наводнения). В связи с этим для обобщения этого метода требуется 
его усовершенствование с помощью дополнительных исследований 
и разрешение перечисленных спорных вопросов.

Следующей работой, в которой применялся метод балльной 
оценки по шкале, была монография профессора Эльжбеты Яблон-
ской (Elżbieta Jabłońska), в настоящее время заведующей вышеу-
помянутой Кафедрой реставрации кожи и бумаги в Университете 
Николая Коперника в Торуне (Jabłońska, 2005). Автор предложила 
4 -балльную шкалу оценки (от 0 – повреждений нет до 3 – сильные 
повреждения), расширенную дополнительными исследованиями  
и сведениями (условия хранения фондов и исторический контекст 
коллекции, общая характеристика фонда, анализ предыдущих ре-
ставраторских работ, анализ уровня кислотности и волокон бу-
маги). В старопечатных книгах по 4 -балльной шкале был оценен 
переплет – 14 параметров для оценки, а также листы бумаги  
в книжном блоке – 11 параметров (Jabłońska, 2005, s. 108). Для 
каждого оцениваемого параметра было подсчитано число случаев 
повреждений, а также процент поврежденных книг в соотношении 
с общим количеством томов. Нововведением в методе было то, что 
сумма полученных баллов была использована не для категориза-
ции, а при подсчете процентной доли отдельно взятых механи-
ческих, физико -химических и микробиологических повреждений 
переплета и блока книг (Jabłońska 2005, s. 113). В рассматриваемой 
работе метод был использован только частично (непосредственная 
оценка согласно шкале), без введения категорий физического со-
стояния и балльных интервалов для них.
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В 2012 году в «Блокноте Консерватора» появилась статья Иолан-
ты Чучко (Jolanta Czuczko), также реставратора из Торуня (Czuczko, 
2012). Автор модифицировала метод для нужд оценки репрезента-
тивной выборки из коллекции работ польского художника Леона 
Вычулковского (Leon Wyczółkowski, 1852–1936). Соответственно 
были выбраны параметры для оценки внутри двух групп: повреж-
дение носителя (13 параметров) и повреждения художественных 
наслоений (7 параметров). Для оценки принято 3 -балльную шкалу 
(от 1 – повреждений нет или есть легкие повреждения до 3 – очень 
сильные повреждения). Также был проведен анализ кислотности 
бумажного или тканевого носителя картин согласно принятой 
шкале. Основой для категоризации было среднее арифметическое 
баллов или совокупное соблюдение следующих условий (Czuczko, 
2012, s. 113):
–  категория 3 – среднее арифметическое выше 2,0 или две 

3 -балльные оценки в двух ключевых параметрах (выбранных 
автором);

–  категория 2 – среднее арифметическое выше 1,5, если выставле-
ны две 2 -балльные оценки в двух ключевых параметрах;

–  категория 1 – во всех остальных случаях.
В этой ситуации для категоризации не использовалась сумма 

баллов, а сами категории не были четко определены, хотя подраз-
умевалось, что категория 1 относится к хорошему физическому 
состоянию, категория 3 обозначает плохое физическое состояние, 
а категория 2 – среднее. Также стоит повторить, что метод при-
менялся автором для оценки не книг, а рисунков.

В этом же номере «Блокнота Консерватора» появилась еще 
одна работа проф. Эльжбеты Яблонской, посвященная реставра-
ции тифлографических фондов – книг и пособий для незрячих 
и слабовидящих (Jabłońska, 2012). При оценке была применена 
4 -балльная шкала (от 0 баллов – повреждений нет до 3 баллов –  
очень сильные повреждения). Количество параметров зависело от 
уникальности объектов. Сумма полученных баллов была взята 
за основу процентной шкалы повреждений, без категоризации  
и введения балльных интервалов.

В опубликованной в 2015 году совместной работе Ценные библи-
отечные фонды в Варминско ‑Мазурском воеводстве: физическое 
состояние (польск. Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie 
warmińsko ‑mazurskim: stan zachowania) под редакцией Аниты Ро-
мулевич (Anita Romulewicz), библиотекаря из Ольштына, есть две 
статьи, упоминающие метод балльной оценки по шкале. Первая 
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из них, реставраторов из Торуня Евы Хлебус (Ewa Chlebus), До-
роты Ютшенки -Супрын (Dorota Jutrzenka -Supryn) и Иоанны Сроки 
(Joanna Sroka) посвящена превентивной консервации старопечатных 
книг в фондах библиотеки польского города Эльблонг (Chlebus, 
Jutrzenka -Supryn, Sroka 2015). Оценка физического состояния книг 
была одним из аспектов проекта общей консервации фондов. Тома 
были оценены с помощью реставраторской анкеты (без описания 
ее содержания) согласно 4 -балльной шкале (от 0 до 3 баллов), без 
подсчета конечных результатов и категоризации объектов.

В свою очередь, статья Катажины Кресимон (Katarzyna Kre- 
symon) из областной библиотеки в Ольштыне (польск. Biblioteka 
Wojewódzka w Olsztynie) посвящена балльной оценке физического 
состояния старопечатных книг в этой же библиотеке (Kresymon 
2015). Для проведения исследования автор использовала реставра-
торскую анкету, созданную Халиной Росой и Изабелой Дамулевич 
(Rosa, Damulewicz, 2004) с 4 -балльной шкалой оценки (от 0 – по-
вреждений нет до 3 – сильные повреждения), но иначе подошла  
к обработке полученных данных. В процессе категоризации Ка-
тажина Кресимон не воспользовалась предложенными балльными 
интервалами, а соотнесла категории с выставляемыми баллами:  
0 – очень хорошее физическое состояние, 1 – хорошее, 2 – среднее, 
3 – плохое. В статье не было уточнено, проходила ли категоризация 
на основе среднего арифметического полученных баллов и была ли 
проведена вообще – в конце статьи представлены исключительно 
процентные соотношения для отдельно взятых повреждений.

Мы представили избранные значимые работы в польской на-
учной литературе, посвященной применению метода балльной 
оценки книжных и переплетенных фондов согласно избранной 
шкале1. Из проведенного обзора следует, что в статьях появляются 
общие, характерные для метода аспекты, а также некоторые раз-
ногласия. Метод балльной оценки по шкале принадлежит к группе 
количественных методов, поэтому одним из его методологических 
положений является математическая обработка данных. В пере-
численных выше примерах применения метода были использованы 
три подхода к обработке данных:
–  подсчет данных в процентах (соотношение суммы баллов для 

отдельного повреждения и максимального количества баллов 
для всех повреждений);

1 Метод балльной оценки по шкале применим также и для иных типов фон- 
дов, например, рукописей (Baumann 2016).
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–  подсчет среднего арифметического полученных баллов для про-
ведения категоризации томов;

–  подсчет суммы баллов для категоризации томов в рамках опре-
деленных балльных интервалов.

Последний подход открывает самые большие возможности сбо-
ра и предоставляет данные о физическом состоянии старопечатных 
книг, хотя до сих пор является и источником нескольких нераз-
решенных проблем.

В качестве комментария к перечисленным достоинствам и про-
блемам метода балльной оценки по шкале предлагаем ввести в его 
методологию некоторые усовершенствования. Если принять, что  
в балльном методе оценки по шкале необходимо установить балль-
ные интервалы для каждой категории, целесообразно к этому при-
менить процедуры математической логики. После подсчета баллов 
для всех оцениваемых параметров логично определить балльный 
интервал для одного тома следующим образом: минимум баллов – 
0, максимум – n * x, где n – количество оцениваемых параметров 
(повреждений), а x – максимальная оценка по шкале для одного 
повреждения (в основном от 3 до 5 баллов, иногда даже до 10).

Здесь появляется вопрос об эквивалентности выбранных пара-
метров для оценки: очевидно, что повреждения разных элементов 
книги не равноценны (например, убытки в листах бумаги гораздо 
более серьезны, чем легкая желтизна). В такой ситуации необхо-
димо ввести коэффициент значимости для отдельно взятых по-
вреждений2. Если повреждения не равноценны, то при подсчете 
балльного интервала нельзя просто поделить максимальное ко-
личество баллов на число категорий физического состояния – не-
обходимо ввести коэффициент веса для каждого повреждения. Он 
может быть введен исследователем, исходя из его личного опыта  
и знаний, либо установлен с помощью пакета дополнительных 
исследований (например, психологических: можно выявить отно-
шение читателей к определенным повреждениям книги, а также 
восприятие специалистами библиотекарями и реставраторами по-
добного набора повреждений). К примеру, можно предположить, 
что для легких повреждений коэффициент веса = 1, для средних 
= 2, для сильных = 3. Важно иметь в виду, что коэффициент веса 
является условным и договорным параметром, а его введение за-
висит от оценщика. Влияние коэффициента веса на определение 

2 Предлагаем называть этот дополнительный параметр коэффициентом веса 
или коэффициентом тяжести.
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балльных интервалов может быть решающим, поэтому его введе-
ние является основным методологическим заданием в усовершен-
ствовании метода балльной оценки по шкале. После установления 
коэффициента веса повреждений нужно ввести конкретные катего-
рии физического состояния (за основу можно принять традицион-
ные категории: хорошее, среднее и плохое физическое состояние, 
а также расширение дополнительными категориями), а кроме того, 
подсчитать для них балльный интервал, например: от 0 до 20 бал-
лов – хорошее состояние, от 21 до 40 – среднее и т.д. Как уже 
упоминалось, балльные интервалы также являются условными. Их 
диапазоны зависят от количества оцениваемых повреждений, ре-
шения оценщика или результатов дополнительных исследований. 
Коэффициент увеличит «вес» повреждения путем его умножения 
на полученный балл.

При применении метода балльной оценки по шкале логично 
ввести определенные правила категоризации для объектов, кото-
рые не могут быть оценены из -за очень обширных повреждений 
(например, находятся в состоянии разложения). В этой ситуации 
нужно решить, получат ли эти объекты некое количество баллов 
a priori или вообще не будут оцениваться.

Основываясь на результатах критического анализа литературы 
по теме использования балльного метода по шкале, подытожим, 
что применение метода должно учитывать следующие условия  
и требования:
–  принятие единой шкалы оценки с любым количеством степеней 

(решение принимает исследователь);
–  перечисление параметров для оценки (решение принимает иссле-

дователь), набор параметров зависит от нужд оценщиков и спец-
ифики исследуемого фонда (лучше всего объяснить, почему был 
сделан именно такой выбор);

–  балльная оценка проводится для отдельных параметров, а не 
для категории; нельзя назвать применением балльного мето-
да ситуацию, когда балл приписывается категории физического 
состояния книги: например, 1 балл – очень плохое физическое 
состояние, 10 баллов – очень хорошее физическое состояние (ср., 
Zając, 2010, s. 210);

–  формулирование категорий физического состояния (определяют-
ся исследователем);

–  если оценщик вводит балльные интервалы для каждой катего-
рии, то такое введение должно быть обусловлено методологи-
чески.
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Заключение

В последние 20 лет в Польше получили популярность три ос-
новных метода оценки физического состояния книжных фондов: 
органолептический описательный метод, стэнфордский метод и ме- 
тод балльной оценки по шкале. Первый, как самый простой  
и доступный, использовался практически все время библиотекаря-
ми, а попытку его усовершенствования с помощью реставраторских 
анкет предпринял Ежи Анджеевский в 2003 году. Стэнфордский 
метод распространился в Польше в начале нашего века при под-
держке специалистов Национальной библиотеки в Варшаве, пре-
жде всего Владислава Собуцкого и его коллег -реставраторов. Родо-
начальницами последнего метода в Польше были реставраторы из 
Торуня Халина Роса и Изабела Дамулевич, которые в 2004 году так 
видоизменили стэнфордский метод, что он перерос в отдельную 
методику балльной оценки по шкале.

После ознакомления с польскими научными работами в об-
ласти проверки физического состояния документов складывается 
впечатление, что перечисленные методы оценки в польской практи-
ке все еще функционируют исключительно в дисциплине реставра-
ции и консервации фондов. Без сомнения, эти методы могут быть 
(и должны быть) усовершенствованы и приведены в соответствие 
с методологическими требованиями научной дисциплины библи-
отечного дела.

Самым перспективным методом для библиотекарей, по нашему 
мнению, является метод балльной оценки по шкале. В настоящее 
время этот метод несовершенен и мало популярен в библиотеках, 
как в Польше, так и во всем мире. Доказательством этого явля-
ется хотя бы то, что сам подход к оценке физического состояния 
фондов путем балльной оценки выбранных повреждений не имеет 
в научной литературе ни названия, ни точной дефиниции. В то же 
время по числу работ польских специалистов -реставраторов на эту 
тему можно сделать вывод, что данный метод является наиболее 
эффективным в случае оценки таких объектов, как первопечатные 
и старопечатные издания. Именно поэтому стоит посвятить силы 
на его доработку и усовершенствование.
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Abstract: In recent years the Polish methodology of the state of preservation of book 
collections has experienced dynamic growth. The purpose of the article is to provide 
an overview and a critical analysis of three methods of such evaluation in Poland. 
The overview refers to the scholarly publications and the research of W. Sobucki, 
H. Rosa, I. Damulewicz, E. Potrzebnicka, E. Jabłońska and others. In Poland three 
basic methods are currently used, each of which is different in nature and provides 
different information to the researcher. The simplest and the most popular method 
is the one which consists in the organoleptic evaluation of a specimen, based on the 
data which is perceived by the senses of the evaluator. The Stanford method is most 
commonly applied to the evaluation of the collections of the 19th and 20th centuries. 
However, the application of this method to old prints is associated with certain diffi-
culties. From this method evolved a third one, which in the course of time underwent 
such transformation that it may be aptly perceived as an independent method i.e. the 
method of point -based evaluation, which was developed mainly in reference to the 
work on items of historical interest. This method enables the inclusion of a greater 
amount of information about the item under study by means of a selected scale of 
points. The method of point -based evaluation according to a scale seems to be the 
most reliable one, but at the same times it requires further work on the refinement 
of this method.
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Identyfikacja i bezpieczeństwo kolekcji 
Systemy znakowania zbiorów bibliotecznych – 

perspektywa historyczna i współczesna

Abstrakt: Celem artykułu jest podjęcie rozważań na temat znaków i symboli, któ-
rymi na przestrzeni wieków podpisywano książki. Sygnowanie kolekcji bibliotecznych 
może odbywać się poprzez adnotację naniesioną ręką właściciela czy przyklejenie 
ekslibrisu. Powołując się na przykłady anulowanych/kasowanych sygnatur bibliotecz-
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kodeksu zawiera szereg oznakowań, np. znak wodny współtworzący strukturę papie-
ru, które są pomocne w prowadzeniu badań bibliologicznych. Umiejętność odczytania 
kompozycji formalno -stylowej znaku, właściwa identyfikacja techniki wykonania np. 
papieru wyklejkowego, mogą przesądzić o czasie i miejscu wykonania książki bądź 
potwierdzić jej oryginalność. 
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Zarówno historyczne, jak i współczesne działania związane ze 
znakowaniem kolekcji wynikają z potrzeby identyfikowania obiektu 
materialnego z jego właścicielem. Do wskazania przynależności dzieła 
bądź całych kolekcji do określonej osoby czy biblioteki służą sygnatu-
ry. Te z kolei reprezentują szeroką paletę różnorodności. Są to: znaki 
i symbole, mające podłoże ideograficzne, oraz adnotacje napisowe i alfa- 
numeryczne, stanowiące rozbudowany system informacyjny. W per-
spektywie historycznej nadawano im różne formy i sposoby wyrazu. 
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Umieszczano je bezpośrednio na obiekcie lub za pośrednictwem innego 
nośnika, tak jak to dzieje się współcześnie z naklejkami RFID. Niniejsze 
rozważania koncentrują się na przeglądzie najbardziej charakterystycz-
nych metod stosowanych w bibliotekarstwie. Jako materiał badawczy 
posłużą kolekcje biblioteczne oraz egzemplarze książkowe, z którymi 
autorka zetknęła się w czasie prac bibliotekarskich. Nim przywołane 
zostaną formy obrazujące główne zagadnienie, przyjrzyjmy się znacze-
niu terminów i definicjom poszczególnych pojęć. I tak znak to łacińskie 
sign, natomiast znakowanie, podpisywanie, to łacińskie signans. Według 
Wielkiej Encyklopedii PWN termin „znak” jest to: 

W językoznawstwie, każda jednostka funkcjonalna języka, zdol-
na pełnić funkcję semantyczną. Znaki językowe mają charakter 
arbitralny i konwencjonalny, tj. związek między stroną znaczącą 
i oznaczaną jest motywowany konwencją społeczną, nie jest to 
związek naturalny. W semiotyce jest to obserwowalny element 
rzeczywistości, który nie jest istotny ze względu na swoje własne 
cechy, ale na swoją relację do innego elementu rzeczywistości, do 
którego się odnosi (Znak, 2005, s. 423).

Anna Aleksiewicz, autorka hasła „sygnatura biblioteczna”, zdefinio-
wała je w sposób następujący: 

jest to znak miejsca wskazujący lokalizację dokumentu w biblio-
tece, umożliwiający jego odszukiwanie i poprawne włączenie do 
zbiorów. Proces nadawania sygnatury bibliotecznej nazywa się 
sygnowaniem. Co więcej, sygnatura biblioteczna to zbiór liter, 
cyfr, znaków interpunkcji, elementów barwnych lub też ich kom-
binacji. Podstawową zasadą budowania sygnatury powinna być jej 
prostota i czytelność (2017, szp. 558–559).

W obu przytoczonych definicjach określono istotę samego znaku 
oraz wskazano na jego relację wobec oznaczonego obiektu. Druga z de-
finicji wytycza szerszy obraz zagadnienia. Nie tylko wyjaśnia znaczenie 
sygnatury bibliotecznej, lecz także odnosi się do procesu jako czynności, 
w trakcie której dokonuje się owego przypisania – sygnowania. W sztu-
kach plastycznych sygnatura rozumiana jest jako własnoręczny podpis 
wykonawcy dzieła w wersji pełnej bądź skróconej, to jest w postaci 
monogramu lub określonego przez artystę znaku. 

Sygnowania dzieł dokonywano już w starożytności. W średniowiecz-
nej Europie ze względu na anonimowy charakter twórczości podpisy  
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na obiekty materialne nanoszono dość rzadko. Począwszy od XV w., 
w związku ze zmianami światopoglądowymi oraz z narodzinami sztuki 
typograficznej, wprowadzano je coraz chętniej, czego liczne przykła-
dy odnajdziemy w książkach. Artyści, uświadomiwszy sobie nie tyle 
własną wartość, ile rolę społeczną, odnotowywali łacińskie formuły, 
np.: pinxit, p. – namalował; fecie, f. – wykonał; sculpsit, sc. – wyrzeźbił 
lub rysował; delineavit, del. – narysował; invenit, inv. – projektował itp. 
Łaciną zapisana jest również adnotacja, która na dobre zadomowiła się 
w przestrzeni książki, z tą różnicą, że nie odnosiła się do twórcy, lecz 
do osoby właściciela. Od tej pory jego imię i nazwisko poprzedzała 
łacińska formuła Ex libris, co oznacza: z ksiąg / z księgozbioru (fot. 1). 

Fot. 1  Ekslibris Patris Petri Zeydel cum facultate superiorum adusum, manu pro-
pria. Dono eiusdem [… zapis nieczytelny] Residentiae Słonimensis Anno 17451

Źródło: Fot. A. Biały.

Pierwsze znaki własnościowe były malowane ręcznie w postaci sym-
bolu stworzonego na podstawie gmerku lub herbu rodowego właściciela. 
W 2016 r. obchodzony był jubileusz pięćsetlecia ekslibrisu polskiego. 
Pięć minionych wieków stanowi świadectwo bibliofilskiego stosunku 
do książki. Kultura organizowania biennale, triennale na ekslibris po-
twierdza ugruntowaną pozycję tego znaku własnościowego, obrazuje też 

1 Wpis wykonano na stronie tytułowej dzieła Rok skarbowy dzieł Pańskich nie-
dzielnymi kazaniami ogłoszonych, do Dni skarbowych albo Świątecznych kazań doło-
żony […] Wilno, w Drukarni Akademickiej Soc. Jesu, 1722. Egzemplarz przechowy-
wany jest w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.
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żywą działalność artystyczną w orbicie małej formy graficznej2  Przez 
ten czas ekslibris nie zmienił charakteru. Zadomowiony na luźnej kar-
teczce, odciśnięty szlachetnymi technikami graficznymi3, w kompozycji 
podążał za trendami formalno -stylowymi. Przyklejony do wewnętrznej 
strony przedniej okładziny, nie tylko określa pochodzenie obiektu, ale 
też wpływa na jego ochronę. Artystyczne ekslibrisy, emanując estetyką, 
mogą uchronić książkę przed zniszczeniem, a nawet znacząco podnieść 
wartość materialną obiektu. Z kolei w badaniach bibliologicznych sta-
nowią wsparcie dla badań proweniencyjnych, kiedy np. ustalane są losy 
kolekcji książkowej czy dzieje pojedynczego egzemplarza. 

Formą księgoznaku zamieszczanego na okładce książki jest super-
ekslibris. Już w XV w. na zamówienie klienta superekslibrisy lokowa-
no na przedniej lub tylnej okładzinie, najczęściej w centralnej części 
kompozycji dekoracyjnej ramy, tworzącej zwierciadło. Były odciskane 
techniką tłoczenia ślepego, srebrem lub złotem. Przykład rodzimego 
superekslibrisu na tak skomponowanych okładzinach reprezentuje tarcza 
herbowa Nałęcz (fot. 2). Choć jest on prosty w kompozycji, jedynie 
linia tarczy zawiera drobny akcent dekoracyjny, to jednak typowy dla 
rodzimego środowiska połowy XVI w. Wiele podobnych przykładów 
odnajdziemy w zabytkowych kolekcjach. Jak podaje Arkadiusz Wag-
ner (2016), godło herbowe tworzy ważny komponent superekslibrisu. 
Trudno się z tą opinią nie zgodzić. Herb niejako go inicjuje, wypływa 
z idei rodowego znaku i współtworzy kompozycję sygnalną w szerokim 
znaczeniu tego słowa. Warto w tym miejscu podkreślić, że jedynie naj-
zamożniejsi lub też piastujący urząd pieczętowali w ten sposób swoje 
książki. Innym przykładem superekslibrisu, w tym przypadku napiso-
wego, są książki z kolekcji szesnastowiecznego francuskiego bibliofila 
Jeana Groliera – Io. Grolieri et Amicorum. 

Superekslibrisy stanowią dowód umiłowania książek. Częściej wy-
stępują liternicze w postaci inicjału imienia i nazwiska, tytułu, godnoś- 
ci czy piastowanej funkcji. Superekslibris jest zarazem nieodłącznym 
elementem kodeksu i, podobnie jak w przypadku ekslibrisu, gwarantem 
własności oraz pewnego rodzaju zabezpieczeniem, trudnym do usunię-
cia bez straty dla egzemplarza. 

2 Wydarzeniami mającymi charakter konkursów są m.in.: organizowany przez 
Bibliotekę Śląską Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Lino-
rytniczego, przygotowywany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach Mię-
dzynarodowy Konkurs na Ekslibris czy powołane do życia przez Muzeum Zamkowe 
w Malborku Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego.

3 Drzeworytem, miedziorytem, akwafortą, akwatintą, litografią.
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Fot. 2. Oprawa krakowska (fragment) z superekslibrisem anonima herbu Nałęcz,  
z pierwszej połowy XVI w. Ze zbiorów Zabytkowej Biblioteki na Jasnej Górze 
w Częstochowie
Źródło: Fot. A. Biały.

Sygnaturę biblioteczną można rozpatrywać również w aspekcie zor-
ganizowanych kolekcji, dla których stosowano sygnatury topograficzne. 
Przykładem historycznej kolekcji stanowiącej potwierdzenie unikato-
wego zamieszczania znaku wskazującego lokalizację w zbiorze jest 
Zabytkowa Biblioteka na Jasnej Górze w Częstochowie. Projekt sali 
bibliotecznej zrealizowano w połowie XVIII w. W układzie przyjęto 
rozwiązania proponowane przez Oliviera Legiponta. Formę ochrony 
i zabezpieczenia zbioru stanowiły futerały wykonane przez często-
chowskiego mistrza introligatorskiego Mateusza Brylskiego. Sygnatura 
wytłoczona na grzbiecie futerału informuje o lokalizacji dzieła w sza-
fie bibliotecznej, na półce tejże szafy, oraz o kolejności umieszczenia 
futerału na półce. Cyfra rzymska oznacza dział, duża litera alfabetu 
łacińskiego – półkę, a cyfra arabska – miejsce na półce. Sygnaturę prze-
niesiono również na okładzinę przednią dzieła, nie bacząc na wartość 
kompozycji dekoracyjnej (fot. 3). Z sygnatury uczyniono zatem trwały 
podpis własnościowy odsyłający nie tylko do miejsca na półce, ale do 
macierzystej biblioteki w ogóle. 
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Fot. 3. Przykłady sygnatury topograficznej na egzemplarzach ze zbiorów Zabytkowej 
Biblioteki na Jasnej Górze w Częstochowie
Źródło: Fot. Agnieszka Biały.

Topograficzna adnotacja o miejscu w zbiorze wniknęła również 
w przestrzeń ekslibrisu. Przykład takiego rozwiązania stanowi histo-
ryczna kolekcja Oppersdorffów (fot. 4), w której występuje 9 wariantów 
ekslibrisów z określonym działem i miejscem na sygnaturę (Ściążko, 
2017). 

Fot. 4. Przykłady sygnatury topograficznej na ekslibrisach z kolekcji Oppersdorffów
Źródło: Zbiory Specjalne, Biblioteka Śląska w Katowicach.

W XIX w. sygnowanie zbiorów bibliotecznych stało się powszech-
ne w procesie włączania jednostki do zasobu, początkowo na stronie 
tytułowej dzieła, w późniejszym czasie na jej odwrociu. Wówczas roz-
począł się ciekawy proweniencyjnie, choć może mniej estetyczny etap 
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znakowania. Za przykład niech posłuży egzemplarz z kolekcji Biblioteki  
Teatru Lwowskiego (fot. 5) z licznymi wpisami i kreśleniami sufler-
skimi, różnymi pieczęciami własnościowymi oraz kilkoma sygnatura-
mi, które nanoszono zapewne podczas kolejnych prac porządkowych 
w Bibliotece. Owocna praca bibliotekarska, polegająca na identyfikacji 
historycznej pieczęci i wpisów, obrazuje losy egzemplarza. Sposób 
opracowania pieczęci przedstawia się następująco: 
–  pieczęć owalna – Dyrekcya Teatru Polskiego Juliana Myszkowskiego, 

świadczy o pochodzeniu egzemplarza z biblioteki prowincjonalnego 
antreprenera, który z własnym zespołem operetkowym odwiedzał 
galicyjskie miasteczka, a w kwietniu 1896 r. został zaangażowany 
z całą trupą do Teatru Skarbkowskiego;

–  pieczęć podłużna – Dyrekcya Teatru Hr. Skarbka we Lwowie, świad-
czy o używaniu egzemplarza w lwowskim Teatrze Skarbkowskim 
działającym w latach 1842–1900;

–  pieczęć podłużna – Teatr Miejski Lwów No 759/3013. L. Heller, włas-
nościowa pieczęć dyrektora teatru Ludwika Hellera, który pełnił tę 
funkcję w latach: 1896–1900 i 1906–1918 i wtedy należała do niego 
także Biblioteka;

–  pieczęć podłużna – Własność Teatru Miejskiego we Lwowie. Zwrot 
zastrzeżony, znak własnościowy, którym opieczętowywano egzempla-
rze wypożyczane innym teatrom;

–  pieczęć owalna – Bibljoteka Teatru Wielkiego Zarządu Miejskiego 
w król. stoł. m. Lwowie, Teatr Miejski zaczęto nazywać Teatrem 
Wielkim po wybudowaniu nowego, okazałego gmachu w 1900 r. 
i wówczas powstał taki znak własnościowy;

–  pieczęć podłużna – Państwowy Teatr Śląski. Katowice – Biblioteka, 
naniesiona na wszystkie egzemplarze, które w 1945 r. przyjechały do 
Katowic, jedyna nie przekreślona znakiem X, którym unieważniano 
wszystkie lwowskie pieczęcie;

–  cztery sygnatury, z których ostatnia, wpisana czerwoną kredką w le-
wym dolnym rogu, została przejęta przez Państwowy Teatr Śląski 
i Bibliotekę Śląską w Katowicach4 

4 Opracowania pieczęci i sygnatur dokonała Barbara Maresz, Dział Zbiorów 
Specjalnych, Biblioteka Śląska w Katowicach.
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Fot. 5. Egzemplarz teatralny BTLw 3769 z różnymi pieczęciami własnościowymi 
oraz kilkoma sygnaturami, które nanoszono zapewne podczas kolejnych prac porząd-
kowych w Bibliotece Teatru Lwowskiego. 
Źródło: (Meilhac, 1894).

Nieodległy historycznie, jednak istotny w rozumieniu badawczym 
jest przykład stosowania pieczęci okolicznościowych. Praktyka ta rea-
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lizowana jest z powodzeniem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ty-
chach (fot. 6). Z pozycji bibliologa pozostaje apelować do placówek 
bibliotecznych o przemyślane, ale i odważne stosowanie pieczęci. Niech 
będą to pieczęcie inspirowane, spójne estetycznie, pamiątkowe. Korzyść 
z odbicia ich na kartach książki może być wielowymiarowa. Z pew-
nością komunikują o wyjątkowych okolicznościach związanych z pla-
cówką, podkreślają starania o nowe nabytki książkowe zorganizowane 
na okoliczność jubileuszu, identyfikują obiekt z książnicą, stanowią 
historyczny materiał badawczy, towarzyszą przedsięwzięciom promu-
jącym czytelnictwo. 

Ostatnią czynnością odnoszącą się do sygnowania, a inicjowaną 
z poziomu biblioteki, jest stemplowanie pieczęcią wycofania czy też 
wydzielenia z kolekcji (fot. 7). Znak identyfikuje placówkę oraz określa 
relację wobec niej. 

Fot. 6. Przykłady pieczęci okolicznościowych na zbiorach z kolekcji Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Tychach
Źródło: Fot. A. Biały.

Fot. 7. Przykłady pieczęci wydzielenia, wycofania z kolekcji
Źródło: Fot. A. Biały.

Obszarem poszerzającym spektrum badań są znaki naniesione na 
materiały, z których wykonano książki. Ich rękodzielniczy charak-
ter może określać losy pojedynczego egzemplarza, a także obiektów 
współtworzących kolekcję. Chodzi mianowicie o proces kompletowania 
księgozbiorów. Z historii wiadomo, że pierwsze kodeksy sprzedawane 
były w postaci luźnych, niepozszywanych składek, a obiekty z jednego 
nakładu typograficznego zyskiwały różne okładki. Działo się tak, kie-
dy właściciel nadawał różnym tytułom spójny wygląd odpowiadający 
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wystrojowi biblioteki – począwszy od papieru wyklejkowego, przez 
materiał pokrywający okładkę, po kompozycję zdobniczą oprawy. To 
właśnie wyklejka stanowi kluczowy punkt wyjścia w badaniach bi-
bliologicznych. Od niej powinno się rozpoczynać badania struktury 
książki czy historii egzemplarza. Na jej czystych kartach dokonywano 
różnorodnych zapisów. Widnieją na niej próby pióra probatio pennae, 
drobne zapiski, podliczenia, istotne notatki czytelnika. Do wyklejki 
przykleja się ekslibris. Wlany w strukturę papieru znak wodny (aqua 
di marca) może potwierdzić czas i miejsce wykonania oprawy, a przy-
kład wyklejki wykonanej z papieru marmurkowego z oznakowaniem 
widocznym jedynie pod światło (fot. 8) potwierdza tezę, że systemy 
znakowania książki i materiałów, z których wykonano kodeks, pozo-
stawiają szeroką perspektywę badawczą. Umiejętne odczytanie takich 
znaków własnościowych sprzyja działaniom zarówno identyfikującym, 
jak i zabezpieczającym, jako niepodważalny argument faktograficzny. 

Fot. 8. Pieczęć z podpisem: BUNTE ∙PAPIER ∙ FABRIQUE ∙KÖN. ∙ PREUSCHE ∙ 
PRIVILE PUSCH oraz datą 1743 i orłem herbowym
a) wizerunek papieru marmurkowego z podświetleniem od spodniej strony; b) wizerunek pa-
pieru marmurkowego bez podświetlenia
Źródło: Fot. A. Biały.

Zdecydowanie rzadszym przykładem widniejących w książce pie-
częci będących rodzajem znaku własnościowego jest podpis wytwórcy 
oprawy. Metody sygnowania opraw opisała Elżbieta Pokorzyńska (2013). 
Najczęściej występują one jako pieczęcie czy etykietki naklejane, po-
dobnie jak sygnowania antykwariatów, domów aukcyjnych czy księgarń. 
Ich zamieszczanie na tylnej wyklejce poszerza możliwości pełnej iden-
tyfikacji zbiorów książkowych.

a) b)
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Na koniec chciałabym przekazać kilka uwag na temat współczes-
nych sposobów afiliacji i zabezpieczania kolekcji. Wymienić tu można 
naklejki RFID, które, podobnie jak etykietki, sytuowane są najczęściej 
na wyklejkach. Służą jako nadajnik uruchamiający alarm, bądź też są 
nośnikiem zapisu informacji bibliograficznej i bibliotecznej. Ich charak-
ter ogranicza się do roli informacyjnej. Nie funkcjonują samoistnie, do 
ich odczytania niezbędne są zewnętrzne urządzenia. 

Proces znakowania kolekcji książkowych w Polsce ma pięćsetletnią 
historię. I choćbyśmy skupiali się jedynie na wizualnych przemianach, 
i tak dostrzeżemy bogactwo motywów, technik i form wyrażania włas-
ności względem książki czy księgozbioru. Ekslibrisy, które komuni-
kowały z poziomu przestrzeni estetycznej, zachowały swój charakter 
zarówno w perspektywie historycznej, jak i dziś. Współczesne formy 
znakowania kolekcji komunikują z poziomu binarnie zakodowanej treści, 
zawierając informacje bibliograficzne, bądź stanowią nadajnik emitują-
cy promieniowanie fal elektromagnetycznych – w charakterze alarmu. 
Nie posiadają wartości estetycznej, niemniej są znakiem czasu i prze-
mian zachodzących w sposobach sygnowania, bezpieczeństwa zbiorów 
bibliotecznych oraz przechowywania kolekcji nie tylko w przestrzeni 
bibliotecznej, ale także archiwalnej i muzealnej. Znaki ukryte w książ-
ce, np. aqua di marca, pieczęcie papierów wyklejkowych czy podpisy 
wytwórców wiążących książki – introligatorów – poszerzają spektrum 
badań proweniencyjnych w bibliologii. Natomiast przywołane przykła-
dy pieczęci okolicznościowych stosowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Tychach można uznać za rodzaj apelu do współczesnych 
bibliotekarzy o zwrócenie uwagi na zabieg stemplowania, w swej pro-
stocie mogącego stanowić wartość zabezpieczającą i estetyczną.
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Archiwalia u introligatora 
Zarys problemu

Abstrakt: Znajdujące się w zbiorach archiwów państwowych księgi w przeszłości 
poddawane były zabiegom introligatorskim. Prace te, wykonywane przez introliga-
torów na zlecenie urzędów, dziś w wielu przypadkach budzą sporo wątpliwości. Do 
najczęstszych błędów introligatorskich należy zaliczyć: zszywanie bloku „na okręt-
kę”, zszywanie bloku „na sztych” oraz zbijanie grzbietu gwoździami. Poważnym 
błędem było również mechaniczne obcinanie wszystkich kart w bloku, nierzadko 
wraz z tekstem, oraz wymienianie oryginalnych opraw ksiąg na nowe, pozbawione 
historycznego charakteru. Używane do tego celu tanie materiały złej jakości (synte-
tyczne kleje i okleiny introligatorskie) szybko ulegały zniszczeniu, nie spełniając swej 
funkcji. Zlecenia prac introligatorskich powinny być zatem obwarowane szeregiem 
wskazówek i wymagań precyzujących zakres i technologię wykonywanych prac, by 
uchronić materiał przed dewastacją. Zawód introligatora można zaliczyć do ginących 
rzemiosł, co świadczy o konieczności sprawdzania kompetencji osób, którym po-
wierzany jest materiał archiwalny, oraz skłania do stawiania postulatów o powrocie 
szkolnictwa zawodowego do rękodzieła.

Słowa kluczowe: Archiwalia. Introligatorstwo. Oprawa ksiąg. Rękodzieło. Rzemiosło

Utrzymanie akt w dobrym stanie zachowania jest obowiązkiem 
instytucji wytwarzających materiał archiwalny i wynika bezpośrednio 
z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Ustawa, 
1983, art. 12). Materiał archiwalny na skutek częstego użytkowania 
czy przechowywania w złych warunkach magazynowych ulega różno-
rodnym uszkodzeniom – mechanicznym, biologicznym, chemicznym 
(Jabłońska, Strzelczyk, 2007, s. 46–71). Wiele instytucji ma pełną świa-
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domość wagi tworzonych dokumentów i otacza swoje zbiory troskliwą 
opieką, by w dobrej kondycji przekazać je do archiwum, gdzie będą 
służyły kolejnym pokoleniom badaczy. Jednak czynnikiem niszczącym 
zbiory może stać się również działalność człowieka. Wykonując różnego 
rodzaju zabiegi, możemy przyczyniać się do pogłębiania zniszczeń ar-
chiwaliów lub wręcz powodować powstawanie nowych. Naszej działal-
ności towarzyszy często nieświadomość niekorzystnych następstw – gdy 
w dobrej wierze dokumenty ratowane są np. przy użyciu taśmy klejącej. 
Jednak część obserwowanych dziś uszkodzeń powstała na skutek dzia-
łania rzemieślników, którym zabytkowy materiał został przekazany do 
naprawy. Naprawy te odbywały się przeważnie w nieodległej przeszło-
ści – pod koniec XX w. 

W ostatnich kilkudziesięciu latach decyzja o tym, w czyje ręce 
należy oddać uszkodzone archiwalia, była prosta – w ręce introligatora. 
Introligatorzy od stuleci zajmowali się nie tylko oprawą ksiąg, ale także 
ich przeoprawianiem i naprawą. 

Na pierwszą połowę XX w. przypada szczególny rozwój polskiego 
introligatorstwa. To czas działalności wielu wybitych postaci, jak Bona-
wentura Lenart czy Robert Jahoda, którzy rzemiosło oprawiania książek 
wynieśli do rangi sztuki. Obaj także z powodzeniem wykonywali prace 
związane z konserwacją ksiąg zabytkowych. W 1932 r. Kazimierz Woj-
ciech Witkiewicz – polski grafik, bibliofil, profesor krakowskiej ASP, 
tak pisał o kondycji polskiego introligatorstwa: 

Mimo szalonego tempa rozwoju techniki i przemysłu fabrycznego 
rękodzieło nie uległo zagładzie. Możemy nawet przypuszczać, 
że otwierają się nowe horyzonty, zapowiadające rozkwit i lepszą 
przyszłość dla rzemiosła […] Drobny wytwórca, wśród dziejowej 
burzy, mniej narażony na gromy bijące w kominy fabryczne 
i w niebotyczne gmachy przemysłowe, chroni się przed zawieru-
chą jak leśna roślina wśród wysokich dębów (Witkiewicz, 1932, 
s. 7).

Początek XX w. to również okres istotnych zmian w specyfice 
zawodu introligatora. Oprócz funkcjonowania w dobrej kondycji intro-
ligatorstwa rękodzielniczego, które hołdowało tradycji, pielęgnowało 
rzetelne wykształcenie i dobre opanowanie warsztatu, pojawiło się in-
troligatorstwo przemysłowe, wykorzystujące nowe wynalazki – maszy-
ny do zszywania, falcowania, krojenia, zbierania składek czy złocenia 
(Pokorzyńska, 2013a, s. 69–73). Ważnym wynalazkiem zmieniającym 
oblicze introligatorstwa było wynalezienie i opatentowanie w 1881 r. 
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przez Hermana D. Baumfalka oprawy bezszwowej, w której luźne karty 
księgi łączono ze sobą, klejąc do grzbietu bawełnianą flanelę1. Część 
rękodzielniczych warsztatów introligatorskich, zaopatrzywszy się w no-
woczesne urządzenia, technologie i materiały introligatorskie, zaczęła 
stosować szybsze i tańsze techniki wykonywania oprawy. Wymusił to 
m.in. rynek pracy. Chociaż Ustawa Przemysłowa z 1927 r. (Rozporzą-
dzenie, 1927) zaliczała introligatorstwo do zawodów koncesjonowanych, 
to jednak zawód ten mógł być wykonywany także przez osoby nieposia-
dające uprawnień. W efekcie spadła jakość usług, z powodu bezrobocia 
zaczęli też odchodzić od zawodu wykształceni rzemieślnicy (Poko-
rzyńska, 2013b, s. 63). Nad obniżającym się poziomem prac, brakiem 
indywidualizmu i artyzmu ubolewał w 1926 r. Aleksander Semkowicz: 
„Przeważny ogół posiadaczy książek ponosi winę niskiego poziomu 
sztuki introligatorskiej u nas. Ogólny brak zainteresowania oprawą 
sprowadził już fatalny upadek pięknego niegdyś rękodzieła i w tym 
poziomie tandety i niesmaku kształci się nowe pokolenie przyszłych 
oprawców i niszczycieli książek” (Semkowicz, 1926, s. 8). Co istot-
ne, przy użyciu tych samych, nowych metod introligatorskich zaczęto 
prowadzić prace renowatorskie. Zwrócił na to uwagę m.in. B. Lenart, 
który o maszynowym obcięciu bloku i nacięciu piłką grzbietu osiemna-
stowiecznej księgi Ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego pisał tak: 

zastosował introligator do zabytkowej książki swój codzienny 
sposób oprawy, który jest przecież zwykłym tylko nieporozumie-
niem, gdyż daje w rezultacie pracy ręcznej typ i wyraz maszy-
nowej oprawy. Sposób taki daleko odbiegający od zadania, jakie 
należało wypełnić, w tym wypadku był szczególnie karygodny, 
gdyż utrudnił przeprowadzenie konserwacji sposobem dawnych 
introligatorów (Lenart, 1926, s. 2).

Na drugą połowę XX w. przypada powolny upadek rzemiosła in-
troligatorskiego. Upowszechnienie się w poligrafii potokowych linii 
produkcyjnych oraz automatyzacja procesu w celu obniżenia kosztów 
i podniesienia jakości produktu miały wpływ na spadek zaintereso-
wania społeczeństwa jednostkowymi, ręcznie wykonanymi oprawami 
w warsztatach introligatorskich. Brak specjalistów, ciągłości kształcenia 
w systemie mistrz – uczeń, obniżenie jakości usług w imię jak najniższej 
ceny (walka z konkurencją), spowodowały, że oddawane do pracowni 

1 Dane amerykańskiego Urzędu Patentowego zawierają nazwisko Baumfalk oraz 
daty: patentu niemieckiego – 11 września 1878 r., patentu amerykańskiego – 3 maja 
1881 r. – zob. United States Patent nr 240,805. por. (Birkenmajer, red., 1971, s. 1683).



Katarzyna Kwaśniewicz60

introligatorskiej księgi traktowane były z pośpiechem, bez należytej 
troski, a często i wiedzy. Działające samodzielnie pracownie musiały 
zmienić zakres swoich usług, oferując wykonanie teczek, menu, etui, 
pudełek, okładek dyplomów, opraw prac dyplomowych itp. 

Odejście od starannie pielęgnowanego kunsztu introligatorskiego 
szczególnie widoczne jest w przypadku dziewiętnasto - i dwudziesto-
wiecznych ksiąg metrykalnych, które w wyniku intensywnego użytko-
wania systematycznie były poddawane reperacjom. Obecnie, stanowiąc 
materiał archiwalny, z którego chętnie korzystają genealodzy i histo-
rycy, objęte są opieką konserwatorską, jednak wiele z przejmowanych 
do archiwum ksiąg nosi ślady zniszczeń spowodowanych wcześniejszą 
interwencją introligatorów. Znak czasu stanowią tłoczone na złoto opra-
wy z introkalu, które elegancko wyglądają na półkach magazynowych. 
Skrywają one jednak niedbale zszyte i zaklejone klejem introligatorskim 
bloki oraz poobcinane karty. Jest to o tyle ciekawy materiał badawczy, 
że ze względu na liczbę tak naprawianych obiektów nie ma mowy 
o działaniu przypadkowym czy jednostkowym. Powtarzalność i zakres 
prac introligatorskich jasno wskazują, iż bardzo często była to z góry 
założona metoda pracy stosowana w wielu pracowniach. Oczywiście 
wśród zbiorów akt metrykalnych znajdują się także wtórne oprawy 
zasługujące na uznanie i wykonane zgodnie ze sztuką rzemiosła. 

Zniszczenia ksiąg spowodowane działalnością człowieka można 
podzielić na dwie grupy: odwracalne i nieodwracalne. Do zniszczeń 
nieodwracalnych można zaliczyć przede wszystkim obcinanie bloku 
księgi i usuwanie oryginalnych opraw – czyli działania o charakterze 
definitywnym. Zniszczenia odwracalne to te spowodowane nieprawidło-
wym szyciem, używaniem nieodpowiednich klejów i taśm oraz wyko-
rzystywaniem materiałów złej jakości. Wpływają one na estetykę obiek-
tów, utrudniają korzystanie z nich i nastręczają poważnych trudności 
w trakcie digitalizacji czy prac konserwatorskich, w wielu przypadkach 
są jednak możliwe do odwrócenia. 

Odrębny problem – rozpatrywany już nie w kategorii zniszczeń, 
lecz raczej jako niestaranność – stanowi nieprawidłowe ułożenie kart 
w księdze po jej przeoprawieniu. Zdarzają się bowiem przypadki wszy-
cia kart lub składek nie po kolei, do góry nogami lub na odwrót, czyli 
obciętą wewnętrzną częścią grzbietową na zewnątrz księgi.

W przypadku ksiąg metrykalnych najczęściej obserwowanym nie-
prawidłowym zjawiskiem jest wmontowywanie w nowe oprawy osła-
bionych, uszkodzonych i niefachowo podklejonych kart. Nowe oprawy 
tylko tuszują zły stan księgi, a mocne związanie grzbietu poprzez prze-
szycie lub sklejenie powoduje dodatkowe zniszczenia kart, szczególnie 
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w przypadku silnego zakwaszenia papieru, który się kruszy, wyłamuje 
i pęka (fot. 1).

Fot. 1. Wtórnie oprawiona księga z widocznymi zniszczeniami krawędzi kart
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.

Najwięcej o jakości wykonanych prac introligatorskich dowiadujemy 
się w trakcie konserwacji. Księgi oprawione zgodnie ze sztuką introli-
gatorską rozbierane są bez jakichkolwiek trudności, gdyż zastosowanie 
organicznych klejów pozwala na łatwe rozmontowanie wszystkich ele-
mentów oprawy i powtórne ich użycie. Pierwszą przesłanką zapowia-
dającą dodatkowe trudności w trakcie konserwacji jest wtórna oprawa. 
Jeżeli dodatkowo księga źle się otwiera, można śmiało założyć, że 
znajdziemy w niej wiele przykładów niepożądanych działań. 

Podstawowym zniszczeniem, które w oczywisty sposób kwalifi-
kowało materiał archiwalny do reperacji introligatorskiej, były uszko-
dzenia związane z szyciem i oprawą. Pęknięte szycie księgi wymaga-
ło pracochłonnych działań: rozmontowania bloku, ponownego uszycia 
i oprawienia. Dodatkowo, aby księga mogła zostać uszyta, często nale-
żało wcześniej wzmocnić grzbiety składek lub wręcz odtworzyć składki 
poprzez złączenie razem luźnych kart. Aby przyśpieszyć pracę, omijano 
etap reperacji grzbietów składek, a pracochłonne szycie przez środek 
składki zastępowano, używając mniej czasochłonnych metod. 

Szybkim i najczęściej spotykanym sposobem łączenia kart w blok 
księgi było szycie kilku kart razem „na okrętkę” (Pokorzyńska, 2009, 
s. 27). Utworzone w ten sposób wiązki łączono następnie razem w blok 
za pomocą nici. Tak uszyty grzbiet zaklejano klejem kostnym lub 
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introligatorskim. Efektem takich działań było niepełne otwieranie się 
księgi, gdyż igłę wkłuwano kilka milimetrów od brzegu. Część tekstu 
znajdująca się przy grzbiecie była niedostępna, a w miejscach łączenia 
składek -wiązek blok wyłamywał się (fot. 2).

Fot. 2. Grzbiet księgi zszyty „na okrętkę”
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.

Inny przykład nieprawidłowego szycia ksiąg stanowiło przeszywa-
nie całego bloku „góra–dół” na tzw. sztych (Pokorzyńska, 2009, s. 27) 
przy użyciu niezbyt grubego sznurka. Metoda ta, stosowana w oprawach 
albumowych, zupełnie nie sprawdzała się w przypadku ksiąg. Uszyta 
w ten sposób księga nie otwierała się w całości. Przeszycie musiało 
być odsunięte od grzbietu dalej niż w przypadku metody „na okrętkę”, 
co uniemożliwiało dotarcie do pełnej informacji na stronie. Ponadto 
nawiercane przez całą grubość bloku otwory służące do przewleczenia 
sznurka powodowały poważne uszkodzenia papieru (fot. 3).

Modyfikacja tej metody polegała na zbijaniu ksiąg gwoździami – od 
małych gwoździków w przypadku ksiąg cienkich, po kilkucentymetro-
we w przypadku opasłych woluminów. Przykładem takiego scalenia 
kart w blok może być inwentarz zespołu Archiwum Górnicze z Dąbrowy 
Górniczej2, oprawiony w Warszawie w latach pięćdziesiątych XX w. 
W trakcie prac renowatorskich przeprowadzonych w 2014 r. w pra-

2 Zespół nr 12/839, Archiwum Górnicze z Dąbrowy Górniczej, 1799–1918, stanowi 
zasób Archiwum Państwowego w Katowicach.
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cowni introligatorskiej Archiwum Państwowego w Katowicach w jego 
trzewiach znaleziono 17 gwoździ (fot. 4).

Fot. 3. Otwory po zszyciu księgi „na sztych”
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.

Fot. 4. Grzbiet inwentarza z wbitymi gwoździami, w trakcie demontażu
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.

Zdecydowanie mniej drastyczną, lecz także niewłaściwą metodą było 
uszycie książki za pomocą maszyny do szycia – plik kart przeszywano 
razem wzdłuż lewego boku, tworząc wiązkę. Następnie poszczególne 
wiązki łączono w całość np. za pomocą kleju – tak jak w przypadku 
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opraw klejonych. Jako przykład zastosowania tej metody może posłużyć 
księga urodzeń z 1911 r. z zespołu nr 12/2483, Urząd Stanu Cywilnego 
w Chropaczowie, sygn. 92. Ze znajdujących się w księdze luźnych kart 
utworzono wiązki za pomocą ściegu maszynowego, które po sklejeniu 
razem oprawiono wtórnie w półpłótno z papierem. 

Podane metody szycia ksiąg często były modyfikowane i dostoso-
wywane do konkretnego przypadku lub używane równocześnie. Wy-
korzystywano je także do łączenia luźnych kart (luzów), gdy chciano 
oprawić je w formę księgi. Należy podkreślić, że tak uszyty i zaklejony 
klejem introligatorskim grzbiet księgi jest bardzo trudny do rozmonto-
wania bez uszkodzeń. Ostrzegał już przed tym Adam Moraczewski, 
propagator metody szycia akt „na okrętkę”, pisząc: „raz wszytych akt 
bez uszkodzenia wyjąć nie można” (Moraczewski, 1935, s. 33).

Opisane sposoby szycia materiałów archiwalnych z dzisiejszej per-
spektywy należy ocenić negatywnie. W przypadku ksiąg w ogóle nie 
powinny być stosowane, gdyż stanowią poważny błąd w sztuce intro-
ligatorskiej i zupełnie nie uwzględniają faktu, że karty mogą zostać 
zapisane do krawędzi. W trakcie mechanicznego przeszywania akt („na 
sztych”) oprócz uszkodzenia papieru dochodziło również do dewastacji 
znajdujących się wewnątrz pieczęci lakowych, które przewiercano wraz 
z papierem (fot. 5).

Fot. 5. Otwory w pieczęci lakowej powstałe przy przewiercaniu bloku
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.

Niepełne otwieranie się ksiąg powodowało natomiast powstanie 
nowych zniszczeń w postaci rozłamanego bloku lub przedarć papieru, 
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szczególnie gdy ktoś dociekliwy próbował odczytać głęboko wszy-
ty tekst. Mocno wszyte karty uniemożliwiają dziś pełną digitalizację 
zapisanych stron. W skrajnych przypadkach księgi wymagają rozmon-
towania i ponownego uszycia zgodnie ze sztuką introligatorską, tzn.  
przez środek złożenia składki i na bawełniane taśmy lub sznurki. Jeżeli 
w trakcie przeoprawiania księgi introligator obciął grzbiety składek, 
wówczas przed jej zszyciem należy ponownie połączyć karty w składki. 

Obcinanie bloku było jednym z etapów prac introligatorskich, chęt-
nie stosowanym również w trakcie wtórnego oprawiania ksiąg. Przed 
uszyciem bloku obcinano grzbiety składek, natomiast po uszyciu ob-
cinano krawędzie, i ten zabieg wykonywany był najczęściej. Praktyka 
taka miała na celu wyrównanie powierzchni krawędzi, usunięcie ponisz-
czonych brzegów kart lub odświeżenie zabrudzonych czy zakurzonych 
krawędzi księgi. 

Przycięcie kart bez sprawdzenia szerokości marginesów bardzo często 
prowadziło do obcięcia fragmentów tekstu, tabel lub paginacji. Zdarzało 
się, że prace te wykonywano bardzo niestarannie, w związku z czym 
księgi pozostawały krzywe (obcięte w romb), a karty posiadały widoczne 
ubytki tekstu. Przykładem takich działań może być m.in. księga urodzeń 
z 1874 r. z zespołu nr 17/415 Urząd Stanu Cywilnego w Pawłowicach, 
gdzie zapewne z powodu silnego zagrzybienia wszystkie karty obcięto 
o około 1 cm wraz z wpisami. Skutkowało to utratą informacji oraz 
prawdopodobnie barwionych brzegów, o czym można wnioskować na 
podstawie pozostałych, nieprzeoprawionych ksiąg w zespole (fot. 6).

Fot. 6. Obcięta wraz z tekstem karta księgi urodzeń z 1874 r. 
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.
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Ze względu na nieodwracalność tego działania i utraconych infor-
macji zmianę formatu księgi należy zaliczyć do poważnych zniszczeń 
materiałów archiwalnych. Praktyka ta, podobnie jak powiązana z nią 
praktyka usuwania oryginalnych opraw, była stosowana dość często.

Uszkodzone księgi kierowane przez urzędy do pracowni introligator-
skich najczęściej otrzymywały nowe oprawy, niestety, niekorespondują-
ce z pozostałą kolekcją. Analiza jakości i rodzaju używanych materiałów 
dowodzi wyraźnie, że rzemiosło introligatorskie bardzo zmieniło swój 
charakter i pod koniec XX w. odcięło się od swych chlubnych tradycji. 
Oddawane do oprawy archiwalia ulegały znacznym przeobrażeniom, 
np. rezygnowano z wykonania półskórkowych opraw z ręcznie robio-
nym marmurkiem na rzecz mniej pracochłonnych i tańszych opraw 
wykonanych z płótna lub syntetycznych oklein introligatorskich. Szyldy 
najczęściej zastępowano tłoczonymi lub złoconymi napisami. Okleiny 
introligatorskie sprawiają złudne wrażenie solidnego materiału, a w rze-
czywistości jest to surowiec nietrwały, łatwo ulegający przetarciom 
i zniszczeniom, nieodporny na upływ czasu. O ile w przypadku opraw 
prac dyplomowych, kalendarzy czy teczek okolicznościowych taki ma-
teriał może mieć zastosowanie, o tyle w przypadku archiwaliów prze-
znaczonych do wieczystego przechowania zdecydowanie nie. Oprócz 
wykorzystywania odmiennych od oryginału materiałów nie odtwarzano 
także pierwotnej kolorystyki przeoprawianych ksiąg. Księgi otrzymywa-
ły oprawy oderwane stylistycznie od charakteru całości zbioru. Nawet 
gdy wycinano i przeklejano oryginalne szyldy, księga bezpowrotnie 
traciła swój pierwotny charakter (fot. 7–8).

Usunięcie oryginalnej oprawy powodowało także zniszczenie innych 
informacji. Na niektórych wyklejkach, zarówno przednich, jak i tylnych, 
można było odnaleźć znaki introligatorskie w postaci nalepek lub pie-
czątek, które stanowią dziś cenny materiał badawczy. Oprawy ksiąg 
mogły posiadać także barwione wyklejki czy ciekawe wzory papierów 
marmurkowych. I choć oprawy dziewiętnastowiecznych ksiąg metrykal-
nych nie stanowią wybitnych dzieł sztuki rękodzielniczej i zaliczane są 
do introligatorskich opraw masowych (Bieńkowska, Chamerska, 1987, 
s. 251), to jednak jako kompletny zbiór z pewnością mogłyby dawać 
pełniejszy obraz kondycji rzemiosła swoich czasów. We współcześnie 
przeoprawianych księgach nie można pominąć także istotnego problemu 
estetyki wykonania wtórnych opraw. W zbiorach archiwalnych znaj-
dują się księgi, w których wykonana praca stwarza wrażenie taniego, 
przypadkowego łatania materii (oprawy kombinowane), a nie solidnego 
i rzetelnego rzemiosła. Zastosowanie materiałów złej jakości jeszcze 
potęguje to wrażenie (fot. 9).
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Fot. 7. Wtórnie oprawiona księga z zespołu 12/1111, Akta stanu cywilnego wyznania 
mojżeszowego, Pilica
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.

Fot. 8. Oryginalnie oprawiona księga z zespołu 12/1111, Akta stanu cywilnego wy-
znania mojżeszowego, Pilica 
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.
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Fot. 9. Oprawa kombinowana księgi małżeństw z 1920 r. Reperacje wykonane przy 
użyciu płótna oraz okleiny introligatorskiej
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.

Do uszkodzeń materiałów archiwalnych związanych z działalnością 
człowieka należy również zaliczyć użycie syntetycznego kleju introli-
gatorskiego, zwanego potocznie białym klejem. Polioctan winylu sto-
sowany był już w 1928 r., natomiast w latach pięćdziesiątych XX w. 
w pracach introligatorskich wykorzystywano klej będący jego wodną 
dyspersją (Ciabach, 1987, s. 201–203). Ze względu na elastyczność, siłę 
klejenia oraz krótki czas wiązania używany był m.in. zamiast klejów 
kostnych do zaklejania grzbietów ksiąg. Jego cechy fizyczne i chemicz-
ne powodują jednak, że w razie konieczności rozmontowanie grzbietu 
księgi jest mocno utrudnione i obarczone dużym ryzykiem uszkodzenia 
kart. W przypadku zaklejenia nieprawidłowo uszytego grzbietu lub kle-
jenia składek czy bloku bez szycia może dojść do silnego pofałdowania 
i odkształcenia kart (fot. 10).

Kleje introligatorskie mogą również powodować zakwaszenie pa-
pieru, a tym samym zwiększać ryzyko uszkodzeń spowodowanych 
kwasową degradacją kart. 

Należy zaznaczyć, że wszelkie reperacje kart wykonane w obrębie 
tekstu przy użyciu klejów introligatorskich są także niewskazane z uwa-
gi na słabą odwracalność. Obserwując zniszczenia materiałów archiwal-
nych, które, zanim zostały przekazane do archiwum, były poddawane 
różnym zabiegom introligatorskim, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że 
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główną przyczyną zniszczeń był brak świadomości powagi następstw 
podjętych działań. 

Fot. 10. Silne odkształcenie kart spowodowane skurczem klejów
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.

Czy zatem księgi powinny trafiać w ręce introligatorów? Przeciw-
nikiem takiego rozwiązania był A. Moraczewski, zatrudniony w Archi-
wum Oświecenia Publicznego. Uważał on, że „u introligatora książki, 
ewentualnie akta szyje pracownik niewyszkolony” oraz że „jest to dla 
urzędu kosztowne a dla akt niekorzystne, gdyż na ogół introligatorzy 
akt szyć nie umieją i robią to systemem, zbliżonym do sposobu szycia 
książek; w rezultacie akty niszczą, zwłaszcza przy ich obecnej dwu-
stronnicowej formie” (Moraczewski, 1935, s. 9). W wydanej w 1935 r. 
broszurze Szycie akt. Wskazówki praktyczne zachęcał pracowników 
urzędów do podjęcia w tym kierunku samodzielnych działań. Apel ten 
pozostał jednak bez echa. Chociaż wiele porad A. Moraczewskiego było 
słusznych i wynikało z doświadczenia i troski o zbiory, to jednak nie 
wszystkie mogą być wykorzystywane, w tym trzy metody przeszywania 
akt: „na okrętkę”, „na sztych” i przy użyciu gwoździ.

Przez wiele lat materiał archiwalny trafiał do introligatorów nieza-
leżnie od stanu zachowania i zakresu prac. Stworzyło to utarty sche-
mat postępowania ze zniszczonymi archiwaliami, akceptowany zarówno 
przez introligatora, jak i przez urząd. Zmiana polityki ochrony zbiorów 
oraz digitalizacja materiałów archiwalnych spowodowały, że zweryfiko-
wano oczekiwania w zakresie materiałów przejmowanych do archiwów. 
Od kilku lat w urzędach wytwarzających i gromadzących materiał ar-



Katarzyna Kwaśniewicz70

chiwalny propagowane są konserwatorskie wytyczne dla introligatorów, 
aby uchronić księgi przed nieprzemyślanymi działaniami.

Wymogi konserwatorskie Archiwum Państwowego w Katowicach, 
dotyczące prac introligatorskich prowadzonych na materiałach archi-
walnych, dotyczą przede wszystkim zadań introligatora. Wskazówki 
te mają pomagać w określaniu zakresu przeprowadzanych czynności 
przy zlecaniu tego typu usług przez urzędy. I tak do zadań introligatora 
wykonującego nową oprawę lub poddającego renowacji starą należy: 
–  zachowanie oryginalnego charakteru, czyli wyglądu zewnętrznego 

księgi – zastosowanie identycznego sposobu oprawy: półpłótna, pół-
skórka, płótna, skóry, oraz zachowanie oryginalnych szyldów, czyli 
naklejek tytułowych; wklejanie wszelkich odzyskanych szyldów, które 
mogą znajdować się pod głównym szyldem, na wyklejkę wewnętrznej 
strony przedniej okładki;

–  uszycie księgi zgodnie ze sztuką introligatorską, tzn. przez środek 
składki, na taśmy bawełniane lub sznurki; w przypadku prac reno-
watorskich bez rozkładania bloku księgi doszywanie luźnych składek 
do taśm lub sznurków; 

–  wyokrąglenie grzbietów ksiąg i dostosowanie grubości tektur okładek 
do grubości i formatu bloku księgi;

–  dbanie, by wyklejki były wykonane z dobrego gatunkowo, bezkwa-
sowego papieru (np. typu Ingres);

–  wzmacnianie grzbietów składek przy użyciu pasków papieru (do-
puszczalne);

–  stosowanie maszynowo wykonanych kapitałek (dopuszczalne);
–  stosowanie materiałów identycznych z pierwotnymi, tzn. naturalnej 

skóry, papierów marmurkowych, płótna introligatorskiego barwione-
go, klejów skrobiowych (skrobi modyfikowanej), klejów skórnych, 
nici lnianych, konopnych lub bawełnianych;

–  stosowanie do opraw tylko tektur bezkwasowych.
Określono także czynności, których introligatorowi robić nie wolno, 

gdyż mogą negatywnie wpłynąć na materiał archiwalny. Czynności te 
są następujące:
–  obcinanie brzegów kart księgi, nawet gdy nie są zapisane, bez wzglę-

du na ich stan zachowania;
–  obcinanie grzbietów składek i zamiast zszywania zaklejanie grzbietu 

klejem introligatorskim;
–  zszywanie księgi „na okrętkę”, „na sztych” lub zbijanie gwoździami;
–  nawiercanie otworów w bloku księgi;
–  obcinanie zwięzów i montowanie oprawy na wyklejkach; 
–  używanie elementów metalowych do szycia lub montowania oprawy;



Archiwalia u introligatora. Zarys problemu 71

–  stosowanie syntetycznych materiałów introligatorskich, takich jak 
introkal, skaj, kleje introligatorskie na bazie polioctanu winylu;

– używanie do reperacji kart taśm klejących typu Scotch.
We wskazówkach zwrócono także uwagę na to, by czynności in-

troligatorskie nie wpłynęły negatywnie na zapisane w księgach infor-
macje, niedopuszczalne jest zwłaszcza zaklejanie w jakikolwiek sposób 
zapisanych fragmentów kart. Dopuszczalne jest natomiast wykonywanie 
drobnych reperacji kart paskami papieru klejonymi za pomocą odwra-
calnych klejów lub specjalistycznymi bibułkami, np. filmoplastem. 

Problemy ingerencji introligatorskiej w materiał archiwalny zasługu-
ją na głębsze rozpoznanie, przede wszystkim by można było zapobiegać 
i przeciwdziałać nieprawidłowościom. Istotne znaczenie ma edukacja 
opiekunów zbiorów na tzw. przedpolu archiwalnym, czyli w insty-
tucjach wytwarzających akta, które z czasem zostaną przekazane do 
archiwum. Zrozumienie przyczyn powstałych zniszczeń archiwaliów 
oraz konieczności ich ochrony, ale także przemyślane kierowanie akt 
do kompetentnych rzemieślników, daje szansę zachowania materiału 
w jak najlepszym stanie. 

Z drugiej strony nasuwa się postulat powrotu szkolnictwa zawo-
dowego do rękodzieła, by introligatorzy wychodzący ze szkół byli nie 
tylko operatorami urządzeń introligatorskich, ale też posiadali umiejęt-
ności, wiedzę i zamiłowanie do sztuki oprawiania ksiąg (fot. 11).

Fot. 11. Wtórne oprawy dziewiętnastowiecznych ksiąg metrykalnych wykonane zgod-
nie ze wskazówkami konserwatorskimi
Źródło: Fot. K. Kwaśniewicz.
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Archivalia in the bookbinder’s workshop 
An overview of the problem

Abstract: The books which comprise the collections of state archives were subject 
to bookbinding treatment in the past. These activities, commissioned by offices, 
were carried out by bookbinders and in many cases they are a source of a great 
deal of doubt. The most recurrent mistakes of bookbinders include the following: 
sewing a stack of sheets “na okrętkę”, sewing a stack of sheets “na sztych”, and 
the application of nails to the back of a book. A serious mistake was associated 
with the mechanical trimming of all sheets in a stack, frequently along with the 
text, and the replacement of the original cover of books with new ones, which were 
deprived of the historical character. Cheap materials of inferior quality (synthetic 
glues, covering materials) deteriorated quickly and failed to perform their function. 
Therefore the commission of bookbinding tasks should be associated with a number 
of recommendations and requirements which specify the scope and the technology 
of the tasks in order to save the material from destruction. The dying bookbinding 
trade enforces the verification of the competences of the people to whom the archive 
material is entrusted and induces one to put forward postulates about the return of 
the professional education to craftsmanship.
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Konserwacja, promocja i digitalizacja zbiorów 
w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

w Krakowie

Abstrakt: Celem artykułu jest omówienie działań podejmowanych w Bibliotece 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na rzecz ochrony, promocji oraz udo-
stępniania zbiorów. Na początku XXI w. rozpoczęto wieloletni projekt konserwacji. 
Do konserwacji pełnej przeznaczono 20 woluminów, około 800 książek poddano kon-
serwacji zachowawczej. W ramach promocji zorganizowano łącznie 12 wystaw. Na 
pięciu z nich zaprezentowano książki poddane konserwacji. Na pozostałych siedmiu 
przedstawiono woluminy najcenniejsze pod względem treści, opraw i znaków włas-
nościowych. W trosce o lepszy dostęp do wybranych woluminów przeprowadzono 
digitalizację najcenniejszych książek. Część z nich jest dostępna online. 

Słowa kluczowe: Biblioteka. Digitalizacja. Konserwacja. Misjonarze. Promocja 

Księża misjonarze przybyli do Krakowa w roku 1682, gdzie bp Jan 
Małachowski powierzył im prowadzenie Seminarium Zamkowego. 
Cztery lata później udzielił zgody na otwarcie własnego domu na przed-
mieściu Stradom. W obydwu placówkach rozpoczęli oni gromadzenie 
książek potrzebnych do użytku wewnętrznego. Niewątpliwie jednak 
posługa w Seminarium Zamkowym wymagała dostosowywania księ-
gozbioru również do potrzeb kształcących się alumnów. Sytuacja domu 
na Stradomiu uległa zmianie w 1732 r., po erygowaniu w nim kolejnego 
seminarium diecezjalnego. Także w tej placówce misjonarze starali się 
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nabywać książki potrzebne do pracy dydaktycznej z klerykami. W roku 
1800 władze zaborcze zamknęły dwa seminaria krakowskie: zamkowe 
i akademickie, a kleryków umieszczono w seminarium stradomskim. 
Pewna część książek z księgozbioru zamkowego trafiła również do 
biblioteki stradomskiej. Księgozbiór dalej powiększał się dzięki kolej-
nym nabytkom, zakupom i woluminom otrzymanym po skasowanych 
klasztorach. W 1901 r. klerycy diecezjalni zostali przeniesieni do nowo 
wybudowanego gmachu przy ulicy Podzamcze. Po raz kolejny prze-
znaczenie biblioteki zmieniło się w 1910 r., gdy erygowano Instytut 
Teologiczny Księży Misjonarzy. Odtąd z zasobów biblioteki korzystali 
nie tylko misjonarze, ale również wykładowcy i alumni z różnych 
zgromadzeń zakonnych. I tak jest do dzisiaj. Nowy budynek biblioteki 
wzniesiono w latach 1980–1986 (fot. 1–2) (Mituś, 2003, s. 175–181; 
Umiński, 2009, s. 35–40).

Fot. 1–2. Gmach Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, stan 
obecny
Źródło: (Archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy). 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja działań podejmowanych 
na rzecz ochrony, promocji oraz łatwiejszego udostępniania zbiorów 
wspomnianej biblioteki.

Konserwacja i ochrona zbiorów

W 2003 r. został zainicjowany wieloletni projekt obejmujący kon-
serwację i ochronę zbiorów biblioteki. Przeprowadzono wówczas dezyn-
fekcję zbioru kleparskiego, kontynuowaną w następnym roku. Przezna-
czono na nią prawie 40 tys. zł – została dofinansowana przez Fundację 
na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu SUBIN (Zadanie, 2003), 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Zadanie, 2004), firmę A.B.E. 
Marketing Publisher’ Distribution z Warszawy (Prośba, 2004), funda-

1. 2.
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cję Kirche in Not z Königstein (Projekt, 2004). Właściwą konserwację 
rozpoczęto w roku 2005.

W 2004 r. przedstawiciele toruńskiego Stowarzyszenia dla Ratowa-
nia Książek i Archiwaliów po Powodzi „Pro libris” po przeprowadzonej 
ekspertyzie opracowali raport dotyczący stanu zachowania i konserwacji 
woluminów z misjonarskiego księgozbioru (Rosa, 2004). Zdecydowano 
wówczas, że działania ochronne rozpoczną się od konserwacji zacho-
wawczej jako łatwiejszej i mniej kosztownej (Rosa, Damulewicz, 2004, 
s. 93–104; Ciechańska, Chrościcki, 2005, s. 122–134; Wojdyła, Wojt-
czak, 2005, s. 219–224; Woźniak, 2006, s. 160–185).

W następnym roku przedstawicielki toruńskiego Stowarzyszenia: 
Agnieszka Ciesielska, Katarzyna Wawrzyniak -Łukaszewicz i Mar-
ta Winiarczyk, rozpoczęły konserwację zachowawczą 300 woluminów 
z głównego księgozbioru stradomskiego i tzw. kleparskiego. Została ona 
zrealizowana ze środków Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjo-
narzy oraz dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 
w siedzibie biblioteki misjonarskiej (Zadanie, 2005). Koszt konserwacji 
zachowawczej wyniósł około 15 tys. zł. Stan zachowania, przyczyny 
zniszczenia woluminów i przebieg działań zostały szczegółowo opisane 
w sporządzonej dokumentacji. W trakcie konserwacji m.in. wykonano 
dokumentację fotograficzną obiektów przeznaczonych do konserwacji 
(fot. 3–4), oczyszczono wnętrza książek, krawędzie i okładki z kurzu. 

Fot. 3–4. Przykłady wybranych książek przed konserwacją zachowawczą
Źródło: (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, Winiarczyk, 2005).

Ponadto oczyszczono pergaminowe i skórzane oprawy. Zabez-
pieczono rozdarte lub wyrwane karty i ubytki papieru. Pozaginane 
i pomięte karty zostały nawilżone i wyprasowane między tekturami. 
Uszkodzenia opraw: rozdarcia pergaminu, skóry, rozwarstwienia na-
rożników i odspojenia wyklejek, naprawiono, wykorzystując klajster. 
Do naprawy grzbietów i narożników użyto klamer z bandaży ela-

3. 4.
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stycznych, aby nawilżona klejem skóra mogła wyschnąć we właściwej 
formie. W celu zabezpieczenia książek przed kurzem ich powierzchnię 
pokryto warstwą wosku pszczelego i wypolerowano. Dla najbardziej 
zniszczonych książek wykonano specjalne pudła ochronne z papie-
ru bezkwasowego. Po zakończonej konserwacji sporządzono doku-
mentację opisową i fotograficzną (fot. 5–6) (Ciesielska, Wawrzyniak- 
-Łukaszewicz, Winiarczyk, 2005).

Fot. 5–6. Przykłady wybranych książek po konserwacji zachowawczej
Źródło: (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, Winiarczyk, 2005).

W roku 2007 A. Ciesielska oraz K. Wawrzyniak -Łukaszewicz kon-
tynuowały konserwację zachowawczą w Bibliotece Księży Misjonarzy. 
Projekt ten został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priory-
tet II – Rozwój instytucji muzealnych. Łączny koszt konserwacji wy-
niósł 28 tys. zł (Zadanie, 2007). Dzięki wytężonej pracy konserwatorek 
zbiór 112 woluminów z tzw. księgozbioru kleparskiego odzyskał blask 
(fot. 7–10) (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2007). 

Fot. 7. Karta tytułowa – stan przed konserwacją
Źródło: (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2007).

5. 6.
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Fot. 8. Karta tytułowa – stan po konserwacji
Źródło: (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2007).

Fot. 9. Oprawa z pergaminowym grzbietem – stan przed konserwacją
Źródło: (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2007).

Fot. 10. Oprawa z pergaminowym grzbietem – stan po konserwacji
Źródło: (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2007).
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W 2008 r. w bibliotece nadal prowadzono prace ochronne. Objęły 
one konserwację pełną i zachowawczą. Prace te zostały dofinansowa-
ne przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet II – Rozwój instytucji 
muzealnych (Zadanie, 2008). 

Najpierw konserwacji pełnej poddano dwa klocki introligatorskie: 
klocek oznaczony sygnaturą 87 -III -B zawiera 8 woluminów z przeło-
mu XV i XVI w. (fot. 11–12), klocek o sygnaturze 89 -III -B zawiera 
5 inkunabułów i 1 dzieło z XVI w. Łączny koszt konserwacji pełnej 
wyniósł 20 tys. zł.

Fot. 11. Karta z drzeworytem po konserwacji
Źródło: (Ciesielska, 2008).

Fot. 12. Klocek po konserwacji pełnej
Źródło: (Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2008).
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Po przeprowadzeniu dezynfekcji obiektów wykonano dokumenta-
cję fotograficzną i opisową. Następnie oczyszczono klocki za pomocą 
twardej miotełki i pędzla oraz dokonano demontażu. Kontynuowano 
mechaniczne oczyszczanie papieru – pojedyncze karty zostały od-
tłuszczone, usunięto przebarwienia grzybowe i tłuste plamy. W dalszej 
kolejności uzupełniono ubytki i przedarcia. Wyprasowano odnowio-
ne karty. Ważnym etapem było uszycie księgi zgodnie z pierwotną 
konstrukcją. Wzmocniono grzbiet bloku, a następnie go uformowano. 
W przypadku klocka o sygnaturze 89 -III -B przeprowadzono analizę 
stylistyczną i technologiczną opraw z przełomu XV/XVI w. w celu 
zrekonstruowania oprawy. Wykonano drewniane bukowe okładziny, 
na przygotowany blok klocka nałożono skórę i zamontowano okucia. 
W obydwu klockach zabezpieczono skórę, nakładając warstwę wosku 
pszczelego. Całość została wypolerowana. Dla obydwu klocków wyko-
nano specjalne pudła z materiałów bezkwasowych (Ciesielska, 2008; 
Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2008).

W tym samym roku 139 książek z księgozbioru stradomskiego zo-
stało poddanych konserwacji zachowawczej (Ciesielska, Wawrzyniak-
-Łukaszewicz, Winiarczyk, 2008). Jej całkowity koszt wyniósł 34 750 zł.

W 2009 r. konserwacja pełna i zachowawcza była kontynuowana. 
Prace, podobnie jak w poprzednim roku, zostały dofinansowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet II – Rozwój instytucji muzealnych 
(Zadanie, 2009). Konserwacji pełnej poddano dzieła św. Bonawentury 
oznaczone sygnaturą 38 -III -B i 52 -III -B (fot. 13–16) (Ciesielska, 2009) 
oraz kazania i postylle umieszczone w klocku introligatorskim, oznaczo-
ne sygnaturą 66 -III -B (Wawrzyniak -Łukaszewicz, 2009). Konserwacja 
tych dzieł wyniosła łącznie 40 tys. zł.

Fot. 13. Oprawa po konserwacji pełnej
Źródło: (Ciesielska, 2009).
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Fot. 14. Początkowe karty po konserwacji 
Źródło: (Ciesielska, 2009).

Fot. 15. Wnętrze inkunabułu przed konserwacją
Źródło: (Ciesielska, 2009).

Fot. 16. Wnętrze inkunabułu po konserwacji
Źródło: (Ciesielska, 2009).
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W tym samym roku A. Ciesielska, K. Wawrzyniak -Łukaszewicz 
i M. Winiarczyk przeprowadziły konserwację zachowawczą zbioru 
150 starodruków z XVII i XVIII w. z biblioteki misjonarskiej (Cie-
sielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, Winiarczyk, 2009). Konserwacja ta 
została wykonana za kwotę ponad 40 tys zł. Na potrzeby bieżących 
i dalszych działań dokonano zakupu: prasy stołowej (2900 zł), prasy 
belkowej (279 zł), gilotyny do papieru i skóry (7500 zł) oraz specjali-
stycznego odkurzacza do zbiorów (2377 zł). 

W 2010 r. również udało się przeprowadzić konserwację pełną i za-
chowawczą. Prace, podobnie jak w poprzednich latach, zrealizowano 
dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet II – Rozwój 
instytucji muzealnych (Zadanie, 2010).

Fot. 17–18. Stan przed pełną konserwacją
Źródło: (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2010a).

Fot. 19–20. Konserwacja pełna – w trakcie
Źródło: (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2010a).

Niewątpliwie największym wyzwaniem okazała się konserwacja 
pełna bardzo zniszczonego dzieła Ludolfa z Saksonii – Vita Christi  
Koszt prac wyniósł łącznie 32 tys. zł. Konserwację przeprowadziły 
A. Ciesielska i K. Wawrzyniak -Łukaszewicz (fot. 17–20) (Ciesielska, 

17. 18.

19. 20.
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Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2010a). Treść samego dzieła (Pawłowski, 
2011, 54–63), jak również podjęte prace (Ciesielska, Wawrzyniak-Łu-
kaszewicz, 2009, s. 73–78; Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2011, 
s. 42–53) zostały omówione w specjalistycznej literaturze przedmiotu.

Wspólnym dziełem wymienionych konserwatorek była również 
konserwacja zbioru 78 druków ulotnych przechowywanych w pudle 
oznaczonym sygnaturą 20 -III -B (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 
2010b). Na działania te przeznaczono 7800 zł.

Zwieńczenie prac podjętych w 2009 r. stanowiła konserwacja za-
chowawcza 71 osiemnastowiecznych starodruków z księgozbioru kle-
parskiego (Ciesielska, Wawrzyniak-Łukaszewicz, 2010). Jej całkowity 
koszt wyniósł 17 750 zł.

Działania promocyjne

Biblioteka misjonarska, oprócz prac konserwatorskich i ochronnych, 
prowadziła także działania promocyjne w postaci organizacji wystaw 
w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy. 

Część wystaw dotyczyła prezentacji zbiorów poddanych konserwacji. 
Pierwsza, pt. „Na ratunek książce”, odbyła się w dniach od 7 marca do 
8 kwietnia 2006 r. Pokazano na niej wybrane woluminy z konserwacji 
zachowawczej przeprowadzonej w 2005 r. (Na ratunek, 2006). Następną 
ekspozycję, pt. „Na ratunek książce cz. II”, zorganizowano w dniach od 
19 stycznia do 18 lutego 2008 r. Złożyły się na nią kolejne woluminy 
poddane konserwacji zachowawczej (Na ratunek, 2008). Trzecia wysta-
wa, pt. „Przywrócony blask. Konserwacja inkunabułów i starodruków 
z Biblioteki Księży Misjonarzy” miała miejsce od 10 grudnia 2008 do 
25 stycznia 2009 r. i stanowiła pokłosie przeprowadzonej w 2008 r. 
konserwacji pełnej i zachowawczej (Przywrócony blask, 2008). Czwartą 
wystawę, zatytułowaną „Druki ulotne, klocki, konwoluty. Konserwacja 
inkunabułów i starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy”, zorgani-
zowano w dniach od 16 grudnia 2009 do 25 stycznia 2010 r. Pokazano 
na niej druki poddane konserwacji pełnej i zachowawczej w roku 2009 
(Druki, 2009). Na piątej wystawie, pt. „O ratowaniu Vita Christi Ludolfa 
z Saksonii”, która miała miejsce od 13 lutego do 20 marca 2011 r., za-
prezentowane zostało dzieło saksońskiego księcia, poddane gruntownej 
konserwacji. Wystawę poprzedziła konferencja prasowa, na której kon-
serwatorki omówiły zagadnienia związane z pracą nad wspomnianym 
dziełem (O ratowaniu, 2011). 
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W ramach działań promocyjnych przygotowano także 7 wystaw 
okolicznościowych. W dniach od 16 października do 16 grudnia 2004 r., 
podczas ekspozycji pt. „Skarby biblioteki Księży Misjonarzy”, moż-
na było obejrzeć wybrane woluminy z bogatej kolekcji starodruków 
(Skarby, 2004). Dwie wystawy poświęcono problematyce biblijnej. Na 
pierwszej z nich, pt. „Biblie stradomskie”, zorganizowanej w dniach od 
6 marca do 5 czerwca 2005 r., zaprezentowano najcenniejsze przykłady 
łacińskich i staropolskich Biblii przechowywanych w misjonarskiej bi-
bliotece (Biblie, 2005). Nieco inny charakter miała ekspozycja pt. „Bi-
blia w obrazach. Piękno ukryte w starych księgach Andrzej Filip Kilian, 
Gustaw Doré – artyści biblijni. Wystawa reprodukcji grafik Andrzeja 
Kiliana i Gustawa Doré”, dostępna dla zwiedzających w dniach od 4 do 
28 września 2009 r. Przedstawiono na niej najpiękniejsze wizerunki 
artystów biblijnych, których miedzioryty bardzo często były reprodu-
kowane w różnych edycjach Pisma Świętego (Piękno, 2009).

Jedną z ekspozycji poświęcono katechizmom (Katechizm, 2013), 
inną – drukom ulotnym (Historia, 2016). Interesujące były wystawy 
z 2014 r. dotyczące opraw znajdujących się w bibliotece misjonarskiej 
(fot. 21–22) (W deszczki, 2014) oraz znaków własnościowych (Znaki 
własnościowe, 2014).

Fot. 21. Wystawa „W deszczki oprawić”
Źródło: (W deszczki, 2014).
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Fot. 22. Wystawa „W deszczki oprawić”
Źródło: (W deszczki, 2014).

Digitalizacja zbiorów

W celu udostępnienia najcenniejszych zbiorów Biblioteka Zgro-
madzenia Księży Misjonarzy postanowiła przystąpić do wieloletniego 
projektu digitalizacji. Większość cyfrowych publikacji to dzieła poddane 
wcześniej konserwacji pełnej. 

W 2008 r. do Księgozbioru Wirtualnego Federacji „Fides” włączono 
książki z dwóch klocków introligatorskich. Na pierwszy, o sygnaturze 
87 -III -B, składa się 8 dzieł, m.in.: Ars moriendi ex variis scripturarum 
sententiis collecta cum figuris ad resistendum in mortis agone dia-
bolicae sugestioni (Landshut, Johann Weissenburger 1514). Dzieło to 
zawiera 11 całostronicowych drzeworytów z przedstawieniami pokus 
diabelskich i pocieszeń anielskich (Ars moriendi, 1514). Drugi klocek, 
o sygnaturze 89 -III -B, zawiera 6 publikacji, m.in.: Guillermusa Pari-
siensisa Postilla super Epistolas et Evangelia per totius anni circulum 
currentia (Augsburg 1499). Są to krótkie rozważania do Listów i Ewan-
gelii całego roku (Postilla, 1499).

W kolejnym roku przeprowadzono digitalizację trzech inkunabułów 
i jednego postinkunabułu. Były to: Pseudo -Petrusa de Palude Sermones 
Thesauri novi de sanctis (Strasbourg 1466) (Sermones, 1466); Guil-
lermusa Parisiensisa Postilla super epistolas et evangelia (Strasbourg 
1488) (Postilla, 1488) wchodzace w skład klocka introligatorskiego 
o sygnaturze 66 -III -B; Sententiarum libri IV, cum commento Bonaven-
turae. P. I. (Nürnberg 1491) (Sententiarum, 1491); Quarta pars huius 
operis sc[ilicet] quarti Sententiarum cum disputatis sancti Bonauenture 
sygnatura 38 -III -B (Lyon, Nürnberg 1510) (Sententiarum, 1510).
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W roku 2010 utworzono wersję cyfrową wydanego w Norymber-
dze w 1495 r. dzieła Ludolfa z Saksonii pt. Vita Christi, o sygnatu-
rze 33 -III -B (Vita, 1495). W tym samym roku po przeprowadzonej 
konserwacji zdigitalizowano ponad 70 druków ulotnych oznaczonych 
wspólną sygnaturą 20 -III -B, np. Głos Jaśnie Wielmożnego Szymona 
Grzybińskiego Pisarza Ziemskiego Owruckiego [1792] (Głos, 1792); 
Stanislaus Augustus Dei Gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithvaniae, 
Russiae, Prussiae, Masoviae (1773) (Stanislaus, 1773); Tabella Długo 
w Jaśnie Oświeconego Xięcia Jmci Jerzego Marcina Lubomirskiego 
(1781) (Tabella, 1781); Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. 
Uniwersał względem Czopowego od Trunkow z Zagranicy przycho-
dzących, i expedycyi Kupcow (1768) (Kommissya, 1768); Wypis z Xiąg 
Grodzkich Zamku Żytomirskiego, Roku Tysiąc, Siedemset, Pięćdziesią-
tego, Czwartego, Miesiąca Maja Szesnastego Dnia (1754) (Wypis, 1754).

Najcenniejszym woluminem w bibliotece cyfrowej jest rękopiśmien-
na Biblia z XIII w. (Biblia latina, 1260). Na uwagę zasługują także: 
zbiór ilustracji pustelników i pustelniczek (Trophaevm Vitae Solitariae, 
1620), dzieła z anatomii (Somatotomia Anthropologica, 1686) czy książ-
ka o sztuce ogrodowej (Neue Garten ‑Lust oder Völliges, 1750).

Podsumowując działania podjęte na początku XXI w. w Bibliotece 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, można stwierdzić, że 
w ciągu minionych lat udało się przeprowadzić konserwację pełną 
20 woluminów. Około 800 książek poddano konserwacji zachowaw-
czej. W ramach promocji zbiorów bibliotecznych zorganizowano łącznie 
12 wystaw. Na pięciu z nich zostały zaprezentowane bezcenne obiekty 
poddane konserwacji, na siedmiu – najcenniejsze książki przez pryzmat 
tematyki biblijnej, liturgicznej, tegumentologicznej i własnościowej. Aby 
udostępnić szerszemu gronu zainteresowanych wybrane zbiory, rozpo-
częto wieloletni proces digitalizacji. Należy mieć nadzieję, że prace te 
będą w przyszłości kontynuowane. 
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Richard de Bury – ojciec bibliofilstwa. Rys biograficzny

Richard de Aungerville urodził się 21 stycznia 1287 r. w Anglii 
(Boardman, 1902, s. 14). Wcześnie osierocony, dzięki opiece wuja 
zdobył podstawowe wykształcenie (Denholm -Young, 1937, s. 137), a na-
stępnie przyjął kapłaństwo. Zgodnie z panującym zwyczajem porzucił 
tym samym nazwisko rodowe i obrał, od miejsca narodzin, przydomek 
de Bury (Elton, Elton, 1893, s. 35). Około 1302 r. rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Oksfordzkim (West, 1889, s. 16), gdzie uzyskał tytuł ba-
kałarza i magistra filozofii i teologii, jednak na królewski rozkaz prze-
rwał edukację. Piastował różne stanowiska administracyjne i kościelne 
(Martin, 1986, s. 9). W 1323 r. powołano go na stanowisko1 guwernera 
księcia Edwarda Windsora (Thomas, 1888, s. xii). De Bury został w ten 
sposób uwikłany w ruchy związane z detronizacją Edwarda II (Elton, 
Elton, 1893). Uznaje sie, że opieka nad młodym księciem była kamie-
niem milowym w dotychczasowej karierze de Bury’ego. Najważniejsze 
funkcje państwowe, jakie pełnił, to m.in. opiekun i skarbnik części 
komory królewskiej (Keeper and Treasurer of the Wardrobe)2 oraz 
strażnik prywatnej pieczęci (Elton, Elton, 1893; Koranyi, 1955, s. 282). 
Odbywał liczne podróże dyplomatyczne, m.in. do Francji i Włoch, gdzie 
poznał osobiście papieża Jana XXII (Thomas, 1888, s. xv) oraz jedne-
go z pierwszych renesansowych poetów – Francesca Petrarkę (Elton, 
Elton, 1893, s. 36). W 1333 r. dzięki protekcji ze strony króla papież 
ogłosił go biskupem Durham (Boardman, 1902, s. 17; Denholm -Young, 
1937; Thomas, 1888, s. xvii–xviii). Jednocześnie de Bury jako palatyn 
zarządzał władzami hrabstwa (Martin, 1986, s. 78, 96–97). W 1334 r. 
został także lordem skarbnikiem (Lord Treasurer) oraz lordem kan-
clerzem (Lord Chancellor), przez krótki czas dzierżył Wielką Pieczęć. 
Jak podaje Noël Denholm -Young (1937, s. 150), w ciągu jednego roku  
de Bury, będąc drugoplanowym politykiem, stanął na czele najbogatszego 
biskupstwa i doszedł do najwyższych godności administracyjnych Kró-
lestwa. W roku 1343, zajęty sprawami diecezji, wycofał się z działalnoś- 
ci politycznej i życia publicznego (West, 1889, s. 22). Dziś jego postać 
znana jest przede wszystkim historykom administracji i dyplomacji 
XIV w. (Cheney, 1973, s. 325).

De Bury miał także inne zainteresowania – nie było chyba nikogo 
wśród jemu współczesnych, kto tak jak on upodobałby sobie księgi, bi-

1 Dictionary of the National Biography (Stephen, 1886) podaje, że de Bury został 
mnichem benedyktyńskim w Durham, czemu zaprzeczają inne źródła, por. (Denholm-
-Young, 1937, s. 137; Boardman, 1902, s. 14). 

2 Tłumaczenie tytułów administracyjnych za: (Koranyi, 1955).
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blioteki i edukację. W swoich posiadłościach zatrudniał wielu kopistów, 
korektorów, introligatorów i iluminatorów (Elton, Elton, 1893, s. 39). 
W każdej z licznych rezydencji miał osobną bibliotekę (Thomas, 1888, 
s. xxxii). Kolekcjonował książki pochodzące ze wszystkich dostępnych 
źródeł, angażował nawet specjalnych agentów do zagranicznych poszu-
kiwań (Roberts, 1895, s. 7). Uznaje się, że posiadał więcej ksiąg niż 
wszyscy angielscy biskupi łącznie (Elton, Elton, 1893, s. 14; Martin, 
1986, s. 38). Poprzez kupno, dary i pożyczki stawał się posiadaczem 
manuskryptów. W tym celu wykorzystywał także pełnione funkcje 
publiczne, za co był krytykowany i z czego często czyniono użytek, 
by np. uzyskać od niego przywileje i korzyści (Cheney, 1973). Jego 
kolekcjonerstwo nie było jednak samolubne, cieszył się z udostępniania 
przyjaciołom swych bogatych zbiorów (Orr, 1899, s. xxiii). Księgozbiór 
de Bury’ego zawierał m.in. spisane po łacinie prace Arystotelesa, teksty 
ojców Kościoła, uczonych oraz „nowoczesnych” pisarzy (West, 1889, 
s. 30). Angażował się w mecenat naukowy i namawiał do tego innych. 
Planował utworzenie szkoły w Oksfordzie, w tym celu gromadził obfity 
księgozbiór. Niestety, zabrakło mu środków finansowych. Jego plany 
zrealizował późniejszy biskup Durham, Hatfield, tworząc Durham Col-
lege, przekształcone po latach w Trinity College (Denholm -Young, 1937, 
s, 161–162; Martin, 1986, s. 14; Rashdall, 1895, s. 476–478).

Richard de Bury zmarł po długiej chorobie 14 kwietnia 1345 r. 
(Denholm -Young, 1937, s. 154–155). Po jego śmierci okazało się, że 
przejęte przez niego najbogatsze biskupstwo w Anglii popadło w ogrom-
ne długi, dlatego biblioteka po zlicytowaniu i sprzedaniu szybko uległa 
rozproszeniu (Martin, 1986, s. 16). Nie zachował się żaden katalog, 
jedynie pojedyncze zapisy na temat kilku transakcji książkowych (Ro-
berts, 1895). 

Uznany za największego bibliofila średniowiecza, dziś tylko we 
fragmentach przywoływany jest w literaturze bibliologicznej. U kresu 
życia stworzył traktat filozoficzny pt. Philobiblon, który w dwudziestu 
rozdziałach zawiera swoisty testament człowieka wczesnego renesan-
su. W Polsce dzieło to zostało przetłumaczone dopiero na początku 
XX w. – O miłości do ksiąg, to jest Philobiblon. Traktat łaciński Ry-
szarda de Bury (Lwów 1921). Autorem przekładu był Jan Kasprowicz.

Stan badań nad dziełem i jego twórcą

Chcąc dotrzeć do korzeni bibliofilstwa w kulturze europejskiej, na-
leżałoby skupić się właśnie na osobie Richarda de Bury’ego, a przede 
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wszystkim na jego traktacie, w którym po raz pierwszy został użyty 
termin ‘bibliofilstwo’ (Philobiblon: phileo – kocham + biblos – książka) 
(Birkenmajer, Kocowski, Trzynadlowski, red., 1971, szp. 149). W Wiel-
kiej encyklopedii PWN nazwano Philobiblon „klasycznym dziełem” 
(2001, s. 8–9) w tej dziedzinie. Polskie encyklopedie ogólne podają 
jednak na ten temat dość lakoniczne informacje, odnoszące się głównie 
do osoby autora, o samym traktacie jedynie się wspomina. Więcej wia-
domości na temat Richarda de Bury’ego odnaleźć można w wydawni-
ctwach zagranicznych. Przodują tu teksty angielskie, m.in. Encyclopae-
dia Britannica (1929, t. 2, s. 693) oraz Dictionary of National Biography 
(1886, t. VIII, s. 25–27). O ile Britannica skupia się przede wszystkim 
na biogramie de Bury’ego, o tyle wspomniany słownik podaje również 
szerszy zakres informacji na temat Philobiblonu: poszczególne edycje, 
tłumaczenia, motywy powstania dzieła. Wśród encyklopedii dziedzi-
nowych katolickich wymienić można np. New Advent (Lennox), która 
ukazuje Philobiblon jako swoisty testament biskupa Durham. 

Spośród bibliologicznych wydawnictw informacyjnych bogatszym 
źródłem na temat Philobiblonu winna być Encyklopedia wiedzy o książ-
ce. Niestety, jako dzieło specjalistyczne zawiera niewiele więcej in-
formacji w tej kwestii (Birkenmajer, Kocowski, Trzynadlowski, red., 
1971, szp. 361) niż ogólne encyklopedie. Inaczej jest w przypadku 
nowej Encyklopedii książki (Żbikowska -Migoń, Skalska -Zlat, red., 2017, 
s. 365), w której traktatowi poświęcono osobne, zwięźle opisujące jego 
treść, hasło. Jako przykłady zagranicznych informatorów podających 
dane dotyczące zarówno autora, jak i dzieła, wymienić można The Dic‑ 
tionary of Printer and Printing (Timperley, 1839, s. 70–71), w którym 
zwrócono uwagę m.in. na współpracowników Richarda de Bury’ego, 
jego podejście do kolekcjonowania i kupowania ksiąg. W Encyclope-
dia of Library and Information Science (Kent, 1985, t. 38, s. 71–72) 
wspomniano o znajomości biskupa z Franceskiem Petrarką i innymi 
erudytami. Także wydawnictwa niemieckie, np. Lexikon des gesamten 
Buchwesens (1989, t. 2, s. 34–35), zamieszczają informacje dotyczące 
np. wydań traktatu, życia i działalności bibliofila. 

Próżno szukać całościowego opracowania polskiego na temat słynne-
go średniowiecznego rękopisu. Najbardziej pomocny jest w tym wzglę-
dzie polski przekład J. Kasprowicza, zawierający Dodatek, w którym 
podano dane biograficzne o autorze, informacje dotyczące dzieła oraz 
objaśnienia zaczerpnięte z wersji angielskiej według Ernesta Chestera 
Thomasa (1888). W polskim piśmiennictwie jedynie wspomina się lub 
cytuje Philobiblon. I tak np. Mieczysław Rokosz w swoim dziele O isto-
cie bibliofilstwa (1991, s. 4–5), podejmując próbę zdefiniowania pojęcia 
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bibliofilstwa, podaje krótkie fragmenty traktatu. W ten sam sposób, 
choć w porównywalnie większym stopniu, wykorzystuje je Danuta 
Trawińska -Słabęcka w książce pt. Bibliofilstwo. Pod cytatami autorka 
zamieszcza dodatkowo krótkie informacje o autorze i dziele. Wartość 
traktatu została tu szczególnie doceniona, bo określona jako: „perła 
wszechświatowej literatury bibliofilskiej i chluba angielskiej literatury 
średniowiecznej” (1993, s. 12–15). Na temat Philobiblonu wypowiadali 
się również: Andrzej Dróżdż w pracy pt. Książka w świecie utopii – 
traktat de Bury’ego został tu przywołany w kontekście fikcji literackiej 
(2006a, s. 68, 115) – oraz Bożena Koredczuk w Początkach teorii 
bibliologii pisząca o zainteresowaniu Gabriela Peignota dokonaniami 
Richarda de Bury’ego (2015, s. 27).

Z niemieckojęzycznych publikacji książkowych traktujących o bisku-
pie Durham na uwagę zasługuje obszerna praca Gustava Adolfa Ericha 
Bogenga pt. Die Grossen Bibliophilen (1922, t. 1, s. 279–284) dotycząca 
bibliofilstwa i bibliofilów poszczególnych krajów. Wśród anglojęzycznych 
opracowań literaturoznawczych, które podają w źródłach Philobiblon, wy-
mienić można: English Literature. From the Norman Conquest to Chau-
cer Williama H. Schofielda (1931, t. 1, s. 102–104), gdzie zamieszczono 
polityczno -duchowy biogram biskupa i cytaty z jego dzieła, podkreśla-
jące pożytki płynące z czytania i posiadania ksiąg; oraz Introduction 
to the Literature of Europe in the Fifteenth, Sixteenth, and Seventeenth 
Centuries (Hallam, 1837, t. 1, s. 105, 126–127), gdzie podano informa-
cje dotyczące działań Richarda de Bury’ego na rzecz wprowadzenia 
nauki gramatyki greckiej i hebrajskiej dla studentów. W opracowaniu 
The Cambridge History of English and American Literature (1920, t. 1,  
s. 213–216) również omówiono postawę biskupa popierającego naukę języ-
ków obcych, a także stwierdzono, że de Bury w swoim postępowaniu był 
bliski poczynaniom włoskich wczesnych humanistów. Źródła historyczno-
 -literackie dotyczą w większości zarówno oddziaływania Philobiblonu, 
jak i życia autora -bibliofila, natomiast źródła typowo historyczne, np. 
War, Government and Aristocracy in the British Isles (…) (Ormrod, 2008,  
s. 163–178), skupiają się głównie na działalności dyplomatyczno -politycznej 
de Bury’ego. Podobny punkt widzenia obrał Sheridan Spiegel Martin, 
tworząc jego „biografię polityczną” w formie rozprawy doktorskiej obro-
nionej na Uniwersytecie Emory (1986).

W najpopularniejszych polskich podręcznikach z zakresu historii 
książki, autorstwa Barbary Bieńkowskiej (2005, s. 59–60), Kazimie-
ry Maleczyńskiej (1987, s. 88), czy Karola Głombiowskiego i Heleny 
Szwejkowskiej (1983, s. 148), a także w Dziejach książki Svenda Dahla 
(1965, s. 106–107), trudno znaleźć obszerniejsze dane na omawiany te-
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mat. Podawane są zwykle krótkie noty z życia de Bury’ego, informacje 
o wielkości jego księgozbioru i skłonnościach do przyjmowania książek 
w ramach przekupstwa. Wyjątek stanowią Dzieje książki, w których 
znalazła się informacja o pierwszym duńskim wydaniu traktatu, nieza-
mieszczona w innych wymienionych źródłach. 

Warto wspomnieć również o dwóch innych tekstach poruszających 
omawiane zagadnienie. Pierwszy, bardziej usystematyzowany, to Ri-
chard de Bury. Bishop of Durham Samuela Lane’a Boardmana (1902), 
będący drukiem okolicznościowym klubu De Burians of Bangor. Za-
warto w nim m.in. biogram de Bury’ego oraz informacje dotyczące 
poszczególnych edycji Philobiblonu. Drugą książką jest Bibliomania, or 
Book Madness Thomasa Frognalla Dibdina (1842, s. 29–30, 185–187), 
prezentująca biografie kolekcjonerów książek, w tym także biskupa 
Durham. 

Największe zróżnicowanie tematyczne w badaniach nad Philobib-
lonem dostrzegalne jest w artykułach publikowanych w czasopismach. 
Maria Wichowa w artykule pt. Elementy biblioterapii w literaturze 
polskiej epok dawnych (2013, s. 51–52) wykorzystuje polskie tłumacze-
nie omawianego dzieła, aby wskazać terapeutyczną moc książki, która 
może być lekarstwem na zło i której lektura sprawia przyjemność czy-
telnikowi. Maciej Maryl (2010, s. 157–158) wspomina Philobiblon przy 
omawianiu kultu książki jako nośnika informacji. Natomiast  A. Dróżdż 
(2006b) opisuje poglądy Gabriela Naudé na nabywanie książek przez 
bibliotekarzy, traktując Richarda de Bury’ego jako jeden z autorytetów 
w tej dziedzinie. 

Badacze anglojęzyczni również podejmują zróżnicowane badania 
nad Philobiblonem. Analizują oryginalny język tekstu, styl pisarski 
biskupa oraz problemy z tłumaczeniem dzieła. Wypowiadali się na ten 
temat m.in. Andrew Fleming West (1895, s. 77–78) i Charles Christo- 
pher Mierow (1930, s. 343–357). Adwin Wigfall Green poruszył temat 
podobieństwa twórczości de Bury’ego i Chaucera (1951, s. 1–6). Robert 
Weiss zajmował się powiązaniami jednego z dekretów uchwalonych 
na soborze w Vienne z treścią traktatu i poglądami biskupa na naukę 
języków klasycznych (1952, s. 1–9). W niezwykle oryginalny sposób 
treść Philobiblonu odczytała Carolyn Dinshaw. W artykule pt. Eunuch 
Hermeneutics (1988, s. 27–51) przedstawiła analizę dzieła, porównując 
tekst do kobiecego ciała, a akt czytania do aktu uwodzenia. Artykuły 
stanowiące jedynie odświeżenie tematu związanego z autorem traktatu 
opublikowali m.in.: Christopher R. Cheney (1973, s. 325–328), Lawrence 
S. Thomson (1949, s. 265–266), N. Denholm -Young (1937, s. 135–168) 
i Walter Stephens (2005, s. 60–83). 
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Autorzy artykułów w prasie niemieckiej zdecydowanie częściej 
niż publikujący w prasie angielskiej piszą o problematyce rękopisów 
i poszczególnych wydań Philobiblonu (Jaeck, 1843, s. 191–192; Husung, 
1922, s. 381–388; Husung, 1920, s. 105–120; Kaufmann, 1889, s. 337–347;  
Nelson, 1923, s. 269–278). 

Najważniejszym źródłem informacji o traktacie pozostają jednak 
poszczególne wydania i tłumaczenia dzieła. Większość z nich zawiera 
wstęp lub dodatek przedstawiający sylwetkę autora, historię poszczegól-
nych edycji i rękopisów dzieła. Najsłynniejszymi edycjami są: opatrzona 
najbogatszym aparatem krytycznym angielska wersja E.Ch. Thomasa 
z 1888 r., trzytomowe wydanie A.F. Westa z 1889 r. (zawierające tekst 
łaciński i angielski), które można uznać za jedno z wartościowszych 
źródeł do badań nad traktatem, a także wydanie Johna Bellinghama 
Inglisa z 1899 r., ze wstępem Charlesa Orra (1899), zestawiającym 
i porównującym wersje E.Ch. Thomasa i A.F. Westa. 

Philobiblon – wprowadzenie do dzieła

Richard de Bury ukończył Philobiblon 21 stycznia 1345 r. Połowa 
XIV w. to okres poprzedzający stopniowy koniec epoki średniowiecza, 
choć w życiu ludzi tamtego czasu każda sfera działalności człowieka 
wciąż jeszcze była podporządkowana Kościołowi i wierze (Huizin-
ga, 1961, s. 194). Duchowieństwo sprawowało pieczę nad nauczaniem 
i sztuką, mając w ten sposób znaczący wpływ na ogólną edukację 
społeczeństw (Thatcher, Holmes McNeal, 1920, s. 457). Długotrwały 
monastyczny monopol kulturalny i wykorzystywanie łaciny jako mię-
dzynarodowego języka nauki dawały wrażenie ugruntowanej stałości, 
zorganizowania modelu nauczania, oświecania ludności (Le Goff, 1966, 
s. 235). Jednak już w XIII w. zauważyć można było tendencje spadko-
we w zakresie udziału kleru w kształceniu. Do takich zjawisk zaliczyć 
należy m.in. wielki strajk uniwersytecki w Anglii w latach 1229–1231, 
skutkujący odsunięciem biskupów od zarządzania uczelniami. Królową 
nauk wciąż pozostawała teologia z elementami filozofii. Uniwersytety 
oferowały także fakultety medyczne, prawne czy sztuk wyzwolonych 
(Thatcher, Holmes McNeal, 1920, s. 475). Stale wzrastała liczba ośrod-
ków naukowych: w XIII w. w Europie było ich 17, w XIV w. – 21, 
a w XV w. – już około 35 (Thatcher, Holmes McNeal, 1920, s. 482). 
Pod wpływem ówczesnych twórców łacina stopniowo traciła na zna-
czeniu, najpierw poprzez zrównanie tekstów klasycznych ze współczes-
nymi, a potem poprzez wyparcie przez dzieła w językach narodowych 
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(Reynolds, Wilson, 2008, s. 158). Philobiblon jest więc określany jako 
„ostatnie spojrzenie wstecz” w literaturze łacińskiej (West, 1889, s. 15).

Wielość wydarzeń bezpośrednio i pośrednio związanych z życiem 
i działalnością Richarda de Bury’ego niewątpliwie miała wpływ na 
treść jego traktatu. Przemyślenia zawarte w dwudziestu rozdziałach 
Philobiblonu podzielić można według następujących ogólnych kategorii: 
o stosunku do ksiąg, o czytelnikach (także potencjalnych) oraz o samych 
księgach. Pierwsza grupa dotyczy poszanowania książek, traktuje o ich 
nabywcach i czytelnikach. Druga wyróżnia się nie tylko tematyką, ale 
i konstrukcją tytułów rozdziałów oraz ich narracją. Są to tzw. Skargi 
ksiąg. Autor opisuje w nich naganne zachowanie kleru i zakonów że-
braczych oraz wyniszczające działanie wojen. Trzecia grupa dotyczy 
różnych zagadnień, jednak łączy je wspólny charakter wywodu – war-
tościowanie, ocena, porównanie. Autor odnosi się zarówno do treści 
książek, jak i do sposobów ich sporządzania (fizycznych i umysłowych).

De Bury w swoim dziele już na początku uzasadnia motywy groma-
dzenia książek: „żarliwe umiłowanie do ksiąg tak potężną ma nad nami 
władzę, że, gardząc wszystkiem innem dobrem doczesnem, niczegośmy 
nie odczuwali, prócz namiętności do ksiąg gromadzenia” (Kasprowicz, 
tłum., 1921, s. 4). Uważa, że „wartość ksiąg jest niewypowiedzia-
na […], posiadają cenę ponad wszelkie bogactwo” (Kasprowicz, tłum., 
1921, s. 11–12). Wyraża także pogląd, iż książki mają niewymowną 
wartość edukacyjną i historyczną. Pisze: „z ksiąg przypominamy sobie 
to, co minęło, wieścimy na krótki czas przedtem co się stanie i dzięki 
pismu utrwalamy rzeczy, które są, zużywają się i giną” (Kasprowicz, 
tłum., 1921, s. 76). W Przedmowie wyjaśnia główny motyw powstania 
traktatu – uczniów zmuszonych do porzucenia nauki ze względów 
finansowych porównuje do nasion pozbawionych wody, uzasadniając 
tym samym powód gromadzenia ksiąg: „Z tej przyczyny, kierując się 
współczuciem i widząc potrzeby ludzkości […] powzięliśmy zamiar 
[…] nieść pomoc temu przedewszystkiem rodzajowi ludzi poparcia 
potrzebujących, w których kościół tak wielką pokłada nadzieję […], 
w potrzebne do studiów zaopatrując ich księgi” (Kasprowicz, tłum., 
1921, s. 4). Wielokrotnie powołuje się na klasyków, m.in. Arystotelesa, 
udowadniając, że „nie ma nic lepszego nad mądrość”, a więc i księgi, 
które są jej najlepszym źródłem. Podkreśla ich znaczenie – nie tylko 
wpływają na umysł człowieka (Wichowa, 2013, s. 51), ale oddziałują na 
całe jego życie. Jest świadom ich pozytywnego działania: „zawartość 
ksiąg służy doskonaleniu rozumu, to znaczy szczęściu człowieka, przeto 
jasnym jest, że dla człowieka, kierującego się rozumem, księgi większą 
mają wartość niż bogactwo” (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 12). Celem 
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biskupa de Bury’ego było również zapisanie się poprzez swoje dzieło 
w pamięci ludzkości. Jak napisał Juliusz Domański: „personifikacja Ry-
szarda de Bury to książka -nauczyciel, nauczyciel idealny, wyposażony 
we wszystkie dodatnie cechy charakteru: łagodny i cierpliwy, wolny od 
chciwości, zawsze gotów iść z pomocą, nie skąpiący swojej wiedzy, nie 
ganiący błędów i nie wyśmiewający ignorancji” (2002, s. 119). 

O ochronie ksiąg

Jednymi z najbardziej znanych fragmentów Philobiblonu są te, 
w których autor w dosadny sposób krytykuje niedbałe obchodzenie się 
z manuskryptami. Dwudziestowieczny węgierski historyk István Ráth-
 -Végh w Komedii książki przywołuje łacińską sentencję, mówiącą, że 
„los książki zależy od postawy czytelnika” (Pro captu lectoris habent 
sua fata libelli) (Ráth -Végh, 1994, s. 98). Podobnie uważa de Bury – 
otwarcie strofuje tych, którzy brudnymi rękoma hańbili Pismo Święte 
i inne księgi (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 83). Poprzez swoje spostrze-
żenia pragnie uwrażliwić czytelników na los książki. Zaleca wolne 
otwieranie ksiąg w obawie przed rozerwaniem oraz odkładanie ich 
w zamknięte, specjalnie przeznaczone dla nich miejsce. Było to zgodne 
z przyjętym w średniowieczu systemem przechowywania księgozbiorów 
w armariach (Werszler, 2015, s. 259). Napomina tych, którzy w chorobie 
przystępują do lektury, brudem lub słomą zaznaczają fragmenty tekstu, 
niszcząc materiał i oprawę. Pisze, że „przyzwoitość wymaga, iżby ucz-
niowie, opuszczając refektarz, myli sobie ręce i zakurzonemi palcami 
nie brudzili oprawy księgi lub stronic” (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 86). 
W emocjonalnym oskarżeniu zarzuca studentom: 

widzieliście może tego rodzaju lekkomyślnego chłystka, jak po-
stępuje sobie bałwan ten przy czytaniu, jak zimą, w czasie mrozu 
z zakatarzonym i mokrym siada nosem, jak nie myśli o tem, aby 
go wytrzeć i plugawemi smarkami nie zapaskudzić książki, przed 
nim leżącej. Że też, Panie Boże, zamiast książki, nie dano mu 
raczej fartucha i ścierki! Paznogcie ma pełne cuchnącego brudu, 
czarnego jak sadza i niemi oto zaznacza sobie dogadzający mu 
ustęp z książki. Rozdziela pomiędzy rozmaite kartki niezliczoną 
ilość słomek z wystającemi końcami, aby istny siennik przypo-
minał mu to, czego pamięć jego zachować nie zdoła. Ponieważ 
książki nie mają takiego żołądka, któryby słomę tę strawił, wy-
pycha ona nasamprzód książkę z jej oprawy, ażeby w końcu zgnić 
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zapomniana. Nie wstydzi się śmierdziel taki jeść owoców i sera 
nad otwartą książką, albo każe spacerować szklance to po jednej, 
to po drugiej stronie, a nie mając swej dziadowskiej sakwy pod 
ręką, pozostawia w książce resztki obiadu. Gada bez przerwy […], 
opluwa śliną książkę otwartą, położoną na kolanach […], opie-
ra się na książce […], miętosi marginesy książki nie bez małej 
dla książki tej szkody […], wilgotną, spotniałą ręką posługuje 
się przy odwracaniu stronic, brudnemi rękawiczkami dotyka się 
białego pergaminu i za wierszami idzie palcem […], rzuca księgę 
świętą na ziemię i ta leży cały miesiąc nieruszona i tak pokrywa 
ją kurz, że odmawia już posłuszeństwa usiłującemu ją zamknąć. 
[…] Ponadto, laików obojętnie patrzących na książkę, wywróconą 
grzbietem do góry, jako że niby leży dobrze, winno się uważać za 
niegodnych wszelkiego obcowania z książką (Kasprowicz, tłum., 
1921, s. 84–86). 

Jest to jeden z najczęściej przywoływanych w literaturze fragmen-
tów Philobiblonu. Autor nie kryje frustracji z powodu niedbalstwa 
studentów w korzystaniu z ksiąg i braku ich poszanowania. Bulwer-
sujące jest dla niego zwłaszcza traktowanie w przedstawiony sposób 
Pisma Świętego, najważniejszej księgi religijnej. Biskup zwraca także 
szczególną uwagę na kwestie działań prewencyjnych w zakresie ochro-
ny woluminów przed zniszczeniem: „zauważywszy jakieś uszkodzenie 
książki, trzeba temu zaradzić jak najspieszniej, nic bowiem nie roz-
szerza się szybciej, niż dziura, a rozdarcie, zaniedbane na chwilę, da 
się później naprawić jedynie z lichwą”. Piętnuje tych, którzy niszczą 
książki, kradnąc niezapisane fragmenty pergaminu – wycinając je lub 
wyrywając (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 86). 

W Skargach ksiąg autor utwierdza czytelników w przekonaniu 
o wartości książek, ukazując przykłady braku troski lub niepopraw-
nego obchodzenia się z woluminami przez ich posiadaczy. Zarzuca 
klerykom odstawianie ksiąg w „zakurzony kąt”, a na ich miejsce spro-
wadzanie życia duchownego do troski nad psem, gęsią czy „dwunoż-
nym zwierzęciem miłości”, które jako niepiśmienne, uważało księgi za 
„najbezpożyteczniejszy sprzęt domu” (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 22). 
W domyśle zwierzęciem tym była kobieta (Dinshaw, 1988, s. 27–29). 
W średniowieczu znany był pogląd, że kobieta i posiadanie rodziny 
nie sprzyjają w żaden sposób rozwojowi intelektualnemu i działalności 
filozofa. Sama Heloiza (Feros Ruys, 2008, t. 1, s. 445) wypowiadała się 
przeciwko małżeństwu, ale także np. Siger z Brabantu (Bazán, 2002, 
s. 632–634) uważał, że powinno się je „odradzać tym, którzy oddają 
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się poszukiwaniu »rozkoszy intelektualnej«” oraz że „filozof dążyć 
powinien do życia w warunkach jak najmniej utrudniających poszuki-
wanie prawdy” (Le Goff, 1966, s. 262–263). W naukach Arystotelesa 
doszukać się można twierdzeń, iż „kobietę uważa się za »nieudanego 
mężczyznę«. Ta fizyczna słabość »oddziałuje bezpośrednio na jej zdol-
ność pojmowania i wolę«, »tłumaczy niewstrzemięźliwość cechującą 
jej zachowanie, wpływa na jej duszę i na możliwość jej wzniesienia 
się do pojmowania spraw boskich«” (Klapisch -Zuber, 1999, za: Le 
Goff, Truong, 2006, s. 45–46.). De Bury również wspomina o niepiś-
mienności kobiet, co I. Ráth -Végh w Komedii książki uznaje za ukryty 
powód całkowitego niezrozumienia przez nie wartości lektury w życiu 
człowieka (1994, s. 92).

W dalszej części Philobiblonu autor ubolewa nad tym, iż duchowni 
zostawiają księgi pod zastaw w gospodach (Kasprowicz, tłum., 1921, 
s. 24). Potwierdza to zatem rangę rękopisów średniowiecznych. Waż-
ną kwestią jest skarga na umniejszanie wartości niematerialnej dzieł 
poprzez przywłaszczanie sobie ich treści przez tłumaczy, redaktorów 
i kompilatorów. Tłumaczą oni dzieła, nie znając dobrze języka, popra-
wiają teksty „w dobrej wierze” lub podpisują się swoim nazwiskiem 
na cudzych pracach (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 25). Ostatnia skarga 
w tej części jest skierowana do iluminatorów, którzy według autora 
zaspokajają swoją próżność, złotymi zdobieniami odwracając uwagę od 
prawdziwej wartości książki, czyli jej treści (Kasprowicz, tłum., 1921, 
s. 26; Kurek -Kokocińska, 2009, s. 361).

Znamienna jest część traktatu pt. Skarga ksiąg na wojny. Według 
de Bury’ego działania wojenne zawsze wyrządzają książkom najwięcej 
krzywdy: „niema godnego bólu dla dostatecznego opłakiwania ksiąg 
wszystkich, które dzięki okolicznościom wojny zmarniały na całym świe-
cie” (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 38). Wojny prowadzą do zniszczeń wyni-
kających m.in. z pożarów, autor wspomina więc pożar Biblioteki Aleksan-
dryjskiej. „Wojna bowiem rozmiotła nas po cudzych krajach, straszliwie 
nas oszpeciła, poraniła i srogo okaleczyła, pogrzebała nas ziemia, zalało 
morze, pożarł ogień, zabiły nas rozmaite rodzaje śmierci i zniszczenia” 
(Kasprowicz, tłum., 1921, s. 40) – ubolewały księgi w podsumowaniu 
skarg, upraszając jednocześnie u Boga o pokój i opiekę nad nimi. 

Richard de Bury postuluje ochronę książki nie tylko jako materialnej 
formy przed jej mechanicznym zniszczeniem wywołanym nieodpowied-
nim przechowywaniem lub innymi zaniedbaniami, ale również jako 
wytworu intelektualnego człowieka. Uniwersalna refleksja dotycząca 
zniszczeń dóbr kultury w wyniku działań zbrojnych jest tak samo traf-
na, gdy chodzi o wszelkie straty poniesione zarówno w przeszłych, jak 
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i współczesnych nam wojnach (wymienić można tu choćby np. II wojnę 
światową czy ataki na ośrodki historyczne w Syrii). Autor usilnie stara 
się też udowodnić, że książki powinny stanowić wielką wartość w życiu 
każdego człowieka, który ma z nimi styczność. Z rozważań biskupa 
wynika pośrednio, iż już na początku XIV w. sami duchowni dostrze-
gali upadek moralności w zakonach, co później mogło przyczynić się 
m.in. do narodzin reformacji.

O udostępnianiu, czyli Pożyteczne przepisy 
w sprawie wypożyczania ksiąg uczącym się

De Bury miał także własne przemyślenia na temat sposobów udo-
stępniania książek. Zagadnieniu temu poświęcił osobny rozdział Philo-
biblonu, pt. Pożyteczne przepisy w sprawie wypożyczania ksiąg uczącym 
się. Wspomina tu o spisie książek (choć żaden się nie zachował) (Wigfall 
Green, 1951, s. 6), które chciałby przekazać uczelni oksfordzkiej: 

oddawna żywiliśmy w myślach naszych zamiar, ażeby, jako trwałą 
fundację, odpowiednie mając dochody, utworzyć, w czasach po-
myślnych, Halę akademicką w czcigodnej wszechnicy oksfordz-
kiej, tego najdostojniejszego źródła wszelkich sztuk wyzwolonych 
i Halę ową, którą wypełnia wielka mnogość żaków, zaopatrzyć 
w najcenniejsze nasze księgi; a księgi te mają służyć do nauczania 
i uczenia się nietylko dla bursaków wymienionej Hali, ale dla 
wszystkich słuchaczów tej wszechnicy i to według reguły i prze-
pisu, jaki […] podamy (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 89). 

Wyraża przy tym nadzieję, że księgozbiór ten dostępny byłby szer-
szemu gronu odbiorców: 

wszystkie księgi nasze, wygotowawszy ich spis, przekazujemy 
w dobroczynnym zamiarze i darowujemy w wzmiankowanej Hali 
wybranym, w Oksfordzie żyjącym słuchaczom […], iżby księgi 
te wypożyczano od czasu do czasu uczniom i nauczycielom po-
mienionej wszechnicy, duchownym zarówno, jak i świeckim, dla 
używania i korzystania z nich przy studjach (Kasprowicz, tłum., 
1921, s. 91–92). 

Następnie przedstawia planowane zasady wypożyczeń i sposoby 
opieki nad zbiorem. Spośród studentów mieszkających w budynku, 
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gdzie znajdowałaby się biblioteka, pięciu wybranych sprawowałoby 
pieczę się rękopisami. Z nich przynajmniej trzech obsługiwałoby czytel-
ników. Opiekunowie księgozbioru musieliby złożyć specjalne przyrze-
czenia troski i uczciwości w zarządzaniu biblioteką. De Bury instruuje, 
że jeśli bibliotekarz, „w ten czy owy sposób dostanie jakiś podarek, 
nie wolno mu go zużyć na nic innego jak tylko naprawę i utrzymanie 
książek” (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 93). W swoich wytycznych biskup 
zakazywał jednak wynoszenia książek poza mury celem kopiowania; 
wypożyczyć można byłoby jedynie tytuły zgromadzone w podwójnym 
egzemplarzu – może to świadczyć o trosce de Bury’ego o zachowanie 
egzemplarza archiwalnego. Książkę taką strażnicy księgozbioru mieliby 
wydawać za kaucją, „która według ich oceny powinna przewyższać 
wartość księgi”. W celu zatwierdzenia wypożyczenia należałoby spisać 
stosowny dokument, zawierający następujące dane: „tytuł pożyczonej 
księgi, daną porękę, nazwisko wypożyczającego, nazwisko odbiorcy 
oraz dzień i rok, w którym wypożyczenie doszło do skutku” (Kaspro-
wicz, tłum., 1921, s. 92). Pojedyncze tytuły, według zasad określonych 
przez autora Philobiblonu, miały być udostępniane jedynie mieszkań-
com budynku „pod wyraźnym warunkiem, iż książka żadną miarą nie 
wyjdzie poza gmach” (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 92–93). 

Bibliotekarze co roku organizowaliby kontrolę zbioru na podstawie 
spisanych notatek i pobranych kaucji oraz dostępnego katalogu zasobu. 
Raz w roku do obowiązków czytelników należałoby fizyczne okazanie 
wypożyczonej książki celem sprawdzenia, czy dana osoba nadal ją po-
siada. Analogicznie opiekunowie biblioteki mieliby obowiązek okazania 
przyjętej kaucji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia egzemplarza 
pobierana byłaby opłata w postaci ceny książki, zaś poręka byłaby 
zwracana (Kasprowicz, tłum., 1921, s. 93). Autor zaznaczał, że z ksią-
żek można byłoby korzystać wyłącznie w celach naukowych, natomiast 
ich wynoszenie poza mury miasta byłoby zabronione. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, iż mowa o księgach rękopiśmiennych – cennych i nie-
zmiernie wartościowych w czasach, w których żył de Bury. A jednak 
dopuszczał on możliwość wypożyczania ich na zewnątrz. 

Opracowując wspomniane wytyczne, biskup Durham z dużym 
prawdopodobieństwem inspirował się zasadami panującymi w powsta-
łej w 1250 r. Bibliotece Sorbony, ufundowanej przez Roberta de Sor-
bonne (Thomas, 1888, s. xxix). Książnica ta zaprojektowana została 
w formie podłużnej czytelni, w której użytkownicy mieli dostęp do 
cennych ksiąg (w tym łańcuchowych) udostępnianych prezencyjnie (tzw. 
mała biblioteka). Zezwalano również na zabieranie części woluminów 
z biblioteki, były to jednak egzemplarze mniej wartościowe, głównie 
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kopie, które znajdowały się w tzw. wielkiej (powszechnej) bibliotece. 
Kodeksy musiały być zwrócone przed końcem dnia. Warto podkreślić, 
że książki z Biblioteki Sorbony mogły wypożyczać za kaucją również 
osoby z zewnątrz, a więc niestudiujące i niewykładające na uczelni 
(Harris, 1999, s. 110). Dla porównania, na polskim gruncie, jak podaje 
Edward Potkowski: „dość powszechny już w XV w. zwyczaj wypoży-
czania książek na zewnątrz, poza bibliotekę, stosowany był również [na 
Akademii – D.K.] w Krakowie” (1984, s. 136).

Podobieństwo między planowaną przez biskupa biblioteką w Oksfor-
dzie a książnicą Sorbony jest więc znaczne. Liczne podróże dyploma-
tyczne, dzięki którym de Bury nawiązywał kontakty międzynarodowe 
m.in. na dworze francuskim, z pewnością miały wpływ na tezy pre-
zentowane w stworzonym przez niego traktacie. 

Podsumowanie

Richard de Bury, jak wynika z jego biografii, w prywatnym życiu 
raczej nie stosował wszystkich zasad ujętych w Philobiblonie. Jego dzie-
ło zasługuje jednak na szczególne miejsce w literaturze bibliologicznej. 
Biskup Durham widział w książce niewyczerpane źródło dobra, szczęś-
cia i bezcennej wiedzy. Był przekonany, że tylko poprzez własne dzieło 
można zostawić po sobie ślad, który jest w stanie nie tylko przetrwać, 
ale i rozpowszechnić się. Miał też swoje słabości: był przekupny, narze-
kał, lubił wytykać innym błędy, często krytykował młodszych od siebie. 

Philobiblon jest doskonałym źródłem literackim do badań doty-
czących historii książki w średniowieczu. Mimo że autorowi można 
zarzucić niekonsekwencję (najpierw coś chwali, a potem to krytykuje 
i odwrotnie), w prosty sposób przedstawił ówczesną sytuację książki 
w społeczeństwie. Objawił się jako nowator i organizator, opisując 
zasady udostępniania księgozbioru w tworzonej przez siebie bibliote-
ce. Wyprzedzając swoje czasy, omawiał zagadnienia doraźnej ochrony 
książki, właściwego obchodzenia się z nią, jak i szeroko rozbudowane 
kwestie udostępniania księgozbiorów szerszemu gronu odbiorców. Po-
ruszając m.in. kwestie określane dziś mianem konserwacji, inwentary-
zowania i archiwizowania zbiorów, Richard de Bury potwierdza uni-
katową wartość swoich postulatów i zaleceń. Niewątpliwie był autorem 
zaangażowanym emocjonalnie w swój przekaz, który udało mu się 
skonstruować w na tyle uniwersalnej formie, że większość z jego tez 
pozostaje aktualna nawet po upływie ponad 670 lat.
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of Richard de Bury’s medieval treatise entitled Philobiblon

Abstract: The purpose of the article is to present the opinions of a medieval bib-
liophile, Richard de Bury, about the problems of the protection and the making ac-
cessible of book collections. There is a presentation of bishop de Bury’s figure, the 
circumstances in which he wrote the Latin treatise entitled Philobiblon and the state 
of the art on this subject. His theses about the appropriate handling of books are 
discussed. By using the quotations drawn from his work, one indicated the problems 
which were the subject of the author’s particular focus. Particular attention was di-
rected to one of the chapters of the treatise (Useful regulations in reference to the 
lending of books to students), which de Bury devoted exclusively to the problem of 
the making accessible of collections to a wider group of recipients. In this chapter he 
described a body of regulations of a medieval library which he planned to establish 
in Oxford. The result of the considerations will be associated with the indication of 
the universality and the innovative nature of the opinions of the author of Philo-
biblon on the value, protection and the making accessible of collections, whose bulk 
continues to be relevant to this day.
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Problemy ochrony zbiorów na łamach periodyków 
wydawanych przez Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach

Abstrakt: W artykule przedstawiono analizę zawartości treści trzech periodyków 
wydawanych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach: „Studia Bibliologiczne”, „Bibliotheca Nostra” i „Nowa Biblio- 
teka”, w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. 
Zgromadzony materiał dowodzi, że zagadnienie ochrony zbiorów stanowi aktualny 
i ważny temat badawczy. Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, iż autorzy publikujący 
na łamach wymienionych wydawnictw najwięcej miejsca poświęcili zagrożeniom 
fizykochemicznym i mechanicznym, a także metodom renowacji zagrożonych egzem-
plarzy. Wskazywali przyczyny obniżenia trwałości papieru, przykłady dobrych prak-
tyk, działania profilaktyczne ukierunkowane na ochronę zasobów przed całkowitą 
destrukcją. 

Słowa kluczowe: Analiza zawartości czasopisma. „Bibliotheca Nostra. Śląski 
Kwartalnik Naukowy”. Digitalizacja zbiorów. Konserwacja zbiorów. Kwaśny papier. 
Metody konserwacji zbiorów. Mikrobiologiczne zniszczenia materiałów bibliotecz- 
nych. „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”. Ochrona zbio- 
rów. Profilaktyka w ochronie zbiorów. „Studia Bibliologiczne” 

Zagadnienia związane z ochroną książki nie są, a przynajmniej nie 
powinny być obce żadnemu miłośnikowi słowa pisanego, a tym bar-
dziej żadnemu bibliotekarzowi i archiwiście. „Problem ochrony zbiorów 
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bibliotecznych przed zniszczeniem nie pojawił się nagle. Istniał on od 
wielu lat i był dostrzegany, jednak bibliotekarze bardziej troszczyli się 
o udostępnianie niż o przyszłość zbiorów” (Ratajewski, 1997, s. 68). 
A przecież, jak pisze Tadeusz Maciąg: „proces destrukcji […] rozpo-
czyna się już z chwilą […] wyprodukowania [przedmiotów wykona-
nych na podłożu papierowym – M.F.], a upływ czasu jest największym 
nieprzyjacielem papieru i wytworów z tego materiału” (Maciąg, 2015, 
s. 53). Na szczęście słowa Jerzego Ratajewskiego nie znajdują obecnie 
potwierdzenia w rzeczywistości, a ostrzeżenie T. Maciąga nie pozosta-
je bez odpowiedzi, gdyż problematyka zabezpieczenia zbiorów przed 
zniszczeniem od wielu lat jest szeroko omawiana na łamach prasy 
fachowej i periodyków dostępnych dla szerokiego grona odbiorców. 
Przeglądu prasy dokumentującego zainteresowanie tym zagadnieniem 
dokonał J. Ratajewski w „Studiach Bibliologicznych” (1997). Praca 
obejmowała lata 1946–1993 i już wtedy okazało się, że istnieje potrzeba 
prowadzenia racjonalnej i skutecznej polityki w zakresie konserwacji 
i zachowania zbiorów. Temat ten coraz częściej był poruszany w prasie, 
w tym w prasie niefachowej, m.in. „Panoramie”, „Tygodniku Powszech-
nym”, „Przekroju”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Życiu Literackim”. 

Śladem J. Ratajewskiego podążyła Joanna Kamińska, dokonując 
analizy prasy obejmującej lata 1994–2013 (2015). Z jej opracowania wy-
nikało, że zainteresowanie tematem nie maleje, pojawiają się też nowe 
zagadnienia, np. digitalizacja zbiorów, poprzez udostępnianie cyfrowych 
wersji najcenniejszych egzemplarzy mająca na celu ich zachowanie od 
zniszczenia. Autorka pracy, podobnie jak J. Ratajewski, podzieliła mate-
riał źródłowy według podstawowych pytań badawczych: jakie materiały 
tworzą zbiory biblioteczne (książki papierowe, nowe formy gromadzo-
nych zbiorów), co i kiedy doprowadza do niszczenia zbiorów (kwaśny 
papier, kataklizmy, kradzieże, warunki lokalowe) oraz jakie działania 
zapobiegawcze należy podejmować (nowoczesne systemy zabezpieczeń 
w nowo wybudowanych czy modernizowanych bibliotekach, digitaliza-
cja), aby temu zjawisku zapobiegać. 

Celem niniejszego opracowania jest próba zobrazowania zaintere-
sowania tematem ochrony zbiorów wśród autorów publikujących na 
łamach periodyków wydawanych przez Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: „Studia 
Bibliologiczne” (od 1983 r.), „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie 
Informacyjne i Media” (od 1998 r.) i „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwar-
talnik Naukowy” (od nr 2 z 2009 r.). W Instytucie działa Laborato-
rium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, gdzie prowadzi 
się badania, wykonuje reperacje i udoskonala sztukę introligatorską. 
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W Laboratorium, początkowo noszącym nazwę: Międzywydziałowa 
Pracownia Ochrony i Konserwacji Książki, badane są fizykochemiczne 
i mikrobiologiczne aspekty trwałości papieru, dokonuje się konserwa-
cji zagrożonych woluminów oraz odbywa się teoretyczne i praktyczne 
kształcenie studentów w zakresie renowacji zbiorów bibliotecznych. 
„Działalność pracowni umożliwia specjalistyczny sprzęt, pozwalający 
na badanie elektromagnetyczne, mikroskopowe i chromatograficzne 
zabytkowego materiału bibliotecznego […] w działaniach konserwa-
torskich, obejmujących rekonstrukcję lub renowację starych druków, 
Pracownia współpracuje z bibliotekami klasztornymi oo. Paulinów na 
Jasnej Górze w Częstochowie oraz na Skałce w Krakowie” (Ogierman, 
2005, s. 5–6). Atrakcyjność zajęć specjalizacji z zakresu ochrony i kon-
serwacji książki sprawia, że jest ona bardzo popularna wśród studentów, 
a kadra nieustannie podejmuje kolejne problemy badawcze i z sukcesem 
je rozwiązuje. W związku z tym problematyka konserwacji, ochrony 
i bezpieczeństwa zasobów jest często podejmowana na łamach periody-
ków Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

Podobnie jak w przywołanych pracach J. Ratajewskiego i J. Kamiń-
skiej, zgromadzony materiał pozwolił wyodrębnić dwie grupy tematycz-
ne: artykuły dotyczące problematyki ochrony zbiorów (m.in. czynniki 
niszczące zbiory, trwałość papieru, profilaktyka, metody konserwator-
skie) i nawiązujące do niej (ogólna sytuacja bibliotek, w tym prowe-
niencja zbiorów w przykładowych bibliotekach, cyfryzacja, materiały 
konferencyjne). 

Na wstępie warto pokrótce opisać wydawnictwa będące przedmiotem 
analizy, czas ich powstania, przyświecające im cele. Z analizowanych ty-
tułów najdłuższą historią mogą poszczycić się „Studia Bibliologiczne” –  
wydawnictwo zbiorowe wydawane przez Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach, wyodrębnione w 1983 r. z serii „Prace Naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach”1. Jego rolą miało być dokumentowanie kie-
runków i wyników badań naukowych prowadzonych w rozwijającym 
się Zakładzie Bibliotekoznawstwa. Każdy z tomów, opatrzony indywi-
dualnym podtytułem, był poświęcony innemu zagadnieniu. Dotychczas 
opublikowano 20 tomów, z których dwa odnosiły się stricte do ochrony 
zbiorów przed zniszczeniem. Były to: tom 10. pt. Prace ofiarowane Pro-
fesorowi Bronisławowi Zysce oraz tom 20. pt. Z życia książki. Ochrona 
i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane 

1 Więcej o wydawnictwie w artykule J. Kamińskiej (2014, s. 65–75) oraz w re-
cenzji pierwszego tomu autorstwa J. Jarowieckiego (1984, s. 102–105).
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Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. W pozostałych tomach znaleźć 
można kilka prac m.in. na temat mikroorganizmów niszczących zbiory, 
o czym szerzej w dalszej części artykułu. 

Pierwsza z wymienionych edycji została ofiarowana wieloletniemu 
pracownikowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Bronisławowi 
Zysce, który prowadził działalność badawczą m.in. w zakresie trwałoś- 
ci papieru drukowego. Stąd też w przywołanym wydaniu znalazło się 
wiele prac dotyczących zagadnień ochrony zbiorów. Autorzy zanalizo-
wali wybrane przyczyny niszczenia zbiorów oraz dokonali przeglądu 
dotychczas opublikowanych opracowań poświęconych temu tematowi 
w czasopismach polskich. Z kolei tom 20., jubileuszowy, dedykowano 
Leonardowi Ogiermanowi – wieloletniemu pracownikowi Instytutu Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Na tę edycję złożyło się 20 artykułów, z których 10 zawiera 
analizę zagadnienia ochrony zbiorów, w tym technik badawczych oraz 
narzędzi procesu konserwacji książki, wyników badań z pogranicza 
chemii i mikrobiologii. Poza ściśle technicznymi kwestiami, takimi jak 
oddziaływanie różnych czynników na papier, chromatografia gazowa, 
zagrożenia mikrobiologiczne (teksty Agnieszki Bangrowskiej2, Józefa 
Śliwioka, Tadeusza Maciąga), w omawianym tomie znalazły się opraco-
wania prezentujące historię pracowni konserwacji oraz teksty zawiera-
jące przykłady ochrony zbiorów w wybranych bibliotekach (Katarzyna 
Kwaśniewicz, Sergiusz Czarzasty). Na uwagę zasługują również prze-
glądy piśmiennictwa polskiego i zagranicznego poświęconego ochronie 
zbiorów (J. Kamińska, Beata Żołędowska -Król). 

Kolejnym wydawnictwem ciągłym redagowanym w Instytucie Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej jest „Nowa Biblioteka. Usłu-
gi, Technologie Informacyjne i Media”3 (w latach 1998–2002 oraz 
2010–2014 „Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowe-
go Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego”). Pismo zainicjowano 
w roku 1998 w celu dokumentowania aktywności naukowej studentów 
skupionych wokół Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego 
przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2016 r. „Nowa 
Biblioteka” jest organem naukowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej. Periodyk w zamyśle jego twórców miał być półrocz-
nikiem, jednak w 2002 r. jego wydawanie zostało zawieszone. Edycję 
wznowiono w roku 2010 i od tamtej pory ukazuje się jako kwartalnik. 

2 Wcześniej autorka publikowała pod nazwiskiem: Agnieszka Bakalarz.
3 Więcej o czasopiśmie w tekstach: D. Pietruch-Reizes (1998, s. 5), J. Ratajewskie-

go (1998, s. 19–25) oraz B. Warząchowskiej (2012, s. 117–121) i A. Lubczyńskiej (2012).
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Na jego łamach publikowane są teksty pracowników, doktorantów In-
stytutu, studentów kierunku z różnych uczelni, pracowników bibliotek, 
ośrodków informacji, archiwów, muzeów i innych instytucji kultury 
i nauki. Każdy z tomów poświęcony jest określonemu zagadnieniu, 
bardzo często jednak tematy poszczególnych wydań są traktowane sze-
roko. Dotychczas w „Nowej Bibliotece” ogłoszono 6 tekstów m.in. na 
temat destrukcji i konserwacji papieru (Agnieszka Bakalarz), wpływu 
mikroorganizmów na zbiory biblioteczne (A. Bakalarz), ale też sytuacji 
bibliotek na świecie i czynników mających wpływ na kolekcje (opraco-
wania A. Bangrowskiej, S. Czarzastego). 

Trzecie poddane analizie wydawnictwo nosi tytuł „Bibliotheca No-
stra. Śląski Kwartalnik Naukowy” (od 2009 r.). Wcześniej był to informa-
tor Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki, zatytułowany „Bibliotheca Nostra. Biuletyn Informacyjny” 
(nr 1/2005 – nr 17/2009). Kwartalnik ten powstaje w ramach współpracy 
Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcji Bibliotek Szkół 
Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu 
w Katowicach. Publikowane są w nim artykuły dotyczące współczesnej 
informatologii i bibliologii, kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa 
i nauk pokrewnych. Podobnie jak w przypadku pozostałych omawia-
nych periodyków w „Bibliotheca Nostra” autorami tekstów są pracowni-
cy instytucji biorących udział w tworzeniu pisma, doktoranci i studenci 
bibliologii i informatologii, a także przedstawiciele nauk pokrewnych. 
Analiza zawartości kwartalnika pozwoliła wyodrębnić 18 tekstów w więk-
szym lub mniejszym stopniu odnoszących się do zagadnienia ochrony 
i konserwacji zbiorów (autorstwa m.in. L. Ogiermana, A. Bakalarz,  
T. Maciąga) oraz interesujące sprawozdanie z tematycznej konferencji, 
sporządzone przez Marię Kycler i Bogumiłę Warząchowską.

Na podstawie zebranego materiału źródłowego można stwierdzić, 
że najwięcej miejsca poświęcono zagadnieniu trwałości papieru dru-
kowego – temat ten podejmowany był we wszystkich analizowanych 
wydawnictwach. Zacząć należy od serii komunikatów autorstwa B. Zy-
ski, który badał papier w dziełach wydawanych od 1880 r. Jego prace  
zostały opublikowane w tomach 5–9 „Studiów Bibliologicznych”. Celem 
przyświecającym badaczowi było przedstawienie wyników badań nad 
stanem zachowania książek z tego okresu i ustalenie działań ukierun-
kowanych na uratowanie egzemplarzy przed całkowitą destrukcją: „Od 
dziesiątków lat trwa w różnych krajach działalność na rzecz odkwa-
szania i wzmacniania papieru drukowego w książkach i w rocznikach 
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starych gazet, której celem jest ratowanie dorobku kulturowego tych 
krajów przed całkowitym unicestwieniem. Unicestwienie to polega na 
rozsypaniu się w proch i pył każdego bloku książki czy rocznika ga-
zety” (Zyska, 1992, s. 211). W kolejnych tomach autor omówił wyniki 
swoich doświadczeń. Wyniki te miały skłonić bibliotekarzy do pod-
jęcia natychmiastowych działań w kierunku masowego odkwaszania 
i wzmacniania książek: 

„Wyłania się pilna potrzeba podjęcia systematycznych badań, które 
by objęły następujące zagadnienia: 
– analiza stanu wiedzy w zakresie trwałości papieru drukowego, 
–  zestawienie listy książek z okresu 1800–1990, których papier należy 

poddać badaniom, 
–  zebranie dubletów książek do badań, 
–  przeprowadzenie badań fizycznych, chemicznych i mechanicznych na 

co najmniej 2000 egzemplarzy książek, 
–  krytyczna analiza stosowanych w różnych krajach metod masowego 

odkwaszania i wzmacniania papieru pod kątem ich przydatności 
w warunkach polskich, 

–  próby masowego odkwaszania papieru w książkach, 
–  badania właściwości papieru w książkach w różnych okresach po 

wykonaniu zabiegu odkwaszania, 
–  pełny raport o stanie zagrożenia trwałości papieru w książkach 

z okresu 1800–1990 i projekt planu realizacji odkwaszania i wzmac-
niania papieru w księgozbiorach polskich” (Zyska, 1992, s. 214).

Na temat papieru drukowego wykorzystywanego w czasopismach 
i gazetach pisała na łamach „Nowej Biblioteki” A. Bakalarz (2012). Au-
torka scharakteryzowała rodzaje papieru i wskazała czynniki powodujące 
jego destrukcję, w tym zjawisko kwaśnego papieru. Określenie kryteriów 
doboru papieru dla celów wydawniczych czasopism „jest niezmiernie 
istotne […] ze względu na ich ulotność i »jednorazowe« zaistnienie 
na rynku wydawniczym. Prasa odzwierciedla bowiem wszechstronnie 
rzeczywistość, w tym bieżące zdarzenia polityczne, społeczne, gospo-
darcze, naukowe, kulturalne czy fachowe. […] Ta okoliczność decyduje, 
że ochrona zasobów czasopiśmienniczych ma dotyczyć zarówno zbiorów 
archiwalnych, jak i nowych nabytków […]. Czas trwałości papieru to 
czynnik istotny w archiwizacji zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza gazet” 
(Bakalarz, 2012, s. 196). Wcześniej o papierze stosowanym do druku pra-
sy pisała Ewa Mrowiec4 w tomie 12. „Studiów Bibliologicznych” (2000). 
W artykule zatytułowanym Innowacje technologiczne w papiernictwie 

4 Autorka publikowała również pod nazwiskiem: Ewa Pietraszek.
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na łamach XIX ‑wiecznej warszawskiej prasy technicznej. Wybrane za-
gadnienia badaczka dokonała analizy warszawskiej prasy technicznej, 
z uwzględnieniem procesu produkcji papieru w XIX w. (bielenie masy 
papierniczej, wprowadzanie nowych surowców). 

Kolejne poruszane przez autorów zagadnienie dotyczyło historycz-
nego papieru drukowego i procesów jego starzenia się. W „Nowej 
Bibliotece” został zamieszczony artykuł A. Bakalarz pt. Historyczny 
papier drukowy i jego właściwości fizykochemiczne (2010b). Autor-
ka omówiła historię tego nośnika, przedstawiła jego charakterystykę, 
a także procesy starzenia się papieru. Na jakość papieru wpływa rów-
nież atrament. A. Bangrowska w tomie 20. „Studiów Bibliologicznych” 
dokonała charakterystyki atramentów i omówiła ich wpływ na podłoże 
papierowe (2015b). Przeprowadziła analizę stosowanych pigmentów, 
czego wynikiem była klasyfikacja tych substancji wraz z możliwymi 
skutkami ich stosowania. 

Zagadnieniem związanym bezpośrednio z papierem są metody jego 
konserwacji. W tomie 10. „Studiów Bibliologicznych” L. Ogierman 
opublikował tekst na temat zabiegów ratujących papier przed znisz-
czeniem (1997). Zalicza się do nich: oczyszczanie na mokro i sucho, 
bielenie i wzmacnianie struktury papieru poprzez wprowadzanie w jego 
głąb nowego kleju. Autor zasygnalizował potrzebę przeprowadzenia 
kolejnych badań nad trwałością i efektywnością tych działań. Jeden 
z praktycznych aspektów konserwacji papieru omówiła A. Bangrow-
ska w artykule zamieszczonym na łamach pisma „Bibliotheca Nostra” 
z 2017 r. Autorka zajęła się kwestią przydatności substancji stosowanych 
do ochrony roślin podczas zabezpieczania zbiorów przed mikroorgani-
zmami. Jest to obiecujące novum, a po przeprowadzeniu kolejnych ana-
liz może stanowić skuteczny środek do zwalczania chorób grzybowych 
pergaminu, skóry, tkaniny i papieru. 

W analizowanych periodykach autorzy omawiali również zagad-
nienie zagrożeń mikrobiologicznych. Charakteryzowali mikroorgani-
zmy atakujące książki i czasopisma, proponowali metody zapobiegania 
zakażeniom oraz wskazywali, jakie działania należy podejmować, gdy 
księgozbiór jest już zaatakowany przez pleśnie, bakterie i promieniowce. 
Najwięcej tekstów na ten temat opublikowano na łamach „Studiów Bi-
bliologicznych”. W tomie 10. znalazł się artykuł Alicji B. Strzelczyk pt.  
Mikrobiologiczne zniszczenia zbiorów bibliotecznych. Przyczyny i obja-
wy destrukcji (1997), w którym autorka opisała czynniki warunkujące 
rozwój zakażeń mikrobiologicznych w książkach, np. brak zachowania 
należytej czystości zbiorów, niekorzystne warunki przechowywania, 
w tym zabójcze zmiany temperatury i wilgotności, wady konstrukcyjne 
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budynków (nieszczelność murów, brak ich odpowiedniej izolacji, pęk-
nięcia), wpływ drobnoustrojów znajdujących się w powietrzu. Badaczka 
zamieściła charakterystykę mikrobów wraz z bogatą dokumentacją 
zdjęciową obrazującą przypadki zniszczeń egzemplarzy wywołanych 
przez poszczególne rodzaje drobnoustrojów. W tym samym tomie temat 
zagrzybienia podjął Zygmunt Cieplik (1997). Autor zbadał stopień ska-
żenia powietrza w pomieszczeniach magazynowych i rodzaje grzybów 
atakujących księgozbiór Biblioteki Polonistycznej Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wyniki analiz wskazywały 
na konieczność szybkiej interwencji oraz reorganizacji magazynu w celu 
przywrócenia odpowiednich warunków przechowywania zbiorów i pra-
cy magazynierów. 

Temat mikroorganizmów podjął T. Maciąg w numerze 2. pisma 
„Bibliotheca Nostra” (2009), dokonując oceny stanu zachowania kolekcji 
ojców paulinów na Skałce w Krakowie pod względem występowania 
zagrożeń mikrobiologicznych (2009). Autor krótko nakreślił historię 
cennej kolekcji oraz wskazał czynniki wpływające na aktualny stan 
księgozbioru (przeprowadzki, kontakt z wilgocią, kurz, bakterie i grzy-
by). Następnie omówił wyniki badań przeprowadzonych na 200 loso-
wo wybranych egzemplarzach (180 starodrukach i 20 inkunabułach). 
Otrzymane wyniki dowiodły działania mikroorganizmów, jednak stan 
zachowania kolekcji okazał się zadowalający. Zalecane było jedynie 
przeprowadzenie konserwacji (m.in. fumigacja zagrzybionych egzem-
plarzy w komorze gazowej). Księgozbiorowi paulińskiemu przyjrzała się 
również A. Bakalarz w tomie 18. „Studiów Bibliologicznych”. W tekś- 
cie pt. Destrukcja mikrobiologiczna w procesie naturalnego starzenia 
się papieru z księgozbioru ojców paulinów z klasztoru jasnogórskiego 
w Częstochowie badaczka zanalizowała czynniki wpływające na rozwój 
szkodliwych pleśni i omówiła wyniki badań przeprowadzonych na 101 
obiektach z jasnogórskiej kolekcji. Z badań wynikało, że stan zacho-
wania kolekcji był dobry, co świadczyło o odpowiednich warunkach jej 
przechowywania. 

W innym doniesieniu (2014) A. Bakalarz zawarła podstawowe in-
formacje dotyczące przyczyn zagrzybienia kolekcji, scharakteryzowała 
rodzaje pleśni oraz omówiła zniszczenia, jakie wywołują. Autorka ape-
lowała: „ochrona zbiorów przed nasilającymi się wraz z postępem cy-
wilizacyjnym zagrożeniami nie może być pomijana przez specjalistów, 
zaangażowanych w proces projektowania i budowy gmachów bibliotek, 
a potem ich użytkowników. […] dopiero wówczas dorobek kulturowy 
całego narodu będzie miał większe szanse przetrwania dla następnych 
pokoleń” (Bakalarz, 2014, s. 169). 
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T. Maciąg zbadał szesnastowieczne druki z kolekcji Biblioteki Fun-
dacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie (2015). W bogato ilustro-
wanym artykule autor dokonał mikrobiologicznej oceny wytypowanej 
kolekcji. Wyniki tej oceny okazały się zadowalające. Przypomniał za-
lecenia IFLA w sprawie ograniczenia rozwoju grzybów w pomiesz-
czeniach, w których przechowywane są wyroby papiernicze (m.in. 
sprawdzanie, czy na nowych nabytkach i przesyłkach nie ma oznak 
pleśni, utrzymywanie optymalnej temperatury i wilgotności, zapew-
nianie cyrkulacji powietrza, odkurzanie kolekcji itp.) (Maciąg, 2015,  
s. 70–71). Kolejnym zbiorem przebadanym przez autora pod względem 
mikrobiologicznym była kolekcja znajdująca się w archiwum Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (Maciąg, 2017). Badacz 
scharakteryzował zniszczenia czynione przez drobnoustroje, przedstawił 
ich rodzaje, a także czynniki mające wpływ na zagrzybienie kolekcji. 
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że istnieje potencjalne za-
grożenie dla zbioru, jednak w odpowiednich warunkach przechowywa-
nia ryzyko zniszczeń będzie znikome. 

O owadach mających destrukcyjny wpływ na kondycję zbiorów 
bibliotecznych pisał Aleksander Herczek w tomie 10. „Studiów Bi-
bliologicznych” (1997). Na przykładzie Krakowskiego Archiwum Pań-
stwowego na Wawelu omówił rodzaje owadów. Wskazał ponadto, jakie 
działania należy wdrożyć, aby zapobiec atakom szkodników.

Temat foksingu, czyli zniszczeń chemicznych, które powodują po-
wstawanie niewielkich żółtobrązowych lub rdzawobrązowych plamek 
na papierze, świecących pod wpływem promieni UV, podjęła Joanna 
Karbowska -Berent (2017). Autorka podała przykłady dzieł dotkniętych 
zniszczeniami chemicznymi oraz przyczyny ich powstawania.

W kręgu zainteresowania badaczy ogłaszających artykuły na ła-
mach czasopism wydawanych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej – poza zagrożeniami bezpośrednio związanymi ze 
stroną materialną książek (np. papier) czy wpływem mikroorganizmów 
na kondycję zbiorów – znalazły się zagrożenia płynące z zewnątrz, 
np. kataklizmy, wojny, niewłaściwe przechowywanie kolekcji. Autorzy 
ukazywali też dobre praktyki ochrony zbiorów oraz prezentowali dzia-
łalność laboratoriów zajmujących się badaniami nad kondycją zbiorów 
oraz konserwacją. 

Przykładów, jak należy tworzyć takie pracownie, dostarczyła 
A. Bangrowska w artykule pt. Nowoczesna biblioteka i pracownia kon-
serwatorska w ochronie zbiorów bibliotecznych. Zarys problematyki 
zamieszczonym w czasopiśmie „Bibliotheca Nostra” (2015a). Autorka za-
nalizowała zadania tworzonych w dużych bibliotekach działów ochrony 
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i konserwacji zbiorów. Należy do nich m.in.: opracowywanie i wdrażanie 
norm oraz zasad przechowywania, przenoszenia i użytkowania zbiorów; 
zapewnienie im odpowiednich warunków klimatycznych; nadzór nad 
stopniem zainfekowania egzemplarzy; prowadzenie prac naprawczych; 
współpraca z innymi instytucjami tego typu w celu wymiany doświad-
czeń. W tekście znalazły się zalecenia dotyczące tego, jak należy wy-
posażać takie pracownie oraz jakie metody badawcze stosować podczas 
konserwacji zbiorów. Ewa Pietraszek w tomie 3. „Studiów Bibliologicz-
nych” (1990) przybliżyła działalność Archiwum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie wraz z funkcjonującym tam Laboratorium Konserwacji 
Archiwaliów oraz ich rolę w utrzymaniu cennych świadectw historii 
kraju. Ze względu na trudne zadania stojące przed pierwszą w Polsce 
placówką konserwatorską niezwykle ważne było odpowiednie prowa-
dzenie prac konserwacyjnych oraz nieustanna wymiana doświadczeń 
z innymi tego typu pracowniami. Podobny temat podjęła K. Kwaśnie-
wicz, prezentując dzieje, osiągnięcia, zasady i organizację pracy Pra-
cowni Konserwacji Masowej w Archiwum Państwowym w Katowicach 
(2015). Autorka podsumowała efekty rządowego programu, wprowa-
dzonego w celu ratowania przed całkowitym zniszczeniem egzempla-
rzy wydanych na kwaśnym papierze: „Dzięki Polskiej Normie PN -EN  
ISO 9706:2001 Informacja i Dokumentacja. Papier przeznaczony na 
dokumenty. Wymagania dotyczące trwałości – także w Polsce papier-
nie produkują papier trwały, który w przyszłości bez lęku przed cichą 
katastrofą chemiczną będzie przechowywany przez następne pokolenia 
archiwistów i bibliotekarzy” (Kwaśniewicz, 2015, s. 133).

Na pytanie o normy określające warunki przechowywania zbiorów 
starała się odpowiedzieć A. Bakalarz w artykule z 2013 r. Normali-
zacja w zakresie warunków przechowywania zbiorów w archiwach 
i bibliotekach. Komunikat (2013). Istniejące normy i ustalenia okreś- 
lają m.in., jaka temperatura i wilgotność powinny być utrzymywane 
w pomieszczeniach magazynowych, jaki poziom natężenia światła nie 
będzie szkodzić zbiorom, jak powinny być wyposażone pomieszczenia 
magazynowe i biblioteczne. W artykule zostały przywołane zasady, 
jak postępować z konkretnymi rodzajami nośników i jak zabezpieczać 
zbiory biblioteczne.

Do zagrożeń płynących z zewnątrz należą kradzieże cennych dzieł. 
Marianna Czapnik zajęła się zagadnieniem znaczenia znaków włas-
nościowych zamieszczanych w egzemplarzach na przestrzeni wieków, 
m.in. w celu zabezpieczenia przed dostaniem się w niepowołane ręce 
(2015). W artykule będącym poszerzoną wersją wystąpienia autorki 
na konferencji „Stop Thief! Preventing and Investigating Theft from 
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Collections in the Digital Age” (Warszawa, 29 października 2013 r.) 
zostały omówione rodzaje i funkcje znaków własnościowych, takich jak: 
noty własnościowe, marginalia, ekslibrisy, pieczęcie, a nawet klątwy. 
Badaczka przedstawiła wiele przykładów kradzieży, ale również „po-
wrotów” zaginionych dzieł, czemu niewątpliwie przysłużyły się znaki 
własnościowe, które „mają moc prawną umożliwiającą starania o zwrot 
skradzionego obiektu” (Czapnik, 2015, s. 26). 

Problematykę wojen i ich wpływu na kolekcje podjął S. Czarzasty 
na łamach „Nowej Biblioteki” (2016a). W obszernym artykule „Bi-
blioteki w ogniu wojny” – wybrane aspekty działalności bibliotecz-
nej w Islamskiej Republice Afganistanu nakreślił dzieje tego regionu 
świata wraz z charakterystyką geograficzną, gospodarczą i społeczną. 
Meritum opracowania stanowiła charakterystyka systemu bibliotecz-
nego, który wymagał odbudowy w wyniku działań wojennych. Mimo 
poniesionych strat było to możliwe dzięki pomocy organizacji mię-
dzynarodowych. Autor omówił istniejące na terenie Afganistanu typy 
bibliotek, w tym Afghanistan Centre AT Kabul University (ACKU), 
będącą nieformalną afgańską biblioteką narodową, biblioteki naukowe 
i fachowe oraz placówki o charakterze publicznym. Podobny temat 
podjęła Natalia Wilczek, która zajęła się zagadnieniem odbudowy bi-
bliotek po wojnie domowej w Kosowie (2016). Autorka opisała konflikt 
serbsko -kosowski, wyjaśniła pojęcie libricide, czyli planu unicestwienia 
przejawów kultury albańskiej na terytorium Kosowa, którego jednym 
z celów miało być przekazanie na makulaturę ponad 100 tys. książek 
w języku albańskim. Po wojnie nastąpiła powolna odbudowa biblio-
tek, w czym miało pomóc ogłoszenie przez Zgromadzenie Narodowe 
Republiki Kosowa w roku 2012 kosowskiego prawa bibliotecznego 
„regulującego takie kwestie, jak: typy bibliotek, ich zadania, struk-
tura, funkcje, program rozwoju, sieć biblioteczna, zadania dyrektora 
Biblioteki Narodowej, dyrektorów bibliotek publicznych, obowiązki 
Biblioteki Narodowej, bibliotek miejskich i szkolnych oraz pozostałe 
zagadnienia dotyczące bibliotek, bibliotekarzy, a także czytelników” 
(Wilczek, 2016, s. 102). 

Sporo miejsca w omawianych periodykach autorzy poświęcili prowe-
niencji zbiorów w różnych bibliotekach, m.in.: A. Bangrowska (Ochrona 
i konserwacja zbiorów bibliotecznych w wybranych krajach na świecie. 
Komunikat, 2016); Tatjana Timčenko (Document conservation in the 
Vilnius University Library, 2017); Tamara Domanik (Konserwacja maso-
wa w Archiwum Państwowym w Katowicach. Doświadczenia 10 ‑letniej 
działalności, 2017); Mariola Jarczykowa (O „chowaniu”, „uwożeniu” 
i „pomknięciu” bibliotek Radziwiłłów. Z problemów ochrony książek 
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w pierwszej połowie XVII wieku, 2015); S. Czarzasty (Działalność bi-
blioteczna na terenie Afganistanu – rys historyczny, 2015a).

Autorzy publikujący na łamach analizowanych wydawnictw ciąg- 
łych uczestniczą w konferencjach, seminariach i warsztatach poświęco-
nych problematyce ochrony i konserwacji zasobów, o czym świadczą 
liczne sprawozdania z takich spotkań. Przykładem może być relacja 
M. Kycler i B. Warząchowskiej pt. Seminarium szkoleniowe „Stare 
druki i ich konserwacja” zamieszczona w piśmie „Bibliotheca Nostra” 
(2016). Seminarium miało miejsce w kwietniu 2016 r. w Toruniu, a zor-
ganizowała je Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES. Poza częścią 
teoretyczną, w której przybliżono zagadnienie konserwacji zapobiegaw-
czej, uczestnicy mieli możliwość praktycznego rozpoznawania zagrożeń 
i sposobów ich likwidowania. Bogaty program świadczy o zaintereso-
waniu bibliotekarzy tym tematem.

Zagadnieniem bardzo aktualnym, często prezentowanym przez au-
torów w analizowanych czasopismach, pozostaje digitalizacja zbiorów 
jako wynik zainteresowania szerokiej publiczności nowoczesną tech-
nologią. Marzena Walińska w artykule zatytułowanym Fotografowanie 
zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach naukowych: przepisy i prak-
tyka (2015) wskazała korzyści płynące z tego typu praktyk. Przejrzała 
regulaminy bibliotek, w których dominowały zakazy fotografowania, 
co w opinii autorki nie jest adekwatne do realnych korzyści, jakie 
daje tego typu archiwizacja zbiorów. Wiadomo, że fotografie mogą być 
wykonywane jedynie na własny użytek, a w przeciwieństwie do me-
tod kserograficznych nie wpływa to negatywnie na stan egzemplarzy, 
wręcz przeciwnie: „Fotografowanie, w przeciwieństwie do popularnego 
wcześniej powszechnego kserowania, a także skanowania, jest nie tylko 
procesem szybszym, ale i znacznie mniej szkodliwym dla księgozbioru 
i środowiska oraz całkowicie nieinwazyjnym: pozwala uniknąć rozkłada-
nia książki na odpowiednim urządzeniu, dociskania jej, nieobojętnego dla 
papieru kontaktu ze światłem laserowym, a także produkowania dużych 
ilości zadrukowanego papieru” (Walińska, 2015, s. 170). W numerze 3. 
„Nowej Biblioteki” z 2016 r. znalazło się opracowanie Sylwii Żłobińskiej 
i Marcina Kozaka pt. Nowoczesna technologia – szanse czy zagrożenia 
dla ochrony dziedzictwa narodowego (2016). Autorzy zwrócili uwagę 
na nowe zjawiska będące wynikiem rewolucji informatycznej, takie jak 
ukształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, powstanie e -edukacji 
oraz digitalizacja dorobku narodowego: „Tworzenie i gromadzenie zaso-
bów dziedzictwa narodowego wpływa znacząco na rozwój kultury i po-
czucie tożsamości narodowej/lokalnej. […] W dziedzinie ochrony dorobku 
literackiego i kultury słowa pisanego w społeczeństwie cyfrowym biblio-
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teki na masową skalę wdrażają proces digitalizacji jako formę ochrony 
dziedzictwa utrwalonego na piśmie” (Żłobińska, Kozak, 2016, s. 132).

Wśród artykułów, w których podjęto temat digitalizacji zbiorów 
bibliotecznych, poza ujęciami teoretycznymi, w materiale źródłowym 
znaleźć można również teksty zawierające przykłady takich praktyk. 
W numerze 3. czasopisma „Bibliotheca Nostra” z 2015 r. został opub-
likowany tekst Barbary Maresz pt. Digitalizacja zbiorów specjalnych 
Biblioteki Śląskiej. Autorka omówiła proces digitalizacji w Bibliotece 
Śląskiej w Katowicach, począwszy od pierwszych prób po obecnie 
podejmowane działania. Pracami digitalizacyjnymi zajmuje się Dział 
Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów. Od roku 2006 prowa-
dzony jest ponadto projekt Śląskiej Biblioteki Cyfrowej przy współpracy 
z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Z kolei Justyna Buczyńska -Łaba i Barbara Kamińska w opracowa-
niu pt. Działania bibliotek naukowych w zakresie ochrony oraz udostęp-
niania dziedzictwa kulturowego na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki 
Cyfrowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2016) przybliżyły 
projekt Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Po przedstawieniu 
rysu historycznego, charakterystyki i zawartości Pedagogicznej Biblio-
teki Cyfrowej wskazały problemy i wyzwania stojące przed nowoczesną 
książnicą (m.in. cyfrowe przetwarzanie zbiorów zgodnie z przepisami 
prawa autorskiego, długoterminowe przechowywanie oraz zapewnienie 
dostępu do tych zbiorów). Podkreśliły rolę współpracy z innymi insty-
tucjami w kraju i na świecie podczas tworzenia zasobów cyfrowych: 
„Rozwój zbiorów elektronicznych spowodował poszerzenie i unowocześ-
nienie procesów udostępniania, środków komunikacji między biblioteką 
a użytkownikiem czy specjalizacji zbiorów. […] Książnice tradycyjne 
i nowoczesne (cyfrowe) wzajemnie się uzupełniają, tworząc przy tym 
hybrydowe księgozbiory, dostępne dla każdego czytelnika, w każdym 
miejscu na świecie” (Buczyńska -Łaba, Kamińska, 2016, s. 22). 

W opublikowanym w „Nowej Bibliotece” artykule pt. „Książka 
w rogatywce” – najcenniejsze zbiory biblioteczne zgromadzone w woj-
skowych książnicach w Polsce i na świecie S. Czarzasty (2016b) za-
mieścił fragment mówiący o cyfryzacji jako nowej formie ochrony 
i udostępniania zbiorów bibliotek wojskowych. Zaprezentował  m.in. 
zawartość Wojskowej Biblioteki Cyfrowej „Zbrojownia”, której zaplecze 
znajduje się na terenie Centralnej Biblioteki Wojskowej: „Dzięki digi-
talizacji z najcenniejszych i w wielu przypadkach niedostępnych mate-
riałów coraz częściej mogą korzystać pasjonaci wojskowości i historii” 
(Czarzasty, 2016b, s. 77).



Monika Fick128

Analiza zawartości omawianych wydawnictw ciągłych pozwala wy-
snuć wniosek, że chociaż zagadnień bibliotekarskich i bibliologicznych 
jest bardzo dużo, zagadnienie ochrony zbiorów bibliotecznych stanowi 
aktualny temat badawczy, pozostając w kręgu zainteresowań badaczy 
i bibliotekarzy. Autorom i czytelnikom bliskie są kwestie związane 
z ochroną dziedzictwa kulturowego, obejmującego kolekcje książek 
i czasopism. O wadze problemu starzenia się papieru, będącego pod-
stawowym nośnikiem myśli ludzkiej, świadczą przywołane publikacje 
zamieszczane w analizowanych periodykach. Zebrany materiał, liczący 
52 publikacje, pozwala stwierdzić, że najwięcej miejsca poświęca się 
zagadnieniu czynników niszczących zbiory, ale też metod ich ochrony. 
Porównując analizy J. Ratajewskiego i J. Kamińskiej z lat 1945–2013 
oraz aktualne wyniki analiz, można uznać, że coraz częściej poruszany 
jest temat nowoczesnych metod zabezpieczenia zbiorów oraz digitali-
zacji dokumentów, na co wskazywała J. Kamińska w 2015 r. Zjawisko 
to wynika ze swoistej rewolucji technologicznej wkradającej się niemal 
do wszystkich sfer życia. 

Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki publikowanym opracowaniom 
zostaną podjęte kolejne działania mające na celu naprawę sytuacji, 
unormowanie zasad przechowywania zbiorów, modernizację dotych-
czasowych miejsc przechowywania kolekcji, a także kontynuowanie 
prac związanych z digitalizacją, która, jak pokazują badania, stanowi 
właściwe narzędzie ochrony dorobku narodowego przed całkowitą 
destrukcją.
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Abstrakt: Z najstarszego księgozbioru Biblioteki Politechniki Krakowskiej wydzie-
lono pięć kolekcji. Jedną z nich jest kolekcja Lwowiana, w skład której wchodzą 
publikacje dotyczące Lwowa lub wydane w tym mieście. W pierwszej części autorka 
prezentuje wszystkie rodzaje proweniencji występujących w tej kolekcji, w drugiej 
skupia się wyłącznie na proweniencjach w formie odręcznych podpisów. Stanowią 
one pretekst do krótkiego przedstawienia postaci poprzednich właścicieli książek oraz 
zachętę dla czytelnika do zgłębienia ich biografii.

Słowa kluczowe: Biblioteka Politechniki Krakowskiej. Consortium of Europe-
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Historia ludzi, księgozbiorów i bibliotek zapisana jest w prowenien-
cjach. Utrwalane były one już na najstarszych materiałach (Cubrzyńska-
 -Leonarczyk, 2017, s. 466) i ewoluowały wraz ze zmianą formy prze-
kazu informacji pisanej, począwszy od odręcznie pisanych znaków 
na tabliczkach glinianych, a skończywszy na pieczątkach tuszowych. 
Jednak najbardziej znanym ich rodzajem jest ekslibris, który powstał 
specjalnie w celu oznaczenia własności. Mimo że zapiski proweniencyj-
ne występowały w różnych formach graficznych, ich funkcja nie zmie-
niała się. Umieszczano je na książkach w celu ochrony księgozbiorów 
przed kradzieżą, a także sygnowania własności danej osoby, rodziny 
czy instytucji. 

Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media 2019, nr 1 (32), s. 135–148
ISSN 2451-2575 (wersja elektroniczna)
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Dla badaczy czytelnictwa, historii książki i bibliotek duże znacze-
nie mają nie tylko znaki własnościowe, ale również notatki, nalepki 
sygnaturowe, akcesyjne, znakowanie opraw danych kolekcji, pełniące 
pośrednio funkcje znaków proweniencyjnych. 

W Polsce prekursorem badań znaków własnościowych był Kazi-
mierz Piekarski, który w latach dwudziestych XX w. stworzył warsztat 
do badań dawnej książki. Wybuch II wojny światowej spowodował 
zmianę kierunku badań nad proweniencjami, gdyż materiał źródłowy 
został w dużej mierze zniszczony albo rozproszony. Badacze książek 
podjęli trud poszukiwania zagubionych ksiąg, księgozbiorów, prowadze-
nia prac rejestracyjnych i dokumentacyjnych w bibliotekach polskich 
i obcych. Dlatego po 1945 r. prace badawcze nad proweniencjami 
w pierwszym rzędzie dotyczyły najcenniejszych zbiorów. Starodruki 
stały się przedmiotem studiów m.in. Bronisława Kocowskiego i Marii 
Sipayłło (Pidłypczak -Majerowicz, 2005). Stan badań proweniencji dru-
ków dziewiętnasto - i dwudziestowiecznych przedstawia się zupełnie 
inaczej. Po II wojnie światowej w dużych ośrodkach naukowych two-
rzono kartoteki znaków własnościowych druków dziewiętnasto - i dwu-
dziestowiecznych, często jednak dostęp do nich jest ograniczony.

Badania znaków proweniencyjnych w księgozbiorach znajdujących 
się w Bibliotece Politechniki Krakowskiej nie były dotąd prowadzo-
ne. W 2010 r. w roczniku „Biblioteka” opublikowana została praca 
Agnieszki Górskiej pt. Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki 
Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946–1961)  
Autorka na podstawie inwentarzy z lat 1946–1961 sporządziła listę 
książek wydanych we Lwowie, które zapoczątkowały tworzenie kolekcji 
Lwowiana. Opracowanie to stało się impulsem do prac nad usystema-
tyzowaniem zbiorów własnych – rozpoczęto je w 2013 r. Z najstar-
szego księgozbioru wydzielono pięć kolekcji. Do Cracoviany trafiły 
książki wydane w Krakowie lub tematycznie związane z tym miastem. 
Podobny klucz przyjęto dla Lwowiany. Pozostałe publikacje, których 
w bezpośredni sposób nie można było powiązać ani z Krakowem, ani 
ze Lwowem, weszły w skład trzech pozostałych kolekcji: Druki polskie 
i obce wydane do roku 1918; Druki polskie wydane w latach 1919–1945 
i Druki obce wydane w latach 1919–1945.

Wszystkie książki ze starego księgozbioru sprawdzono z autopsji 
i w ten sposób skorygowano ilościową zawartość utworzonych kolekcji, 
w tym również Lwowiany. Zmieniono także zasady kwalifikacji książek 
do tej kolekcji. Muszą one spełnić warunek dotyczący zakresu teryto-
rialnego i chronologicznego, czyli tematycznie odnosić się do Lwowa 
lub być opublikowane w tym mieście do roku 1945. Lwowiana ma cha-
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rakter otwarty. Ciągle poszerzana jest o pozycje, zazwyczaj pozyskane 
z darów, spełniające przedstawione wcześniej warunki. Stan kolekcji 
na dzień 1 maja 2018 r. liczył 784 tytuły druków zwartych. Zasięg 
chronologiczny dokumentów obejmuje lata 1864–1939, poza jednym 
wyjątkiem. Jest nim starodruk pochodzący z 1747 r. autorstwa miecz-
nikowicza bracławickiego Ignacego Bogatko pt. Scientia artium milita-
rium architecturam pyrotechnicam, tacticam, polemicam, perspectivam 
complectens sive lectiones mathematicae […]. Książka została wydana 
w lwowskiej drukarni jezuickiej, z adresem: Leopoli, Typis Collegij [!] 
Societatis Jesu (E XIII 206) i traktuje o sztuce militarnej. Lwowiana to 
bogaty zbiór nie tylko książek technicznych, ale także dzieł dotyczących 
historii Polski i świata, historii sztuki, malarstwa, ponadto przewodni-
ków turystycznych, utworów literackich polskich i zagranicznych.

W Lwowianie odnotowujemy 424 proweniencje w 329 egzempla-
rzach spośród 784 wchodzących w skład całej kolekcji. Najwięcej jest 
ich w formie pieczątek tuszowych (214), a w dalszej kolejności: czytelne 
odręczne podpisy (81), nieczytelne podpisy (44), naklejki (27), dedykacje 
(25), ekslibrisy (20), notatki (11), inne (2) (wykres 1). 

Wykres 1. Udział procentowy proweniencji w kolekcji Lwowiana
Źródło: Opracowanie własne.

W artykule skupiono się wyłącznie na charakterystyce proweniencji 
w formie odręcznych podpisów występujących w kolekcji Lwowiana. 
Stanowią one pretekst do krótkiego przedstawienia postaci poprzednich 
właścicieli książek oraz zachętę dla czytelnika do zgłębienia ich bio-
grafii. Spośród 125 proweniencji napisanych odręcznie odczytano 81, 
pozostałe 44 zakwalifikowano do podpisów nieczytelnych. Wszystkie 
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książki, na których widnieją proweniencje w postaci czytelnych odręcz-
nych podpisów, zostały wydane we Lwowie.

Wykres 2. Wykaz odręcznych podpisów w kolekcji Lwowiana wraz z liczbą egzem-
plarzy, na których się znajdują
Źródło: Opracowanie własne.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej posiada 29 egzemplarzy z od-
ręcznym podpisem „S.G. Nowak”. Kim była ta postać? Zapiska prowe-
niencyjna zawiera odręczny podpis i liczbę porządkową. Jeśli może ona 
sugerować kolejność w księgozbiorze, to z pewnością kolekcja S.G. No-
waka była liczna, gdyż największa liczba to 5001 (fot. 1).
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Fot. 1. Odręczny podpis S.G. Nowaka wraz z numerem
Źródło: (Reymont, 1927, wyklejka).

Wszystkie znaki zostały umieszczone na wyklejkach książek z kate-
gorii literatura piękna. Woluminy z tą proweniencją to egzemplarze serii 
„Biblioteka Laureatów Nobla”. Nie wiadomo, czy omawiany księgozbiór 
składał się tylko z beletrystyki, ale nawet ten jego fragment sugeruje, 
że właściciel był pasjonatem i kolekcjonerem literatury pięknej.

Kolejną osobą, której proweniencje znajdują się w Bibliotece Po-
litechniki Krakowskiej, jest Józef Cyrankiewicz (1881–1939), inżynier 
geodeta, ojciec Józefa Adama Zygmunta Cyrankiewicza, znanego so-
cjalisty i komunisty (Reuter), w czasach PRL-u wieloletniego premiera 
oraz przewodniczącego Rady Państwa (Encyklopedia PWN). Ze źródeł 
wiadomo, że J. Cyrankiewicz senior mieszkał z rodziną w Krakowie, 
blisko Błoń, a widniejące na jego znakach własnościowych ulice Sal-
watorska i Smoleńsk znajdowały się blisko tego parku miejskiego. Po-
twierdzałoby to informacje, iż książki będące w posiadaniu Biblioteki 
Politechniki Krakowskiej były jego własnością (fot. 2).

 

 

  

 

 

Fot. 2. Dwie pieczątki Józefa Cyrankiewicza seniora z różnymi miejscami zamiesz-
kania i jego odręczny podpis
Źródło: (Skwarczyński, 1925, strona tytułowa i 1 strona tekstu).

Odręczna proweniencja „inż. J. Cyrankiewicz” znajduje się na 
8 książkach. Ich autorami w większości są profesorowie Politechniki 
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Lwowskiej, zaś tematyka obejmuje nauki techniczne i budownictwo. 
Na dwóch egzemplarzach oprócz podpisu: „J. Cyrankiewicz” znajduje 
się inna proweniencja: „KOSTIUK i POLAK Introligatornia Lwów, 
ul. Batorego 28”, w formie naklejki.

Wśród znaków własnościowych w kolekcji pojawia się odręczny 
podpis Henryka Dudka. Prawdopodobnie chodzi o urodzonego w 1878 r. 
Henryka Franciszka Ksawerego Dudka – absolwenta Politechniki Lwow-
skiej, związanego z Krakowem inżyniera i urzędnika ministerialnego, 
wiceministra w Ministerstwie Robót Publicznych, autora wielu publi-
kacji w „Czasopiśmie Technicznym”. W latach 1906–1913 zdobywał 
doświadczenie inżynierskie, podróżując po Europie. Wykorzystał je 
podczas I wojny światowej, kiedy jako porucznik budował drogi w Ser-
bii, Czarnogórze i Albanii (Czy, 1938, s. 154).

Znaki własnościowe H. Dudka w formie odręcznych podpisów 
występują na czterech egzemplarzach. Ten znak widniejący na książ-
ce Mosty blaszane. Wykłady Maksymiliana Thulliego (Lwów 1893) 
potwierdza, że jej właściciel był związany z Lwowem (fot. 3). Książ-
ka jest bowiem odbitką litograficzną wykładów profesora Politechniki 
Lwowskiej, adresowanych do studentów tej uczelni. Publikacja pochodzi 
z roku 1893, a pobyt H. Dudka na uczelni lwowskiej można datować 
między 1896 a 1901 r.

 
Fot. 3. Odręczny podpis Henryka Dudka na stronie tytułowej
Źródło: (M. Thullie, 1893, strona tytułowa).

W zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej znajduje się wiele 
innych proweniencji osób prywatnych, postaci fascynujących, choć ich 
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prace zostały przyćmione przez dokonania sławniejszych przodków. 
Taką postacią jest architekt Bogdan Laszczka (1898–1977), syn jednego 
z najwybitniejszych rzeźbiarzy i ceramików Młodej Polski, znanego 
profesora i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Konstantego 
Laszczki. 

B. Laszczka studiował na Wydziale Architektury Politechniki Lwow-
skiej i na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doświadczenie zawo-
dowe zdobywał u boku takich osobistości, jak Adolf Szyszko -Bohusz, 
Tadeusz Stryjeński, Franciszek Mączyński czy Wacław Krzyżanowski. 
Od 1938 r. do wybuchu II wojny światowej był wiceprezesem katowi-
ckiego oddziału SARP -u (Borowik, 2017, s. 79–80), a po wojnie jego 
członkiem (Bogdan, 2016). W kolekcji Lwowiana znajduje się 10 egzem-
plarzy, na których widnieją jego odręczne podpisy (fot. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4. Odręczne podpisy i pieczątka Bogdana Laszczki
Źródło: (Bryła, 1924, wyklejka, strona tytułowa).

Krzysztof Wierzbiański, reżyser i scenarzysta, a prywatnie siostrze-
niec B. Laszczki, przekazał cenne informacje na temat biblioteki swojego 
wuja – zgromadził on wiele książek, które służyły mu w pracy zawodowej. 
Po śmierci B. Laszczki dysponentem całego majątku została jego druga 
żona, która sprzedała lub darowała księgozbiór bibliotece Stowarzyszenia 
Architektów Polskich w Warszawie. Dar ten jest o tyle prawdopodobny, 
że B. Laszczka po II wojnie światowej był członkiem tej organizacji 
(Bogdan, 2016). W zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej książki 
z jego proweniencją znalazły się w roku 2006, po przekazaniu ich właśnie 
przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Na wszystkich woluminach 
z proweniencją „Bogdan Laszczka” widnieje pieczątka: „Stowarzyszenie 
Architektów Polskich Oddział Kraków. Dar”.

Studentem Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej współpra-
cującym z A. Szyszko -Bohuszem był również Antoni Michał Łobos. Ten 
urodzony w 1903 r. architekt i konserwator zabytków należał do lwow-
skiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zmarł śmiercią 
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tragiczną w roku 1945 (Derwojed, 1993, s. 173). W zbiorach Biblioteki 
Politechniki Krakowskiej odręczny podpis A.M. Łobosa znajduje się na 
dwóch egzemplarzach, jest tam również jego ekslibris oraz pieczątka 
„Biblioteka Katedry i Zakładu Konserwacji Zabytków” (fot. 5).

 

 

 

 

 

  
5. Odręczny podpis, exlibris inż. Antoniego Łobosa oraz pieczątka „Biblioteka Ka-
tedry i Zakładu Konserwacji Zabytków”
Źródło: (Rolla (red.), ca 1900, strona tytułowa i redakcyjna).

Kolejną postacią związaną ze Stowarzyszeniem Architektów Pol-
skich był Wiktor Sabiński (1885–1969) (Wiktor). Jego proweniencja 
widnieje na jednym egzemplarzu w kolekcji Biblioteki Politechniki 
Krakowskiej. Z innych znaków własnościowych znajdujących się na tym 
woluminie dowiadujemy się, że W. Sabiński studiował budownictwo 
lądowe (fot. 6). 

 
Fot. 6. Odręczny podpis Wiktora Sabińskiego
Źródło: (Thullie, 1902, wyklejka).

Postacią szczególnie zasłużoną dla Politechniki Krakowskiej był 
jeden z jej założycieli, Izydor Stella -Sawicki (1881–1957). Urodził się we 
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Lwowie, studiował na tamtejszej politechnice, którą ukończył w 1904 r., 
uzyskując tytuł inżyniera. Został asystentem na tej uczelni w Kate-
drze Mostów. Do roku 1918 pracował i dokształcał się we Lwowie, 
a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wyjechał do Kielc, gdzie 
pełnił obowiązki naczelnika Oddziału Wodnego. W 1921 r. został 
wykładowcą na Akademii Górniczej, następnie Akademii Górniczo-
 -Hutniczej w Krakowie. W latach 1937–1939 był dziekanem Wydziału 
Hutniczego. W pełni poświęcił się pracy dydaktycznej i naukowej, którą 
przerwał wybuch II wojny światowej. Po 1945 r. powrócił na uczelnię, 
jednocześnie podejmując działania zmierzające do utworzenia w Krako-
wie szkoły politechnicznej. Został założycielem i pierwszym rektorem 
Politechniki Krakowskiej. Zmarł w 1957 r., pozostawiając po sobie duży 
dorobek naukowy (Ciesielski, Tyńska). 

W Bibliotece Politechniki Krakowskiej znajdują się 2 książki, na 
których widnieje odręczny podpis I. Stelli -Sawickiego (fot. 7). Są nie-
zwykle istotne, gdyż potwierdzają jedną z krążących o nim anegdot. 
Bardzo nie lubił swojego imienia, dlatego często przedstawiał się jako 
Stella Sawicki, co wielu mylnie odczytywało jako imię i nazwisko 
(Ciesielski, Tyńska). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 7. Pieczątka oraz odręczny podpis Izydora Stelli -Sawickiego
Źródło: (Aleksandrowicz, 1902, strona tytułowa).

W zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej są również książ-
ki ze znakiem własnościowym profesorów związanych z Politechniką 
Lwowską: Antoniego Karola Plamitzera (1889–1954) i Maksymiliana 
Matakiewicza (1875–1940). A.K. Plamitzer w pracy naukowej skupiał 
się głównie na zagadnieniach geometrii wykreślnej. Tuż przed za-
kończeniem II wojny światowej zaangażował się w prace obejmujące 
organizację nowego ośrodka naukowego – Politechniki Śląskiej z sie-
dzibą w Krakowie. Kiedy ostatecznie uczelnia została przeniesiona do 
Gliwic, pozostał w Krakowie, obejmując funkcję kierownika katedr na 
Akademii Górniczo -Hutniczej.
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Na dwóch egzemplarzach, oprócz dedykacji dla A.K. Plamitzera, 
znajduje się odręczny dopisek: „Dar prof. Plamitzer”, co może sugero-
wać sposób nabycia książek przez następnego właściciela. 

Kolejną osobą związaną z lwowską uczelnią techniczną był hydro-
technik M. Matakiewicz. Jego bogaty dorobek naukowy obejmuje ponad 
1500 artykułów na temat hydrauliki, budownictwa wodnego i robót pub-
licznych. Był autorem wielu podręczników akademickich. Poza pracą 
dydaktyczną skupiał się na działalności społeczno -politycznej.

Posiadamy jeden egzemplarz z jego odręczną proweniencją oraz 
odbitą pieczątką: „Związek Studentów Inżynierii przy A. G. w Krako-
wie”. Jest to ślad wskazujący na sposób nabycia książki przez Bibliotekę 
Politechniki Krakowskiej. Najprawdopodobniej trafiła tu wraz z częścią 
księgozbioru wydzielonego ze zbiorów Akademii Górniczej, przekaza-
nych Politechnice na początku jej istnienia.

W podobny sposób kolekcję zasiliła książka Geometrya. Podręcz-
nik dla szkół średnich. Cz. 1 i 2, Planimetrya. Stereometrya Antonie-
go Łomnickiego. Świadczy o tym pieczątka „Bibliotheca Jagellonica 
Dublet”, znajdująca się na tym egzemplarzu. W pierwszych latach 
funkcjonowania Biblioteki Politechniki Krakowskiej część księgozbio-
ru stanowiły książki przekazane z dubletów Biblioteki Jagiellońskiej. 
Poprzez odręczny podpis na woluminie: „J. Sleszyński” wiadomo, do 
kogo należał. Jan Sleszyński (1854–1931) był polskim logikiem i mate-
matykiem, początkowo związanym z ośrodkiem naukowym w Odessie. 
Po I wojnie światowej objął katedrę matematyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie jako profesor zwyczajny matematyki i logi-
ki. Pracował tam do 1924 r. Na wspomnianym egzemplarzu widnieje 
dedykacja od A. Łomnickiego: „P. Prof. Sleszyńskiemu z wyrazami 
głębokiego poważania autor” oraz pieczątka: „Księgarnia i skład nut 
K. Wojnara wł. M. Skulska Kraków Szewska 20”. 

W przypadku wątpliwości względem osoby właściciela książki przy-
datna może być jej analiza tematyczna, która pozwala na sprawdzenie, 
czy zakres tematyczny książki pokrywa się z zagadnieniami związany-
mi z pracą zawodową lub zainteresowaniami domniemanego właściciela. 
Dokonując takiej analizy, autorka artykułu przypisała własność dwóch 
pozycji Tadeuszowi Kałkowskiemu, znanemu numizmatykowi. Urodził 
się w 1899 r. Kamionce Strumiłowej w pobliżu Lwowa, był absolwentem 
Politechniki Lwowskiej, inżynierem komunikacji. Tematyka książek, na 
których jest jego proweniencja, dotyczy inżynierii kolejowej. Ponadto 
na jednym egzemplarzu obok podpisu umieszczona jest data 1924, co 
mniej więcej pokrywa się z okresem studiów T. Kałkowskiego.
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Podobna sytuacja dotyczyła Marcelego Marchlewskiego. Tematyka 
książki Owady krajowe. Przewodnik do określania rzędów, rodzin i ro-
dzajów sugerowała, że odręczny na niej podpis należał do założyciela 
i pierwszego nieformalnego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go, pasjonata flory i leśnika (Wybiórcze).

Odręczny podpis „M. Dąbrowska”, widniejący na książce Zamek 
krzyżacki w Malborgu dziś a przed pięciuset laty, w sposób natu-
ralny kojarzy się z Marią Dąbrowską, wybitną dwudziestowieczną 
powieściopisarką. Po porównaniu proweniencji na tym egzemplarzu 
z autografem znajdującym się w Muzeum Marii Dąbrowskiej autorka 
artykułu doszła do wniosku, że jest to tylko przypadkowa zbieżność 
personaliów (fot. 8, 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 8. Odręczna dedykacja Marii Dą-
browskiej dla Stanisława Stempowskie-
go na I tomie pierwszego wydania Nocy 
i dni
Źródło: (Dąbrowska, 1932, wyklejka).
Biblioteka Muzeum Literatury, nr inw. 2263

Odręcznie napisane proweniencje, o których właścicielach nic nie 
wiadomo, to: Brzostek, Hugo Henoch, Jamroz Leon, Maria Nawrocka, 
Seredyn Wacław, Zofja Jasieńska, Zdzisław Bąkowski, Korosadowicz, 
Karlic Tadeusz, Marjan Popławski, Tokarski. Wiele pozostaje zatem do 
zbadania 

W polskich bibliotekach istnieje wiele baz z proweniencjami, jednak 
w większości mają one ograniczony charakter, co uniemożliwia ich 
pełne wykorzystanie1 

W 2016 r. kilka polskich bibliotek naukowych, którym przewodzi 
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Consortium of 

1 Bazy znaków własnościowych tworzą m.in.: Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, biblioteki uniwersyteckie we Wrocławiu, Po-
znaniu (Wiencek) i Warszawie.

Fot. 9. Odręczny podpis na egzemplarzu 
z księgozbioru BPK
Źródło: (Moraczewski, 1882, strona tytułowa).
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European Research Libraries2, powołało do życia grupę roboczo na-
zwaną Polską Grupą Proweniencyjną. Grupa ta pracuje nad ustaleniem 
zasad stworzenia i funkcjonowania ogólnopolskiej bazy prowenien-
cji, gdzie gromadzone będą dane o proweniencjach nie tylko starych 
druków, ale również druków dziewiętnastowiecznych. Oprócz znaków 
własnościowych ma zawierać bibliografię stanowiącą warsztat i pomoc 
dla osób katalogujących zbiory specjalne oraz wiele innych narzędzi 
pomocniczych. Takie rozwiązanie jest oczekiwane przez środowisko 
bibliotekarzy i bibliofilów, ponieważ pomoże scalić rozproszone infor-
macje o znakach własnościowych, tworząc podstawę do dalszych badań 
i opracowań. 

Rozwój technologiczny wymusił na większości ośrodków kultury, 
w tym na bibliotekach, zmianę sposobu ewidencji, prezentacji zasobów 
oraz opracowania formalnego dokumentów. W przypadku Biblioteki 
Politechniki Krakowskiej zmiany dotyczą głównie procesu cyfryzacji 
zbiorów i zapisu odręcznych znaków własnościowych w polach lokal-
nych, co do tej pory nie było praktykowane. Ze względu na rosnące 
możliwości rozpoznania znaków własnościowych w przyszłości, do re-
kordów książek z kolekcji wpisuje się nawet te, które dzisiaj pozostają 
nieodczytane (fot. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 10. Nieczytelna proweniencja i jej zapis w polu uwag w programie KOHA
Źródło: (Pawlewski, 1905, strona tytułowa; Koha).

 
Z całą pewnością będą temu służyć narzędzia wyszukiwawcze, 

jakie Biblioteka Politechniki Krakowskiej stworzy po wprowadzeniu 
do systemu Koha kolekcji Druki polskie i obce wydane do roku 1918.

2 Consortium of European Research Libraries udostępnia bibliotekom badawczym 
zasoby i ekspertyzy w celu poprawy dostępu do europejskiego dziedzictwa drukowa-
nego oraz jego eksploatacji i konserwacji (About, 2013).
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Przewodnik 
dla nauczycieli i bibliotekarzy Częstochowy i okolic 

po źródłach informacji regionalnej
Część druga

Abstrakt: Opracowanie Przewodnik dla nauczycieli i bibliotekarzy Częstochowy 
i okolic po źródłach informacji regionalnej ma formę spisu bibliograficznego zawie-
rającego opisy druków zwartych, artykułów z czasopism, źródeł elektronicznych oraz 
multimedialnych, dostępnych w różnych bibliotekach częstochowskich. Przewodnik 
został opracowany zgodnie z założeniami podstaw programowych z 1999 i 2008 r. 
i stanowi pomoc dla nauczycieli w wyborze źródeł przydatnych w edukacji regio-
nalnej.

Słowa kluczowe: Bibliografia terytorialna. Częstochowa. Edukacja regionalna. Nauczy- 
ciele edukacji regionalnej. Regionalizm

III. Przekazane przez pokolenia

Legendy

251.  Baśnie i legendy ziemi częstochowskiej, czyli Diabelskie zakusy / 
Krystyna Musiał -Nicpoń. – Częstochowa : Wydaw. WOM, 1999. 
BP, BB

252.  Jura Krakowsko -Częstochowska : z legendą wśród Orlich Gniazd /  
Monika Kowalczyk, Artur Kowalczyk. – Kraków : Wydaw. Bez-
droża, 2005. 
BP, BB 
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253.  Legendy i baśnie znad Warty / Bogdan Snoch ; il. Jerzy Krako-
wiak. – Warszawa : Agencja Omnipress, 1987. 
BP, BB

254.  Legendy i podania ziemi częstochowskiej / Mirosław Zwoliński. 
– Częstochowa : Oddział PTTK, 1994. 
BP, BB

255.  Legendy i podania ziemi częstochowskiej. Cz. 1 / Mirosław Zwo-
liński. – Częstochowa : Oddział PTTK przy Hucie Częstochowa, 
2006. 
BB

256.  Nowe baśnie, legendy, opowieści z dziejów Częstochowy i okolicy /  
Zbisław Janikowski. – Częstochowa : Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gaude Mater, 2009. 
BP, BB

257.  Podania i legendy szlaku jurajskiego : od Wielunia po Ogrodzie-
niec i Pilice / Julian Zinkow. – Częstochowa : Centralny Ośrodek 
Informacji Turystycznej, [1986]. 
BP, BB

258.  Wystawienie legendy o „Skale Miłości” w formie przedstawienia 
dla klas „0” : ramowy projekt scenariusza / Marzena Radecka // 
In: Jak nas odnaleźć na mapie świata? : zeszyt edukacji regional-
nej / red. Elżbieta Jatulewicz. – Częstochowa : RODN „WOM”, 
2004. – S. 48–49 
[legenda ludowa związana z Mstowem]. 
BP, BB

Tradycje i obyczaje

259.  Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego : wierzenia, zwyczaje 
i obrzędy rodzinne / Barbara Pabian ; Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze. – Wrocław : PLT, 2005. (Dziedzictwo Kulturowe ; t. 2). 
BB

260.  Obrzędy i pieśni weselne w powiecie częstochowskim ; Melodie 
i pieśni weselne z okolic Częstochowy (Jaworzno, Parzymiechy) 
zebrane przez Koło Krajoznawcze przy gimn. im. Henryka Sien-
kiewicza w Częstochowie ; Zamki drewniane w okolicach Czę-
stochowy ; Bibliografia Częstochowy / Zdzisław Wróbel, Maria 
Józefowicz. – Częstochowa : [1938]. 
BP

261.  U nasz w Częstochowie…, czyli Kapela Piosenki Wszelakiej za-
prasza na małą przechadzkę po miejscach znanych i lubianych 
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w naszym mieście / Zdzisław Sierpiński. – Częstochowa : Muze-
um Częstochowskie, 2006. 
[nuty]. 
BB

IV. Jurajskie krajobrazy

Geografia. Przyroda. Pomniki przyrody

262.  Aleja Brzozowa : przewodnik po przyrodniczej ścieżce dydak-
tycznej dla średniozaawansowanych i zaawansowanych / [tekst 
Blanka Adamska, Ewa Rydzek] ; Urząd Miasta Częstochowy. 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. – Często-
chowa : Urząd Miasta. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, 2007. 
BP, BB

263.  Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003–2007 = The atlas of 
breedingbirds in Częstochowa 2003–2007 / [Stanisław Czyż]. – 
Częstochowa : Stanisław Czyż, 2008. BP, BB

264.  Atrakcje i produkty turystyczne regionu częstochowskiego / [red. 
Elżbieta Trzeciak ; zdjęcia Arkadiusz Belica i in.]. – Częstochowa :  
Częstochowska Organizacja Turystyczna, [2009]. 
BB

265.  Częstochowa / [tekst Magdalena Karbowska, Eliza Waluś]. – War-
szawa : Mediaprofit : Agora, 2011. – (Miejsca Święte ; 18) (Bi-
blioteka Gazety Wyborczej). 
BB

266.  Częstochowa i okolice / [tekst i zdjęcia Joanna Baj]. – Lublin : 
Wydawnictwo Maki, 2009. 
BP, BB

267.  Jurajskie Parki Krajobrazowe w obrębie województwa częstochow-
skiego : zbiór podstawowych informacji / Centralny Ośrodek In-
formacji Turystycznej. Oddział w Częstochowie. – Częstochowa :  
Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, [2004]. BP, BB

268.  „Kamionki” czyli szkoła Podstawowa w Olbrachcicach na tle 
najbliższej okolicy / Jacek Rusinek // Częstochowski Biuletyn 
Oświatowy. – 2005, nr 3, s. 16–20 [geografia; wycieczka szkolna 
po okolicy]. 
BP, BB
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269.  Parki, rezerwaty i pomniki przyrody województwa częstochow-
skiego / Leon Kowalewski. – Częstochowa : Wydaw. Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, 1988. 
BP, BB

270.  Przydrożna kronika ziemi częstochowskiej : przewodnik rowe-
rowy. T. 1 / Andrzej Siwiński. – Częstochowa : Częstochowska 
Organizacja Turystyczna, 2009. 
BB

271.  Przyroda parków pałacowych, dworskich i miejskich na obszarze 
województwa częstochowskiego / Leon Kowalewski. – Częstocho-
wa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1990. 
BP, BB

272.  Przyroda województwa częstochowskiego / Jan Bogdan Krysiak, 
Józef Markiewicz, Stefan Skrzypczyk ; Zarząd Wojewódzki Ligi 
Ochrony Przyrody w Częstochowie. – Częstochowa : Zarząd Wo-
jewódzki. Liga Ochrony Przyrody, 1993. 
BP, BB

273.  Przyrodnicze skarby Częstochowy / Jerzy Zygmunt, Cezary Gę-
bicki, Krzysztof Pierzgalski, Stanisław Cabała. – Częstochowa : 
Urząd Miasta. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśni-
ctwa, 2011. 
BP, BB

274.  Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej : studium przyrodniczo-
 -historyczne / Janusz Hereźniak. – Częstochowa : Liga Ochrony 
Przyrody – Zarząd Okręgu, 2002.
BP, BB

275.  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich. T. 1 / red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, 
Władysław Walewski. – Tarnów : ZETO S.A., 2003. – 1 dysk 
optyczny CD -ROM 
BP

276.  Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych / Janusz Hereźniak, 
Andrzej W. Skalski. – Częstochowa : Centralny Ośrodek Infor-
macji Turystycznej, [1999]. 
BP, BB

277.  Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych Ojcowski Park Naro-
dowy : przewodnik przyrodniczo -krajoznawczy. Cz. 1, Park Kra-
jobrazowy Stawki ; Park Krajobrazowy Orlich Gniazd / Julian 
Zinkow. – Warszawa : „Kraj”, 1990. 
BB
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278.  Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych Ojcowski Park Naro-
dowy : przewodnik przyrodniczo -krajoznawczy. Cz. 2, Ojcowski 
Park Narodowy ; Dłubniański Park Krajobrazowy ; Park Krajo-
brazowy „Dolinki Krakowskie” ; Tenczyński Park Krajobrazowy ;  
Rudniański Park Krajobrazowy ; Bielańsko -Tyniecki Park Krajo-
brazowy / Julian Zinkow. – Warszawa : „Kraj”, 1990. 
BB

279.  Ziemia częstochowska : materiały do poznania środowiska przy-
rodniczego województwa częstochowskiego / Andrzej W. Skalski, 
Towarzystwo Naukowe Częstochowskie. – Częstochowa : Często-
chowskie Towarzystwo Naukowe, 1992. 
BP

280.  Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo -kulturowego 
Wyżyny Krakowsko -Częstochowskiej : przyroda. T. 1 / red. Józef 
Partyka. – Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2004. 
BP, BB

Jura Krakowsko -Częstochowska

281.  100 lat turystyki i krajoznawstwa w Częstochowie 1908–2008 : 
praca zbiorowa / pod red. Mariana Głowackiego. – Częstochowa : 
Muzeum Częstochowskie, [2009]. 
BB

282.  Budownictwo młynarskie na terenie Ojcowskiego Parku Narodo-
wego. Wybrane problemy architektury / Jarosław Żółciak // In: 
Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo -kulturowego 
Wyżyny Krakowsko -Częstochowskiej : kultura. T. 2 / red. Józef 
Partyka. – Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2004. – S. 139–145. 
BP, BB

283.  Jura Krakowsko -Częstochowska / Cyprian Skała, Miłosz Kądra-
cki. – Bielsko -Biała : Pascal, 2005. 
BP

284.  Jura Krakowsko -Częstochowska : przewodnik / tekst, rys. Marcin 
Żerański ; red, aktualiz. Tomasz Darmochwał. – Białystok : Agen-
cja TD – Wydaw. Turystyczne, 2000. 
BP, BB

285.  Jura Krakowsko -Częstochowska : z legendą wśród Orlich Gniazd /  
Monika Kowalczyk, Artur Kowalczyk. – Kraków : Wydaw. Bez-
droża, 2005. 
BP, BB 
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286.  Na jurajskim szlaku : ilustrowany przewodnik po Jurze / Dariusz 
Kmiotek. – Wyd. 2 popr. – Dąbrowa Górnicza : DIKAPPA, [2003]. 
BP

287.  Szlak wodny Warty : Częstochowa – Mstów / [tekst Jerzy Zyg-
munt]. – Częstochowa : Częstochowska Organizacja Turystyczna, 
[2005?].
BB

288.  Walory turystyczne okolic Złotego Potoku / Marian Głowacki // In: 
Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo -kulturowego 
Wyżyny Krakowsko -Częstochowskiej : kultura. T. 2 / red. Józef 
Partyka. – Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2004. – S. 287–294. 
BB

289.  Wyżyna Krakowsko -Częstochowska / Tomasz Stobiecki, Wojciech 
Śliwiński. – Warszawa ; Wrocław : Polskie Przedsięb. Wydaw-
nictw Kartograficznych im. E. Romera, 2002. – (Najlepsze Wy-
cieczki na Rowerze Górskim ; 3).
BP, BB

290.  Wyżyna Krakowsko -Częstochowska : przewodnik / Stanisław Bro-
nisz, Krzysztof J. Pucek, Andrzej Stróżecki. – Wyd. 2. – Wrocław :  
Wydaw. Kartograficzne EKO -GRAF, cop. 2000. 
BP

291.  Zamki i strażnice jurajskie : przewodnik / [tekst i zdjęcia Jacek 
Borkowski ; oprac. graf. Krzysztof Borkowski ; tekst angielski 
Małgorzata Borkowska]. – [B.m.] : JB -STUDIO, cop. 2003. 
BP

Ochrona środowiska
292.  Działania prowadzone w zakresie edukacji ekologicznej w Szkole 

Podstawowej w Strzebiniu (gmina Koszęcin) / Ewa Krus // Czę-
stochowski Biuletyn Oświatowy. – 2008, nr 2, s. 27–30. 
BP, BB

293.  Ekologiczne miejsca w Częstochowie / Janina Strzyżewska // Czę-
stochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 4, s. 25–29. 
BP

294.  Kwaśne deszcze na terenie Częstochowy / Adam Makówka // 
Kwartalnik Nauczycielski. – 2001, nr 2, cz. 2, s. 94–98. 
BP

295.  Liga Ochrony Przyrody w regionie częstochowskim 1928–1998 /  
Anna Maletz. – Częstochowa : Zarząd Okręgu Ligi Ochrony 
Przyrody, 1998. 
BP
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V. Częstochowa na ludowo

Język. Gwara

296.  Charakterystyka gwary okolic Częstochowy na podstawie prze-
zwisk ludowych / Violetta Jaros // In: W kręgu literatury, języka 
i kultury. – Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2001. – S. 139–145. 
BB

297.  Nazwy ulic Częstochowy / Aneta Majkowska, Grzegorz Majkow-
ski. // In: Ziemia Częstochowska. T. 34. – Częstochowa : Wydaw-
nictwo Akademii im. Jana Długosza, 2008. – S. 201–213. 
BP, BB

298.  O strukturze grup nominalnych z zaimkiem taki w języku mó-
wionym częstochowian. / Aneta Majkowska // In: Ziemia Czę-
stochowska. T. 30. – Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2003. –  
S. 140–154. 
BP, BB

299.  Polszczyzna mówiona mieszkańców Częstochowy / Aneta Maj-
kowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Czę-
stochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. 
BP, BB

300.  Słowniczek częstochowski : słownictwo mieszkańców ziemi czę-
stochowskiej / [oprac. uczniowie i nauczyciele SP nr 33 ; red. 
Iwona Będkowska, Małgorzata Zawada]. – Częstochowa : Szkoła 
Podstawowa nr 33, 2008. 
BB

301.  Wybór tekstów polszczyzny mówionej mieszkańców Częstochowy /  
Aneta Majkowska, Grzegorz Majkowski ; Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydaw. Akademii 
im. Jana Długosza, 2004. 
BB

Kultura ludowa

302.  Częstochowski strój ludowy / Regina Rok ; [oprac. graf. Marek 
Zakrzewski]. – Częstochowa : Muzeum Częstochowskie, 1998. 
BP, BB

303.  Kapliczki i krzyże przydrożne Częstochowy i okolic / Aleksander 
Jaśkiewicz. – Częstochowa : Muzeum Częstochowskie, 2003. 
BP, BB
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304.  Kościoły drewniane okolic Częstochowy / Aleksander Jaśkiewicz. –  
Częstochowa : Muzeum Częstochowskie, 2004. 
BP, BB

305.  Kultura ludowa regionu częstochowskiego : przewodnik po stałej 
wystawie etnograficznej / Regina Rok. – Częstochowa : Muzeum 
Częstochowskie, [2003]. 
BP, BB

306.  Kultura ludowa regionu częstochowskiego : przewodnik po wysta-
wie / Muzeum w Częstochowie ; [tekst Piotr Owczarski]. – Czę-
stochowa : Muzeum w Częstochowie, 1972. 
BP, BB

307.  Kultura ludowa regionu częstochowskiego / Anna Kunczyńska-
 -Iracka ; [red. nauk. tomu Janusz Maciej Michałowski]. – Wrocław :  
Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978. (Studia z Historii Sztuki ; T. 28). 
BP

308.  Zwyczaje i obyczaje ludu częstochowskiego / Zdzisław Wróbel // 
In: Ziemia Częstochowska. T. 1. – Częstochowa : Wydaw. Towa-
rzystwa Popierania Kultury Regionalnej, 1934. – S. 119–171. 
BP, BB

VI. Materiały edukacyjne dla nauczycieli

Konspekty lekcji

309.  Bogatko Jacek. Krzepice w statystyce // Kwartalnik Nauczycielski 
[online]. – 2002, nr 3. – Dostępny w Internecie: http://www.wom-
czest.edu.pl/new/wp -content/uploads/2015/07/2002 -12.pdf [dostęp: 
15.05.2016].
[scenariusz lekcji matematyki i edukacji regionalnej].

310.  „Co obce poznajmy, lecz swoje kochajmy” / Katarzyna Nowak // 
Kwartalnik Nauczycielski. – 2001, nr 3, s. 76–77. 
[zajęcia z wykorzystaniem legend o Częstochowie, Olsztynie, Zło-
tym Potoku, Błesznie, Sokolich Górach; szkoła podstawowa]. 
BP

311.  „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”– elementy miejscowego 
folkloru i tradycji ludowych w pracy wychowawczo -edukacyjnej 
przedszkola w Mykanowie / Anna Kucharska, Magdalena Wron-
kowska // Kwartalnik Nauczycielski. – 2001, nr 3, s. 11–14. 
BP
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312.  Częstochowa w matematyce / Jolanta Madej // Kwartalnik Nauczy-
cielski. – 2002, nr 1, s. 108–109. 
BP

313.  Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie : kon-
spekt zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem prezentacji multi-
medialnych przygotowanych przez uczniów klasy II gimnazjum / 
Mariola Szymurska -Kałmuk // Biuletyn Edukacyjny. – 2005, nr 8, 
s. 43–44. 
[Jasna Góra]. 
BP

314.  Konspekt lekcji bibliotecznej w klasie III LO Moja mała ojczyzna –  
Częstochowa, wyszukiwanie informacji na określony temat / Jo-
lanta Otwinowska // Biuletyn Edukacyjny. – 2002, nr 3, s. 40–43. 
BP

315.  Kyzioł Urszula. Scenariusz ścieżki edukacyjnej w klasie V //  
Kwartalnik Nauczycielski [online]. – 2003, nr 2. – Dostęp-
ny w Internecie: http://www.womczest.edu.pl/new/wp -content/
uploads/2015/07/2003 -06.pdf [dostęp: 17.05.2016].
[Temat: Charakteryzujemy krajobraz naszej okolicy – zajęcia w te-
renie; wieś Mykanów]

316.  Moje miasto Częstochowa / Barbara Tryba // Kwartalnik Nauczy-
cielski. – 2001, nr 2, s. 148–153. 
BP

317.  Obrona twierdzy jasnogórskiej przed Szwedami w 1655 : scena-
riusz zajęć dydaktycznych z historii / Aneta Salachna // Biuletyn 
Edukacyjny. – 2005, nr 8, s. 4–11 [liceum]. 
BP

318.  Orszulak Dorota. Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy I gim-
nazjum „Młodzież w naszym mieście” [kształtowanie poczucia 
związku młodzieży z miastem] // Kwartalnik Nauczycielski [on-
line]. – 2003, nr 4. – Dostępny w Internecie: http://www.wom 
czest.edu.pl/new/wp -content/uploads/2015/07/2003 -12.pdf [dostęp: 
17.05.2016].

319.  Podania i legendy naszego regionu – realizacja ścieżek edukacyj-
nych: „Edukacja regionalna” i „Wychowanie patriotyczne” / Misiak 
Alicja // Kwartalnik Nauczycielski [online]. – 2003, nr 4. – Do-
stępny w Internecie: http://www.womczest.edu.pl/new/wp -content/
uploads/2015/07/2003 -12.pdf [dostęp: 17.05.2016].

320.  Poszukiwacz prawd, poszukiwacz tajemnic – życie i twórczość 
kłobuckiego „poety przeklętego” : scenariusz zajęć ze ścieżki 
edukacyjnej dla klasy III liceum opracowany z uwzględnieniem 
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założeń programu „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe 
w regionie kłobuckim” (wdrażanej w Zespole Szkół nr 1 w Kło-
bucku) / Małgorzata Śliwa, Beata Brońska // In: Jak nas odnaleźć 
na mapie świata : zeszyt edukacji regionalnej / red. Elżbieta Ja-
tulewicz. – Częstochowa : RODN „WOM”, 2004. – S. 117–122. 
[Władysław Sebyła]
BP, BB

321.  Scenariusz dla klas IV–VI : Jak kształcić patriotyzm w czasie 
wycieczki na Jasną Górę? / Rzepicka Anna // Kwartalnik Nauczy-
cielski [online]. – 2003, nr 2. – Dostępny w Internecie: http://www.
womczest.edu.pl/new/wp -content/uploads/2015/07/2003 -06.pdf [do-
stęp: 17.05.2017].

322.  Scenariusz lekcji w terenie w klasie IV / Grażyna Musiał // Kwar-
talnik Nauczycielski. – 2002, nr 2, s. 18–23. [Historia Alei NMP, 
zabytki, przyroda w mieście]. 
BP

323.  Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV–VI Korona dla Jasnogórskiej 
Królowej / Anita Imiołek // Biuletyn Edukacyjny. – 2002, nr 5, 
s. 30–32. 
BP

324.  Scenariusz zajęć dydaktycznych : wizerunki Jasnogórskiej Pani 
/ Rita Jasnos, Grażyna Kołacz // Biuletyn Edukacyjny. – 2002, 
nr 6, s. 101–103 
[Gimnazjum]. 
BP

325.  Scenariusz zajęć edukacyjnych z historii w kl. V [Jubileusz 
350 -lecia obrony Jasnej Góry] / Robert Kokott // Biuletyn Eduka-
cyjny. – 2005, nr 8, s. 12–13. 
BP

326.  Scenariusz zajęć edukacyjnych z języka polskiego w kl. V [Jubile-
usz 350 -lecia obrony Jasnej Góry] / Barbara Strzelbicka // Biuletyn 
Edukacyjny. – 2005, nr 8, s. 13–14. 
BP

327.  Scenariusz zajęć edukacyjnych z plastyki w kl. V [Jubileusz 
350 -lecia obrony Jasnej Góry] / Magdalena Olejnik // Biuletyn 
Edukacyjny. – 2005, nr 8, s. 15. 
BP

328.  Scenariusz zajęć ze ścieżki edukacyjnej – Edukacja regionalna –  
dziedzictwo kulturowe w regionie realizowanych w świetlicy 
szkolnej / Grażyna Makles // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. –  
2012, nr 1, s. 31–34. 
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[ręczne wyplatanie koszyków z wikliny; gimnazjum]
BP, BB

329.  Scenariusz ścieżki edukacyjnej w klasie V : charakteryzujemy 
krajobraz naszej okolicy [Mykanów] // Kwartalnik Nauczycielski 
[online]. – 2003, nr 2. – Dostępny w Internecie: http://www.wom 
czest.edu.pl/new/wp -content/uploads/2015/07/2003 -06.pdf [dostęp: 
17.05.2016].

330.  Swoje chwalimy i znamy – nasza miejscowość dawniej dziś : sce-
nariusz lekcji / Jolanta Ociepka // In: Jak nas odnaleźć na mapie 
świata? : zeszyt edukacji regionalnej / red. Elżbieta Jatulewicz. – 
Częstochowa : RODN „WOM”, 2004. – S. 46–47 [Opatów; szkoła 
podstawowa]. 
BP, BB

331.  Z biegiem Warty – scenariusz zajęć / Dorota Mela // Biuletyn 
Edukacyjny. – 2002, nr 6, s. 98–101 [wyszukiwanie informacji; 
geografia; szkoła podstawowa]. 
BP

332.  Zajęcia z edukacji regionalnej w świetlicy szkolnej w gimnazjum –  
domowy sposób kiszenia kapusty / Grażyna Makles // Częstochow-
ski Biuletyn Oświatowy. – 2012, nr 3, s. 33–35. 
BP, BB

Konkursy

333.  Konkurs międzyszkolny TPD „Ożywiamy historię – obrona Jasnej 
Góry” / Aneta Kownacka, Barbara Kaniuka // Biuletyn Edukacyj-
ny. – 2005, nr 8, s. 17–21 [szkoła podstawowa]. 
BP

334.  Konkurs przyrodniczy Poznajemy najbliższą okolicę: Wyżyna 
Krakowsko -Częstochowska / Jolanta Krzypkowska // Kwartalnik 
Nauczycielski [online]. – 2003, nr 2. – Dostępny w Internecie: http://
www.womczest.edu.pl/new/wp -content/uploads/2015/07/2003 -06.
pdf [dostęp: 17.05.2016].

335.  Czy znasz przeszłość Żarek? Scenariusz konkursu zorganizowa-
nego z okazji 620 -lecia miasta / Tadeusz Pakuła // Kwartalnik Na-
uczycielski [online]. – 2003, nr 4. – Dostępny w Internecie: http://
www.womczest.edu.pl/new/wp -content/uploads/2015/07/2003 -12.
pdf [dostęp: 17.05.2016].
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Scenariusze imprez i uroczystości

336.  Edukacja regionalna dzieci w procesie kształcenia zintegrowanego /  
Irena Jarzyńska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 
2010, nr 15–16, s. 79–91. 
[propozycje zajęć w klasach I–III szkoły podstawowej]
BP

337.  „Istniejemy przez miłość” – o Halinie Poświatowskiej : scenariusz 
wieczoru poetyckiego / Maria Magdalena Miniszewska // Biuletyn 
Edukacyjny. – 2002, nr 6, s. 67–70 [liceum]. 
BP

338.  Przedstawienie : Obrona Jasnej Góry w roku 1655 wg H. Sien-
kiewicza // Biuletyn Edukacyjny. – 2005, nr 8, s. 34–38 [szkoła 
podstawowa]. 
BP

339.  Scenariusz montażu słowno -muzycznego „Moje miasto w moich 
oczach” / Monika Ziółkowska // Edukacja Elementarna w Teorii 
i Praktyce. – 2008, nr 10, s. 61–64. 
BP

340.  Scenariusz słowno -muzyczny poświęcony Halinie Poświatowskiej :  
Kiedy Izolda umierała / Jachimczak Barbara Wanda // Biblioteka 
w Szkole. – 2005, nr 3, s. 25–26. BP, BB

341.  Wystawienie legendy o „Skale Miłości” w formie przedstawienia 
dla klas „0” : ramowy projekt scenariusza / Marzena Radecka // 
In: Jak nas odnaleźć na mapie świata? : zeszyt edukacji regional-
nej / red. Elżbieta Jatulewicz. – Częstochowa : RODN „WOM”, 
2004. – S. 48–49 
[szkoła podstawowa; legenda ludowa związana z Mstowem]. 
BP, BB

Programy edukacji regionalnej

342.  Eksponaty opowiadają historię Częstochowy i regionu : muzealny 
program edukacyjny lekcji historii / red. Andrzej Kuźma ; tekst 
Andrzej Kuźma, Karol Nabiałek. – Częstochowa : Muzeum Czę-
stochowskie, [2003]. 
BP, BB

343.  Las Aniołowski : przewodnik po przyrodniczej ścieżce eduka-
cyjnej / [tekst Blanka Adamska, Ewa Rydzek ; zdjęcia Kamila 
Binkiewicz i in.]. – Częstochowa : Urząd Miasta Częstochowy : 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 2009.
BB
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344.  „Moja mała ojczyzna Nierada” – integracja środowiska lokalnego /  
Renata Smędzik, Bożena Tomala // Kwartalnik Nauczycielski. – 
2001, nr 1, s. 134–136. 
BP

345.  Poznajemy swój rejon / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. –  
2012, nr 7, s. 4–7. [program koła turystyczno -regionalnego dla 
szkoły podstawowej]. 
BP, BB

346.  Program ścieżki edukacyjnej – edukacja regionalna „Moje miejsce 
w świecie. Częstochowa na Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej” /  
Grażyna Dziuba, Urszula Michalak // Biuletyn Edukacyjny. – 2002, 
nr 6, s. 19–23 
[liceum]
BP

347.  Program zajęć pozalekcyjnych „Koła młodych ekologów” / Aga-
ta Niemiec // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2009, nr 3, 
s. 9–15. 
BP, BB

348.  Ścieżka dydaktyczna „Moja mała ojczyzna” / Olga Jędrysiak-
 -Urbańska, Agnieszka Kuźniak // Częstochowski Biuletyn Oświa-
towy. – 2006, nr 1, s. 10–19 
[szkoła podstawowa, gimnazjum]
BP, BB

349.  Ścieżka dydaktyczna przyrodniczo -kulturowa „Brzeziny Kolonia” /  
Dorota Biczak -Lipiec, Monika Lipartowska, Agnieszka Suska // 
Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 1, s. 23–29 
[szkoła podstawowa, gimnazjum]. 
BP, BB

350.  Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie „Parkowe” w Zespole Juraj-
skich Parków Krajobrazowych: przewodnik / Anna Maletz. – Czę-
stochowa : LOP, 1993. 
BB

351.  Świetlica szkolna ważnym miejscem realizacji ścieżki edukacyj- 
nej – Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie 
(semestr II) / Grażyna Makles // Częstochowski Biuletyn Oświa-
towy. – 2008, nr 1, s. 40–44.
[gimnazjum]. 
BP, BB
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Projekty edukacyjne. Wycieczki

352.  Częstochowa – moje miasto – projekt edukacyjny / Bednarska Ag- 
nieszka, Łuczak Małgorzata, Tyrek Nina, Wieczorek Marzena  
[online]. Dostępny w Internecie:http://www.womczest.edu.pl/new/ 
wp -content/uploads/2015/06/Marzena -Wieczorek -Agnieszka -Bed 
narska -Nina -Tyrek -Ma%C5%82gorzata -%C5%81uczak -_Cz%C4% 
99stochowa -moje -miasto_ -projekt -edukacyjny -Szko%C5%82a - 
Podstawowa -nr -49 -im. -J.pdf [dostęp: 16.05.2016].

353.  Laboratorium przyrodnicze tuż za oknem, czyli o nauczaniu w te-
renie [zajęcia terenowe w Częstochowie] / Bożena Dobosik / Biu-
letyn Edukacyjny. – 2011, nr 21, s. 55–60. 
BP, BB

354.  Metoda projektu w realizacji ścieżki edukacyjnej Edukacja regio-
nalna – dziedzictwo kulturowe w regionie / Barbara Tomala //  
Kwartalnik Nauczycielski [online]. – 2002, nr 3. – Dostępny 
w Internecie: http://www.womczest.edu.pl/new/wp -content/uploads/ 
2015/07/2002 -12.pdf [dostęp: 17.05.2016].

355.  Moje miasto Częstochowa / Barbara Tryba // Kwartalnik Nauczy-
cielski. – 2001, nr 2, s. 148–153. 
BP

356.  Moje miejsce na ziemi. Cykl zajęć z edukacji regionalnej przygo-
towujących uczniów do pracy metodą projektów / Tadeusz Pakuła, 
Katarzyna Samek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2004, 
nr 2, s. 30–32. 
[szkoła podstawowa]
BP

357.  Scenariusz wycieczki dydaktycznej : wizyta w Blachowni – mie-
ście rekreacji i wypoczynku / Anna Jagusiak // Biuletyn Eduka-
cyjny. – 2002, nr 4, s. 102–106. 
BP

358.  Spacer po Alei Najświętszej Marii panny w Częstochowie [wy-
cieczka dla uczniów szkoły podstawowej] / Anna Roskosz // Biu-
letyn Edukacyjny. – 2002, nr 5, s. 24–28.
BP

359.  Wycieczka po Częstochowie śladami Haliny Poświatowskiej / Mał-
gorzata Ciupis, Małgorzata Łyzińska // Kwartalnik Nauczycielski. –  
2001, nr 3, s. 163–164. 
BP

360.  Zaproszenie na ziemię częstochowską [Zespół Jurajskich Parków 
Krajobrazowych – Rezerwaty Parkowe i Ostrężnik] // Barbara 
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Wcześniak // Kwartalnik Nauczycielski [online]. – 2003, nr 2. – Do-
stępny w Internecie: http://www.womczest.edu.pl/new/wp -content/
uploads/2015/07/2003 -06.pdf [dostęp: 17.12.2012]. 

Materiały dydaktyczne różne

361.  Aleja Brzozowa : przewodnik po przyrodniczej ścieżce dydaktycz-
nej dla średniozaawansowanych i zaawansowanych / [tekst Blanka 
Adamska, Ewa Rydzek] ; Urząd Miasta Częstochowy. Wydział 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. – Częstochowa : 
Urząd Miasta. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśni-
ctwa, 2007. 
BP, BB

362.  „Dolina Liswarty i Białej Okszy” : z doświadczeń i wspomnień 
międzyszkolnych rajdów ekologicznych / Urszula Mazurek -Deska //  
Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2007, nr 4, s. 30–38.
BP, BB

363.  Działania prowadzone w zakresie edukacji ekologicznej w Szkole 
Podstawowej w Strzebiniu (gmina Koszęcin) / Ewa Krus // Czę-
stochowski Biuletyn Oświatowy. – 2008, nr 2, s. 27–30. 
BP, BB

364.  Ekologia w naszym gimnazjum : praca czy pasja? / Ewa Skwara 
[online]. – Dostępny w Internecie: http://www.womczest.edu.pl/new/
wp -content/uploads/2015/07/ewa -skwara -ekologia -w -naszym -gim 
nazjum -gimnazjum -nr -18 -z -oddziaami -integracyjnymi -im -kazimie 
rza -wielkiego -w -czstochowie.pdf [dostęp: 16.05.2016].

365.  Empiryczny wymiar edukacji przyrodniczej na przykładzie Wyży-
ny Krakowsko -Częstochowskiej / Adam Hibszer // In: Zróżnico-
wanie i przemiany środowiska przyrodniczo -kulturowego Wyżyny 
Krakowsko -Częstochowskiej : kultura. T. 2 / red. Józef Partyka. –  
Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2004. – S. 351–356. 
BP, BB

366.  Kształcenie nauczycieli geografii i przyrody w zakresie realizacji 
ścieżek edukacyjnych na zajęciach w Ojcowskim Parku Narodo-
wym / Mariola Tracz // In: Zróżnicowanie i przemiany środowiska 
przyrodniczo -kulturowego Wyżyny Krakowsko -Częstochowskiej : 
kultura. T. 2 / red. Józef Partyka. – Ojców : Ojcowski Park Naro-
dowy, 2004. – S. 357–370. 
BP, BB
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367.  Treści regionalne na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Kry-
styna Siejka, Anna Wieczorek // Częstochowski Biuletyn Oświato-
wy. – 2002, nr 1, s. 21–23. 

[sylwetki pisarzy związanych z regionem]
BP, BB

368.  Wyżyna Krakowsko -Częstochowska / Tomasz Stobiecki, Wojciech 
Śliwiński. – Warszawa ; Wrocław : Polskie Przedsięb. Wydaw-
nictw Kartograficznych im. E. Romera, 2002. – (Najlepsze Wy-
cieczki na Rowerze Górskim ; 3). 
BP, BB

369.  Zadania dydaktyczne i wychowawcze realizowane podczas wy-
cieczki na trasie Zielona Góra – Góry Towarne – Olsztyn [przy-
kłady zadań do realizacji podczas wycieczki] / Urszula Cybulska, 
Grażyna Pawlikowska, Elżbieta Pyrkowska // Kwartalnik Nauczy-
cielski [online]. – 2003, nr 4. – Dostępny w Internecie: http://
www.womczest.edu.pl/new/wp -content/uploads/2015/07/2003 -12.
pdf [dostęp: 17.05.2016].
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Ciupis Małgorzata – 358
Cybulska Urszula – 368
Czajkowska Agnieszka –153
Czapczyk Paweł – 238
Czarnota Anna, zob. Janeczek -Czarnota 

Anna
Czekaj Krzysztof – 69
Czekajewski Jan – 76
Czekajewski Franciszek –76
Czerwień Henryk – 97, 229
Czyż Stanisław – 262

D
Darmochwał Tomasz – 283
Deska Urszula, zob. Mazurek -Deska 

Urszula
Dędek Jacenty –11, 72
Dobosik Bożena – 352
Dobrowolski Jan – 58, 190
Domagalska Sylwia – 54
Drabik Elżbieta – 123
Drosik Stanisław – 207
Drozdek -Małolepsza Teresa – 218, 247
Duda -Gracz Jerzy – 99, 126
Dziuba Grażyna – 345

F
Fikus Jan – 45
Frania Arkadiusz – 184
Franusiak Kazimierz – 21, 24
Furs Barbara – 25, 108

G
Gałecki Tadeusz – 71, 91
Gawrońska Anna – zob. Wypych -Gawroń- 

ska Anna
Gąsiorski Aleksander – 69, 163–164, 205
Gębicki Cezary – 272
Gierymski Tadeusz – 182
Glinka Anna Magdalena – 344
Głowacki Marian – 280, 287
Golonka Jan – 99, 110, 112, 115–117, 126
Gondowicz Jan – 128
Gorzałka Przemysław – 88
Górecki Jerzy – 152
Gracz Jerzy, zob. Duda -Gracz Jerzy
Grządzielski Zbigniew – 78, 153, 160
Gumuła Elżbieta – 29

H
Haładyj Tomasz – 39, 47, 201
Hauser Bożena – 150
Herba Barbara – 17
Hereźniak Janusz – 230, 273, 275
Hibszer Adam – 364
Hoffman Maciej Krzysztof – 57
Hurnik Elżbieta – 130, 180
Hutyra Agata, zob. Ochota -Hutyra Agata

I
Imiołek Anita – 322
Iracka Anna, zob. Kunczyńska -Iracka 

Anna
Izydorczyk Elżbieta, zob. Brzęczek -Izy- 

dorczyk Elżbieta

J
Jabłoński Szczepan Zachariasz – 106
Jachimczak Barbara Wanda – 339
Jackowski Antoni – 102–103
Jagiełło Małgorzata – 10
Jagodziński Teodor – 168
Jagusiak Anna – 356
Jakubowski Zbigniew – 15, 90
Janeczek -Czarnota Anna – 159
Janik Maciej – 30
Janik Teresa – 30
Janikowski Zbisław – 16, 255
Janos Rita – 323
Janowski Tomasz M. – 16
Jaros Violetta – 295
Jarzyńska Irena – 335
Jaśkiewicz Aleksander – 137, 195–197, 

200, 222, 302–303
Jatulewicz Elżbieta – 257, 329, 340
Jelonek Leon – 140
Jędruch Ewa – 37
Jędryka Jacek – 79
Jędrys Agnieszka M., zob. Spiechowicz-

 -Jędrys Agnieszka M.
Jędrysiak -Urbańska Olga – 347
Joniec Jurek – 46
Józefowicz Maria – 259
Jurga Adam Norbert – 209

K
Kaczor Teresa – 13
Kaczyńska Danuta – 237
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Kałmuk Mariola, zob. Szymurska -Kał- 
muk Mariola

Kaniuka Barbara – 332
Kapuśniak Magdalena – 229
Karbowska Magdalena – 95, 264
Kasprzak Krzysztof – 46
Kądracki Miłosz – 282
Kersten Krystyna – 8, 96
Kępiński Norbert – 204
Kiec Izolda – 176, 232
Kiryk Feliks – 5, 96
Kistela Daniel – 19
Kmieciak Iwona – 124
Kmiotek Dariusz – 199, 285
Knap Janusz – 82
Kokott Robert – 324
Kołacz Grażyna – 323
Kołodziejczyk Janusz – 144
Kołodziejczyk Ryszard – 5–8, 96
Kołodziejczyk Teresa – 207
Kosiński Maciej – 141
Kosiński Wojciech – 198
Kostrzewski Paweł – 234
Kotarski Marian – 239
Kotas Jadwiga – 147
Kotas Margita – 186
Kotowicz Felicjan – 216
Kowalczyk Artur – 251, 284
Kowalczyk Monika – 251, 284
Kowalewski Leon – 268, 270
Kownacka Aneta – 332
Krakowiak Jerzy – 252
Kretek Iwona – 10
Krus Ewa – 291, 362
Krysiak Jan Bogdan – 271
Krzemiński Tadeusz – 36
Krzypkowska Jolanta – 333
Kubiak Jacek – 238
Kublicka Halina – 151
Kuc Aleksandra – 238
Kucharska Anna – 310
Kuffel Józef – 113, 241
Kunczyńska -Iracka Anna – 306
Kurzawa Henryk – 194
Kusak Anna – 85
Kuźma Andrzej – 66, 341
Kuźniak Agnieszka – 347
Kuźniak Magdalena – 50
Kyzioł Urszula – 314, 328

L
Lipartowska Monika – 348
Lipiec Janusz – 75, 123, 161
Lipiec Maciej – 123

Ł
Łabuda Elżbieta – 158
Łatak Kazimierz – 38
Łatka Kazimierz – 44
Łęski Zygmunt – 221
Łuczak Małgorzata – 351
Łukaszewski Marcin – 249
Łyzińska Małgorzata – 358

M
Machalica Piotr – 46
Madej Jolanta – 311
Madejski Dariusz – 119
Majkowska Aneta – 296–298, 300
Majkowski Grzegorz – 296, 300
Makles Grażyna – 327, 331, 350
Makówka Adam – 293
Malarski Tadeusz – 21, 24
Maletz Anna – 213, 294, 349
Malko Wanda – 120, 143
Małolepsza Teresa, zob. Drozdek -Mało- 

lepsza Teresa
Małolepszy Eligiusz – 154, 208, 217
Małysek Krystyna, zob. Szczekocka -Ma- 

łysek Krystyna
Mandrysz Iwo – 21
Marczyk Kazimierz – 160
Markiewicz Józef – 271
Mazurek -Deska Urszula – 361
Mela Dorota – 330
Miarka Mariusz – 151
Michalak Urszula – 345
Michałowski Janusz Maciej – 306
Mielczarek Tomasz – 132
Mikołajtis Józef – 177, 178, 179
Miniszewska Maria Magdalena – 336
Misiak Alicja – 318
Mizgalski Jerzy – 94
Mróz Jacek – 61, 192
Mucha Jerzy – 202
Musialik Zdzisław Marian – 20
Musiał Grażyna – 321
Musiał -Nicpoń Krystyna – 250
Myrcik Jan – 26
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N
Nabiałek Karol – 66, 341
Nicpoń Krystyna, zob. Musiał -Nicpoń 

Krystyna
Niemiec Agata – 346
Nieszporek Andrzej – 60
Nowak Barbara, zob. Rusinek -Nowak 

Barbara
Nowak Grażyna – 149
Nowak Katarzyna – 309
Nowak Marian – 2, 240

O
Ochota -Hutyra Agata – 46
Ociepka Jolanta – 329
Okamfer Stanisław – 27
Okrutny Orman – 9, 104
Olejnik Magadalena – 326
Orman Krzysztof – 89
Orman Piotr – 89
Orszulak Dorota – 317
Otwinowska Jolanta – 100, 313
Owczarek Wiesława – 181
Owczarski Piotr – 305

P
Pabian Barbara – 258
Pach Jadwiga – 40
Pach Jan – 101
Pach Krzysztof – 40, 103
Pakuła Tadeusz – 334, 355
Palus Waldemar – 63, 83, 93
Pałka Halina – 211
Papalski Grzegorz – 129
Partyka Józef – 188–189, 198, 230, 279, 

281, 287, 363–364
Pawlikowska Grażyna – 368
Pawlikowski Janusz – 11, 72
Piekarski Marek – 60
Piekarski Władysław Edward – 183, 244
Piersisk Tadeusz – 47, 201
Pierzgalski Krzysztof – 272
Pietrzykowski Jan – 78
Piskorska Halina – 204
Piwowarski Jerzy – 236
Pluta Jan – 167
Podejko Paweł – 109
Podobiński Stanisław – 22, 90, 245
Popczyk Alina – 171

Pospieszalski Marcin – 46
Pucek Krzysztof J. – 289
Pyko Gotfryd – 237
Pyrkowska Elżbieta – 368

R
Radecka Marzena – 257, 340
Rakoczy Eustachy – 111
Rawinis Marian Piotr – 46, 235
Resakowska Joanna – 135
Robak Włodzimierz – 101
Rogowicz Bogdan – 187
Rok Regina – 301, 304
Romański Marek – 125
Roskosz Anna – 357
Rozanow Zofia – 118, 142
Rudziński Jan Stanisław – 103
Rudziński Lesław – 219
Rusinek Jacek – 154, 267
Rusinek -Nowak Barbara – 29
Rydzek Ewa – 261, 342, 360
Ryszka Czesław – 107, 242
Rzepicka Anna – 320

S
Salachna Aneta – 316
Samek Katarzyna – 355
Sankowski Stanisław – 51
Sapota Barbara – 37
Sętowski Juliusz – 152, 154,156, 208, 

225–227
Siejka Krystyna – 366
Sierpiński Zdzisław – 260
Sikora Henryka – 35
Sikora Janusz – 53
Sikora Mirosław – 46
Sitkowski Roman – 227
Siwek Jerzy – 158
Siwiński Andrzej – 269
Skalski Andrzej W. – 68, 275, 278
Skała Cyprian – 282
Skiba Joanna – 47, 201
Skrodzki Wojciech – 186
Skrzypczyk Mirosław – 240, 271
Skrzypczyk Stefan – 271
Skwara Ewa – 363
Smędzik Renata – 343
Smulikowska Ewa – 118, 142
Snoch Bogdan – 22, 32–33, 173, 245, 252
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Sobalski Franciszek – 80, 122, 203
Soczyk Marek – 48
Sośniak Andrzej – 185
Sowada Renata – 169
Spiechowicz -Jędrys Agnieszka M. – 28
Stańczyk Zbigniew – 183
Stefaniak Ryszard – 86, 206, 214, 243
Sternalski Marek – 219
Stępień Wacław – 41
Stobiecki Tomasz – 288, 367
Straszak Elżbieta – 170
Stróżecki Andrzej – 289
Strzelbicka Barbara – 325
Strzyżewska Janina – 292
Sucharkiewicz Katarzyna – 139, 248
Sulimierski Filip – 274
Suska Agnieszka – 348
Szczech Bernard – 31
Szczekocka -Mysłek Krystyna – 98
Szczepańska Aneta – 170
Szczepański Władysław – 56
Szczygłowski Tomasz – 67
Szewczyk Jan – 162
Szlenk Janusz – 206
Sztuka Jacek – 131
Szwed Ryszard – 7, 63, 83, 93, 96, 153
Szybkowski Bogusław – 61, 70, 105, 192
Szymal Magdalena, zob. Wieczorek -Szy- 

mal Magdalena
Szymański Stanisław – 55
Szymurska -Kałmuk Mariola – 312

Ś
Śliwa Małgorzata – 319
Śliwiński Wojciech – 288, 367

T
Tarnopolski Andrzej – 231
Tate Lucyna – 10
Terlecka Wanda – 219
Tomala Barbara – 343, 353
Tomczyk Damian Jerzy – 223, 233
Tomziński Jerzy – 101
Tracz Mariola – 365
Tryba Barbara – 34, 315, 354
Trzeciak Elżbieta – 263
Tutaj Włodzimierz – 13
Tyrek Nina – 351

U
Urbanowicz Beata – 81, 153, 215
Urbańska Olga, zob. Jędrasiak -Urbańska 

Olga

W
Walewski Władysław – 274
Waluś Eliza – 95, 264
Wardzyński Michał – 133
Wątroba Andrzej – 122
Wcześniak Barbara – 112, 359
Wieczorek Anna – 366
Wieczorek Marzena – 351
Wieczorek -Szmal Magdalena – 141
Wiśniewska Józefa – 3, 18
Włodek Anna – 174
Woźniak Anna – 118
Wronkowska Magdalena – 310
Wróbel Elżbieta – 130, 180, 307
Wróbel Zdzisław – 259
Wrzaszczyk Jadwiga – 155
Wrzosek Mieczysław – 73
Wydmuch Henryk – 216
Wyględowski Mieczysław – 224, 246
Wypych -Gawrońska Anna – 87, 130, 180
Wyszyńska Anna – 228

Z
Zaborski Zygmunt – 52
Zakrzewska Bożena – 127
Zakrzewski Andrzej J. – 121
Zakrzewski Marek – 301
Zatoń Janusz – 50
Zawada Małgorzata – 299
Zawartka Monika – 60
Zawadowicz Beata – 228
Zdański Jerzy – 165
Zinkow Julian – 256, 276–277
Ziółkowska Monika – 338
Związek Jan – 64, 212
Zwoliński Mirosław – 49, 77, 253–254
Zygmunt Jerzy – 43, 272, 286

Ż
Żakowicz Aleksander – 82
Żerański Marcin – 283
Żmudziński Jerzy – 110, 112, 115–116
Żółciak Jarosław – 188–189, 281
Żurawska Ksymena – 4
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Aptekarstwo – 56
Archeologia – 6, 65, 141
Architektura – 47, 201, 142, 185–201
Archiwistyka – 122

Biała – 4
Bibliotekarstwo – 100, 135–136, 
Biblioteki zob. Bibliotekarstwo
Biegański, Władysław (1857–1917) – 228, 

231
Biografie – 33, 183, 223, 225–249
Blachownia – 355
Błeszno – 309
Brzeziny Kolonia – 348
Budownictwo zob. Architektura

Cmentarze zob. Biografie; Miejsca 
pamięci

Czasopisma – 132, 137
Częstochowa – 9, 10–11, 13, 22, 32–34, 

46–47, 72, 92, 356
Częstochowa – 17 w. – 57
Częstochowa – 18–20 w. – 6, 63, 69, 

71, 80
Częstochowa – 19 w. – 56, 75, 80, 82
Częstochowa – 1901–1918 r. – 63, 71, 89
Częstochowa – 1918–1939 r. – 7, 27, 64, 

71, 73, 81, 83
Częstochowa – 1939–1945 r. – 7, 55, 58–

59, 74, 76, 78, 87–88, 91
Częstochowa – 1944–1989 r. – 8
Częstochowa – do 18 w. – 5, zob. też. 

Archeologia
Częstochowa – encyklopedia – 22, 32–33, 

235, 244–245
Częstochowa – film –46, 114, 238
Częstochowa – historia – 6, 9, 12, 15, 

61–62, 64, 66–68, 79, 90, 92
Częstochowa – ikonografia – 13, 113, 193, 

195
Częstochowa – kalendarium – 12, 62, 72
Częstochowa – konkursy – 134, 332
Częstochowa – kultura zob. Kultura
Częstochowa – programy – 341–342, 345
Częstochowa – projekty edukacyjne – 

351–354, 357
Częstochowa – scenariusze zajęć – 308–

331

Częstochowa – statystyka – 14
Częstochowa – uroczystości szkolne – 

335–340
Częstochowa – wycieczki – 320, 321, 

352–353, 355–356, 358–359
Częstochowa – zabytki – 6, 47
Częstochowska, diecezja (katol.) – 64, 

187, 212

Danków – 16
Drukarstwo – 97, 132, 136, 229
Dźbów – 9

Etnografia – 302–307, zob. też Folklor; 
Obyczaje, Legendy i podania

Folklor – 301, 307, 310, 327, 331 zob. też 
Etnografia; Obyczaje

Geografia – 263–265, 267, 269, 274–275, 
330

Harcerstwo – 86–87, 206, 211, 214, 221, 
237

Heraldyka – 68, 77
Herby zob. Heraldyka
Hutnictwo – 24

Janów – 23, 49, 287, zob. też. Złoty Potok
Jasna Góra – 17–20 w. – 6, 96–97, 113, 

316, 320, 324–325, 332, 337
Jasna Góra – 1918–1939 r. – 7, 106
Jasna Góra – 1939–1945 r. – 7
Jasna Góra – 1944–1989 r. – 8
Jasna Góra – 7, 95, 103–104, 107
Jasna Góra – architektura – 5, 110, 116–

118
Jasna Góra– do 18 w. – 5, 316, 324–325, 

337
Jasna Góra – film – 114
Jasna Góra – historia – 6, 70, 96, 98, 

105–106
Jasna Góra – ikonografia – 113
Jasna Góra – kultura – 97, 99–100, 109–

112, 115, 118, 121, 127, 138, 142
Jasna Góra – Matka Boska Częstochowska – 

5, 101, 107, 110–111, 322–323
Jasna Góra – parki i ogrody – 25, 108
Jasna Góra – pielgrzymki – 5, 102, 107

Indeks przedmiotowy
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Język zob. Językoznawstwo
Językoznawstwo – 295–300
Jura Krakowsko -Częstochowska zob. 

Krakowsko -Częstochowska, Wyżyna

Kawodrza Dolna – 53
Kłobuck – 319
Kolejnictwo – 1
Komunikacja – 39
Koniecpol – 27
Konkursy – 332–334
Konopiska – 17
Kordecki, Augustyn (1603–1673) – 113, 

241–242
Koszęcin – 26
Kościoły i kaplice – 21, 28, 186, 194, 196
Kościoły i kaplice (okręg) – 19, 27, 31, 38, 

41, 44–45, 196–197
Koziegłowy – 3, 18, 37, 41
Koziegłówki zob. Koziegłowy
Krakowsko -Częstochowska, Wyżyna –  

188–189, 198–199, 251, 256–257, 
266–268, 271, 275–276, 278–279, 
309, 333, 340, 344–345, 349, 358, 
361, 363–364, 367–368, zob. też. 
Geografia; Przyroda (okręg); 
Turystyka

Krzepice – 308
Kultura – 15, 82, 118–121, 123–124, 126–

127, 129–130, 133, 138, 141–143, 222, 
zob. też. Malarstwo; Muzyka

Legendy i podania – 250–257, 309, 318, 
340

Lelów – 2, 52, 240
Literatura – 126, 130, 176–184, 238, 317, 

319, 325, 366, zob. też Kultura
Lubliniec – 30, 45
Lubsza – 31

Malarstwo – 126, 128, 131, 139, 175, zob. 
też. Kultura; Jasna Góra – kultura

Matka Boska Częstochowska zob. Jasna 
Góra – Matka Boska Częstochowska

Matka Boska Mstowska (obraz) – 38, 44
Medycyna – 56, 204, 219, 224, 246
Miejsca pamięci – 67, 74, 79, 85, 87–88, 

225–227
Mstów – 38, 44, 340
Muzealnictwo – 66, 112, 137

Muzyka – 118–120, 129, 140, 143, 249, 
259–260, zob. też Kultura; Jasna 
Góra – kultura

Mykanów – 310, 314, 328

Nauczanie – 335, 341, 363–364, 366
Nauczyciele – 75, 78, 135–136, 165, 234, 

264 zob. też. Organizacje dziecięce; 
Szkolnictwo

Nierada – 343

Obyczaje – 258–260, 307, 310
Odlewnictwo zob. Przemysł
Olbrachcice – 157
Olsztyn – 20, 125, 328, 333, 368
Opatów – 329
Organizacje – 185, 202–221, 294
Organizacje dziecięce – 123–124, 154
Oświata zob. Szkolnictwo

Pajęczno – 40
Parki i ogrody – 25, 43, 270, 342
Parki miejskie zob. Parki i ogrody
Pielgrzymki zob. Jasna Góra – pielgrzymki
Pieniądz – 69, 205
Pomniki – 67, 79, zob. też. Miejsca 

pamięci
Pomniki przyrody – 261, 266, 268, 272, 

275
Poświatowska, Halina (1935–1967) – 176, 

232, 238, 336, 339, 359
Praszka – 36
Projekty i programy nauczania – 341–351, 

353–354, 357
Przemysł – 24, 50, 80
Przyroda – 262–263, 268, 271–272, 274–

279, 346, 349, 360, 365
Przyroda – ochrona – 213, 261, 273, 291–

294, 360, 362
Przyroda (okręg) – 230, 233, 273, 275–

279, 285, 287, 289–290, 358

Radomsko – 51, 84
Raków – 21, 54, 227
Rzeźba – 133, 139, 142, 236

Scenariusze (wybór) – 308, 311–313, 315–
317, 320, 326, 335, 338, 343, 354

Sokole Góry – 310
Społeczeństwo – 20 w. – 9, 10, 11, 14, 15, 

29, 46, 54, 83, 93
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Społeczeństwo – historia – 60, 83, 93
Sport – 48, 154, 208, 217–218, 247
Staromieście zob. Lelów
Strzebinia – 362
Szkolnictwo – 144–152, 155–157, 159–

160, 162, 165–175
Szkolnictwo – historia – 75, 78, 120, 161, 

173
Szkolnictwo wyższe – 153, 158, 163–164, 

236, 249
Szpitale zob. Medycyna
Sztuka zob. Kultura

Turystyka – 261, 263–266, 269, 280, 
282–283, 285–290, 361 zob. też. 
Wycieczki

Wrzosowiak – 35
Wycieczki – 314, 321, 344, 352, 355–356, 

358–359, 367–368

Zabytki zob. Architektura; Kultura
Zajączki – 19
Zamki i pałace – 20, 198–199, 282–287
Złoty Potok – 287, 309

Żarki – 42, 334
Żydzi – 90, 94

Tekst w wersji poprawionej wpłynął do redakcji 22 marca 2018 r.
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A bibliographical guide to the sources of regional information 
about Częstochowa and its environs

Part two

Abstract: The publication contains materials intended for teachers who realise a cur-
riculum devoted to regional education in schools at all stages of education. The work 
entitled Przewodnik dla nauczycieli i bibliotekarzy Częstochowy i okolic po źródłach 
informacji regionalnej [A bibliographical guide to the sources of regional information 
about Częstochowa and its environs intended for teachers and librarians] – has the 
form of a bibliographical listing which contains description of non -serial publications, 
articles from periodicals, electronic and multimedia sources which are available in 
various libraries in Częstochowa. The Guide was developed in accordance with the 
core curricula of 1999 and 2008, and it aids teachers in the task of selecting sources 
which are useful in the regional education.

Keywords: Częstochowa. Regional education. Regionalism. The teachers of regional 
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Teoria i praktyka archiwistyki USA /  
Bartosz Nowożycki ; Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych. – Warszawa :  

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 
 2017. – 285 s. : il. ; 24 cm. –  

ISBN 9788365681157. – ISBN 9788365681164. – 
ISBN 9788365681171. – ISBN 9788365681188

Wśród publikacji przybliżających metodykę pracy archiwów za-
granicznych nie było dotychczas całościowych opracowań na temat 
praktyki i teorii archiwistyki w Stanach Zjednoczonych. Monografię 
prezentującą tę problematykę w sposób przeglądowy i krytyczny 
przygotował Bartosz Nowożycki w postaci książki podoktorskiej za-
tytułowanej Teoria i praktyka archiwistyki USA. Autor omówił rozwój 
archiwistyki w Stanach Zjednoczonych w przedziale chronologicznym 
1934–2009. Problemy badawcze pracy zostały sformułowane już na 
wstępie i obejmują one: proces wyodrębnienia archiwistyki amery-
kańskiej jako samodzielnej dyscypliny nauki; Archiwum Narodowe  
(The U.S. National Archives and Records Administration, dalej: 
NARA) w systemie prawnym i administracyjnym kraju; powstanie 
i rozwój amerykańskiej teorii archiwalnej; metodykę pracy w archi-
wach amerykańskich. 
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B. Nowożycki przywołał przepisy prawne, normatywy, plany i ra-
porty oraz amerykańską literaturę przedmiotu. We wstępie zanalizował 
prace z zakresu metodyki archiwalnej, począwszy od pionierskiej publi-
kacji Percy’ego Scotta pt. The Archives of the United States Government: 
A Documentary History, wydanej w Waszyngtonie w 1938 r. 

Książka Teoria i praktyka archiwistyki USA składa się z czterech 
rozdziałów. W pierwszym została omówiona geneza NARA, jego or-
ganizacja i działalność, kadra archiwum i szkolenie archiwistów, zasób 
i jego wykorzystanie oraz kwestie związane z narastającym zasobem ar-
chiwalnym. Autor skupił się zwłaszcza na pracy instytucji archiwalnych 
przechowujących dokumenty rządu federalnego Stanów Zjednoczonych 
do 1934 r. W początkowym okresie rozwoju archiwistyki zwraca uwagę 
przede wszystkim fakt, że nie istniały ogólnopaństwowe przepisy w za-
kresie zarządzania i przechowywania dokumentacji na szczeblu stano-
wym i lokalnym. Wszystkie urzędy federalne w XIX w. przechowywały 
i zabezpieczały archiwalia we własnym zakresie. Nie wypracowano 
jeszcze metod oceny i selekcji, a najcenniejsze dokumenty przekazywa-
no do Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie. Nie dbano o stan fizyczny 
dokumentacji akt rządu federalnego. W 1926 r. prezydent Calvin John 
Coolidge podpisał ustawę o zbudowaniu gmachu, w którym miały 
być przechowywane akta rządu federalnego. Nie opracowano wówczas 
regulaminów dotyczących organizacji i kompetencji nowej placówki. 

Na czele tej ważnej dla archiwistyki amerykańskiej instytucji stanął 
Archiwista USA (The U.S. Archivist) sprawujący nadzór nad siecią 
jednostek organizacyjnych wchodzących w skład NARA. W strukturach 
tego archiwum powołano również radę, która określiła szczegółowe 
kryteria przejmowania dokumentacji. Autor zaprezentował działania 
personelu Archiwum Narodowego w ujęciu historycznym, powołując 
się także na dane statystyczne obrazujące zmiany zatrudnienia w latach 
1934–1949 oraz wykształcenie pracowników merytorycznych. Następ-
nie zajął się kwestią rozwoju personelu archiwalnego w latach pięć-
dziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. oraz zmian 
zatrudnienia w NARA w latach 1997–2009. 

Począwszy od 1935 r. w krótkim czasie doprowadzono do uporząd-
kowania i scalenia w NARA dokumentacji pochodzącej z różnych agen-
cji federalnych. Na uwagę zasługują dane liczbowe za lata 1945–1948, 
dzięki którym ukazany został procentowy wzrost liczebności zasobu 
NARA. W latach sześćdziesiątych XX w. NARA przejmowało wiele 
dokumentów na nośnikach mechanicznych. W kolejnych latach niezwy-
kle istotne było zabezpieczanie i konserwacja dokumentów. W latach 
dziewięćdziesiątych instytucja musiała zmierzyć się z wyzwaniami 



Teoria i praktyka archiwistyki USA / Bartosz Nowożycki… 175

dotyczącymi rozwoju technologicznego nośników informacji oraz la-
winowo narastającej liczby dokumentacji elektronicznej wytwarzanej 
przez administrację federalną.

Proces komputeryzacji systemu opisu materiałów archiwalnych sięga 
początków lat siedemdziesiątych XX w. W celu ułatwienia opracowa-
nia i udostępniania akt stosowano wówczas system SPINDEX i format 
MARC. Proces ten zapoczątkował utworzenie ogólnonarodowej sieci 
informacji o zbiorach archiwalnych i rękopiśmiennych. Następowa-
ły również zmiany w polityce udostępniania akt, co autor omówił 
z uwzględnieniem najważniejszych regulacji prawnych oraz narzędzi 
komputerowych, w tym digitalizacji. Wskazał dane liczbowe w tym za-
kresie. Nie pominął też problematyki kształcenia amerykańskich archi-
wistów – zawód ten kształtował się wraz z powołaniem NARA w roku 
1934. B. Nowożycki przybliżył formy ich edukacji oraz możliwości zdo-
bywania kwalifikacji, powołując się na wiele przepisów i wytycznych. 

Rozdział drugi został poświęcony zagadnieniu podstaw prawnych 
funkcjonowania NARA. Cztery źródła prawa archiwalnego Stanów 
Zjednoczonych: konstytucja, ustawy prawne, przepisy administracyj-
ne i prawo zwyczajowe (common law), kształtują w państwie kwestie 
dotyczące rozwoju i organizacji NARA, funkcji i zakresu działania 
Archiwisty USA, rozwoju repozytoriów dokumentów prezydenckich, 
funduszu powierniczego archiwum, komisji publikacji historycznych, 
jak również kwestie związane z zarządzaniem dokumentacją i zaso-
bami informacyjnymi, ochroną dokumentacji niejawnej, działalnością 
wydawniczą i popularyzatorską. Interesująco opisane zostały działania 
bibliotek prezydenckich stanowiących część sieci NARA, a także praca 
National Historical Pubications and Records Commission (Narodowa 
Komisja Publikacji Historycznych i Dokumentacji), która sporządza 
plany, projekty oraz rekomendacje prac historycznych i źródłowych. 
Archiwista USA ma prawo ogłaszania aktów normatywnych i innych 
aktów prawnych (w Polsce prawo to przysługuje Prezesowi Rady Mini-
strów). Następnie prawo przyjęte w tej postaci jest publikowane i roz-
syłane przez Drukarza Publicznego (Public Printer). Agencje federalne 
mają obowiązek stosowania regulacji prawnych z zakresu zarządzania 
dokumentacją, zawartych w Kodeksie Stanów Zjednoczonych, oraz 
konsultować swoją działalność archiwizacyjną z Archiwistą USA. Te-
mat kształtowania zasobu został poruszony w podrozdziale Brakowanie 
dokumentacji. Rozdział drugi kończą rozważania na temat polityki 
informacyjnej rządu federalnego i e -administracji.

W rozdziale trzecim B. Nowożycki przedstawił historię powstania 
i rozwoju teorii archiwalnej w Stanach Zjednoczonych. Od końca XIX w.  
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kształtowały ją trzy czynniki: zmiana paradygmatów (zbioru pojęć 
i teorii tworzących podstawy archiwistyki), rozwój technologiczny oraz 
trendy w badaniach historycznych. Istotna, zwłaszcza w tym zakresie, 
jest część pracy zawierająca analizę systemów kancelaryjnych. Najstar-
szy był system chronologiczny z podziałem numerycznym, stosowany 
w większości urzędów federalnych. Akta dzielono na trzy grupy: 
korespondencja przychodząca, korespondencja wychodząca oraz do-
kumenty różne. Pod koniec XIX w. w administracji federalnej zaczął 
dominować system logiczny, zgodnie z metodyką przyjętą w biblio-
tekach amerykańskich w 1876 r. w postaci Klasyfikacji Dziesiętnej 
Deweya. Istotny wkład w rozwój amerykańskiej myśli archiwalnej 
wniósł polski archiwista Ryszard Przelaskowski, autor publikacji Pro-
gram prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych, wydanej w roku 
1935 w Warszawie 

W rozdziale czwartym autor scharakteryzował metodykę archiwalną 
stosowaną w amerykańskich archiwach federalnych i stanowych. Na 
uwagę zasługuje tu amerykańska metoda selekcji archiwalnej. Praktyka 
przyjęta w tamtejszych archiwach polega na typowaniu akt o wartości 
trwałej i przejmowaniu ich zgodnie z założeniami statutowymi archi-
wum. Materiały archiwalne dzielą się na dwie grupy pod względem 
prawa własności. Pierwsze to dokumentacja pozostająca u aktotwórcy –  
instytucji (rządowej i prywatnej), która odpowiada za ich selekcję 
archiwalną oraz transfer do archiwum zakładowego. Druga to doku-
mentacja instytucji publicznych, która podlega właściwym przepisom 
wewnętrznym i zewnętrznym na każdym szczeblu administracyjnym, 
od federalnego po lokalny. B. Nowożycki omówił politykę gromadzenia 
zasobu, kwalifikację archiwalną i transfer dokumentacji do archiwum. 
Niezwykle szczegółowo przedstawił temat porządkowania i opracowa-
nia akt. Przywołał zasady tworzenia opisu archiwalnego EAD (Encoded 
Archival Description). Standard EAD powstał w 1995 r. i bazuje na 
hierarchicznym sposobie opisu. Wskazane zostały zasady porządkowa-
nia i opracowania akt, z zasadą proweniencji na czele, a także zasady 
opisu materiałów archiwalnych. Temat udostępniania materiałów archi-
walnych został ujęty w podrozdziale dotyczącym sposobów korzystania 
i udostępniania materiałów archiwalnych w zależności od charakteru 
tych materiałów oraz archiwum. Odrębnie potraktowany został problem 
dostępu do informacji niejawnych, w tym ochrona danych osobowych. 
W archiwistyce amerykańskiej prowadzi się szeroko zakrojone działania 
w zakresie konserwacji materiałów archiwalnych, co znalazło odzwier-
ciedlenie w kolejnym podrozdziale pracy. B. Nowożycki podjął też temat 
dokumentacji elektronicznej, począwszy od lat sześćdziesiątych XX w. 
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Największym projektem związanym z tym typem dokumentacji jest 
Electronic Records Archives (ERA) opracowany w roku 1998.

Uzupełnienie pracy stanowi słownik podstawowych amerykańskich 
terminów archiwalnych i kancelaryjnych.

Publikacja Teoria i praktyka archiwistyki USA jest niezwykle boga-
tym źródłem informacji dla osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu 
teorii i praktyki archiwistyki.

Tekst wpłynął do redakcji 5 maja 2018 r.
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XXXIX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

„Biblioteka dla dydaktyki II” 
(Chorzów, 11 czerwca 2018 r.)

Wspieranie dydaktyki to podstawowa funkcja bibliotek akademi-
ckich, pedagogicznych, szkolnych i publicznych. W dobie dynamicz-
nego rozwoju technologii informacyjno -komunikacyjnych instytucje te 
zmuszone są do poszukiwania innowacyjnych form działania, odpo-
wiadających aktualnym i przyszłym potrzebom nauczycieli, studen-
tów i uczniów. Natomiast poszukiwanie nowego miejsca dla bibliotek 
w przestrzeni edukacyjnej i społecznej wymaga wymiany doświadczeń, 
teoretycznego wsparcia bibliotekoznawców i informatologów, propago-
wania najlepszych praktyk, innowacyjnych pomysłów i różnorodnych 
sposobów ich realizacji. Tego rodzaju cele postawili sobie organizatorzy 
drugiej konferencji z cyklu „Biblioteka dla dydaktyki”, która odbyła się 
11 czerwca 2018 r. w Chorzowie. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Wyższej Szko-
ły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (dalej: 
WSB) wspólnie z Instytutem Nauk o Informacji Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: UP), 
który jednocześnie sprawował patronat merytoryczny nad wydarzeniem. 
Obrady, prowadzone w ramach XXXIX Forum Sekcji Bibliotek Szkół 
Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okrę-
gu w Katowicach, stanowiły kontynuację sympozjum, jakie odbyło się 
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10 lutego 2017 r. także w Chorzowie. Patronat honorowy nad konferen-
cją objęli: rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Józef Orczyk 
oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, portal EBIB, czasopismo 
„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” i Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. W spotkaniu wzięli 
udział bibliotekarze oraz pracownicy naukowo -dydaktyczni z Polski 
i Białorusi.

Podobnie jak rok temu na program spotkania złożyły się dwie sesje 
plenarne, podczas których wygłoszono 14 referatów. Tradycyjnie gości 
przywitała Bogumiła Urban, natomiast uroczystego otwarcia konferen-
cji dokonał Łukasz Wawrowski, prodziekan Wydziału Zamiejscowego 
WSB w Chorzowie. Witając uczestników konferencji, podkreślił zna-
czący wkład oraz zaangażowanie pracowników Biblioteki WSB w rea-
lizowanie zadań dydaktycznych i badawczych uczelni.

Następnie prowadzenie obrad przejął Wiesław Babik (Instytut In-
formacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), który 
otworzył sesję zatytułowaną Teoretyczne podstawy budowania nowo-
czesnych narzędzi bibliotecznych 

Pierwszy referat – Kolekcje cyfrowe w działalności dydaktycznej 
bibliotek – wygłosiła Barbara Kamińska -Czubała (Instytut Nauk o In-
formacji UP w Krakowie), jedna z inicjatorek uruchomienia Pedago-
gicznej Biblioteki Cyfrowej. Prelegentka zaprezentowała wybrane formy 
włączania zdigitalizowanych dokumentów do procesu dydaktycznego 
przez ich poszukiwanie, tworzenie lub popularyzowanie. Następnie 
przybliżyła projekt badania nowych usług bibliotecznych wspierających 
dydaktykę za pomocą zogniskowanego wywiadu grupowego.

Hanna Batorowska (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UP w Krako-
wie) w wystąpieniu Bezpieczeństwo informacyjne w edukacji omówiła 
problematykę prowadzenia edukacji obejmującej kulturę bezpieczeństwa 
informacyjnego. Prelegentka postulowała potrzebę kształcenia w zakre-
sie kultury bezpieczeństwa informacyjnego na poziomie akademickim, 
wskazując na szczególne znaczenie kompetencji informacyjnych w edu-
kacji. Jako przykład dobrej praktyki w tej dziedzinie przywołała zajęcia 
realizowane w ramach specjalności: bezpieczeństwo informacyjne w sek-
torze publicznym na studiach magisterskich w Instytucie Bezpieczeństwa 
i Edukacji Obywatelskiej UP. Ponadto podkreśliła rolę bibliotek uczel-
nianych we wspieraniu jednostek dydaktycznych – poprzez realizowanie 
niektórych zajęć np. dotyczących indywidualnego zarządzania informacją.

Referat Koncepcje progowe (threshold concepts) w kształceniu kom-
petencji informacyjnych w szkole wyższej wygłosiła Sabina Cisek (In-
stytut Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), 
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od wielu lat zajmująca się zagadnieniami związanymi z information 
literacy. Tym razem S. Cisek odniosła się do celów i efektów uczenia się, 
zwłaszcza do tego, co student powinien wiedzieć, umieć i akceptować 
w obszarze indywidualnego i grupowego zarządzania informacją. Pre-
legentka podkreśliła, że charakterystyka oczekiwanych efektów kształ-
cenia – także w dziedzinie information literacy – może uwzględniać 
tzw. koncepcje progowe (ang. threshold concepts). Według S. Cisek 
najważniejszą współczesną inicjatywą w tym zakresie jest amerykański 
Framework for Information Literacy for Higher Education, opracowany 
przez Association of College and Research Libraries w roku 2016.

Dostęp do informacji w bibliotekach akademickich za pośrednictwem 
systemu OPAC nowej generacji, często nazywanego także multiwyszu-
kiwarką, omówiła Izabela Swoboda (Instytut Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) w referacie 
Biblioteka w chmurze. Multiwyszukiwarki (systemy discovery&delivery) 
w bibliotekach polskich. Na wstępie autorka krótko zanalizowała rynek 
tego rodzaju systemów w Polsce, a następnie przedstawiła elementy 
systemów utrudniające efektywne wyszukiwanie informacji. Z drugiej 
strony jako dobry przykład wdrożenia multiwyszukiwarki wskazała 
Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W podsumo-
waniu I. Swoboda trafnie zauważyła, że analiza różnych utrudnień może 
pomóc w rozpoznaniu rzeczywistych możliwości omawianych syste-
mów oraz zainspirować do pełniejszego wykorzystania ich potencjału.

Zagadnienia związane z blended -learningiem (B -learning) zapre-
zentowała Beata Korzystka (Politechnika Poznańska) w wystąpieniu 
Wspomaganie blended ‑learningu wybranymi nowoczesnymi metodami 
nauczania w szkole wyższej. Zintegrowana metoda kształcenia, jaką 
jest B -learning, łączy tradycyjny sposób nauki (bezpośredni kontakt 
z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośred-
nictwem komputera, co daje wiele możliwości zarówno nauczycielowi, 
jak i uczniowi. Przeprowadzona przez B. Korzystkę analiza procesu 
kształcenia wraz z jego modyfikacją dotyczyła biblioteki akademickiej 
i uwzględniała amerykańsko -brytyjskie doświadczenia. Wybrane przez 
prelegentkę metody zastosowano wcześniej w The Open University’s 
Institute of Educational Technology.

Beata Langer (Instytut Nauk o Informacji UP w Krakowie) wygłosi-
ła referat Wykorzystanie fotograficznego serwisu społecznościowego In-
stagram w promocji biblioteki. Prelegentka dokonała analizy zawartości 
oficjalnych profili wybranych bibliotek na świecie, wskazując najlepsze 
wzorce, które przez zastosowanie nowoczesnych narzędzi promocyjnych 
(np. zdjęcia czy filmy) mogą stanowić źródło pomysłów podczas reali-
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zacji procesu dydaktycznego wśród obserwujących. Autorka zauważyła, 
że spośród czterech obserwowanych przez nią bibliotek (British Library, 
Library of Congress, Biblioteka Narodowa w Warszawie i Biblioteka 
Jagiellońska w Krakowie) w serwisie najlepiej prezentowała się książ-
nica brytyjska, która ma najdłuższe i największe doświadczenie w tym 
zakresie (na Instagramie jest obecna od 2014 r.).

Design w bibliotece to tytuł prezentacji przygotowanej przez Magda-
lenę Koziak -Podsiadło (Instytut Nauk o Informacji UP w Krakowie), ab-
solwentkę krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Podczas wystąpienia 
prelegentka podała przykłady architektury i wystroju kilku wybranych 
europejskich instytucji, m.in. biblioteki publicznej w Lahti w Finlandii 
oraz uniwersyteckiej książnicy w Rużomberku na Słowacji. M. Koziak-
 -Podsiadło zauważyła, że omawiane miejsca są interesujące nie tylko 
ze względu na posiadane zbiory dotyczące wzornictwa przemysłowego, 
ale również z powodu architektury oraz wyposażenia wzbogaconego 
o przedmioty uchodzące za ikony współczesnego designu. Dzięki temu 
oferta biblioteczna wykracza poza schemat wypożyczania i udostęp-
niania zbiorów.

Sesję drugą, zatytułowaną Praktyka biblioteczna w zakresie wspie-
rania dydaktyki w różnych typach bibliotek, poprowadziła B. Kamińska-
 -Czubała.

W tej części jako pierwsza wystąpiła Olga Polunczenko z białoru-
skiej Biblioteki Narodowej, która wygłosiła referat Biblioteka przedszko-
laka. „Fantazja”: pseudo ‑gra w kształceniu informacyjnej umiejętności 
dla dzieci 5–7 lat. Autorka dokonała szczegółowej analizy prowadzonych 
w swej macierzystej książnicy zajęć z zakresu nabywania kompetencji 
bibliotekarskich, bibliograficznych i informacyjnych. Podczas prezenta-
cji przybliżyła słuchaczom program i przebieg ośmiu kolejnych spotkań 
proponowanych dzieciom w celu zapoznania ich z pracą bibliotekarzy, 
funkcjonowaniem biblioteki oraz zawartością księgozbioru.

Katarzyna Pawluk, pełniąca funkcję kierownika Działu Informacji 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, zaprezentowała referat Uczyć 
się, aby wiedzieć. Działalność edukacyjna Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Opolu wśród młodzieży, nauczycieli, seniorów i bibliotekarz, 
w którym scharakteryzowała różne aspekty działalności edukacyjnej bi-
blioteki publicznej. Przedstawiła szeroki wachlarz działań edukacyjnych 
skierowanych do różnych grup użytkowników (od młodzieży po senio-
rów) prowadzonych przez pracowników opolskiej książnicy. Następnie 
omówiła zagadnienia związane z organizacją spotkań warsztatowych 
dla nauczycieli i bibliotekarzy, które mają pomagać w wyszukiwaniu 
i wykorzystywaniu legalnych internetowych źródeł wiedzy. Na ko-
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niec K. Pawluk zaprezentowała programy oraz aplikacje umożliwiające 
wzbogacanie zajęć organizowanych przez bibliotekarzy i nauczycieli.

Emilia Lepkowska (Politechnika Poznańska) wygłosiła referat 
Współczesny kontekst projektowania usług w bibliotece akademickiej, 
przygotowany wspólnie z Iwoną Pujanek i Łukaszem Jeszke. Prele-
gentka, wymieniając nowoczesne formy wspierania dydaktyki, zwróciła 
uwagę na ogólną tendencję hybrydyzacji w działalności bibliotek. Mając 
na uwadze postępujący proces digitalizacji, rozwój zbiorów cyfrowych 
i narzędzi wyszukiwawczych, które z czasem zaczną działać z wyko-
rzystaniem sztucznej inteligencji, można przypuszczać, że hybrydyzacja 
to jedynie etap przejściowy. Obecnie w dydaktyce bibliotecznej duże 
znaczenie ma e -learning, który można wykorzystać na każdym etapie 
nauczania, jednak – jak podkreśliła E. Lepkowska – najlepiej sprawdza 
się on na pierwszym roku studiów. W dalszych etapach edukacji bar-
dziej skuteczne są formy mieszane, rozwijające umiejętności efektyw-
nego wyszukiwania, selekcji oraz gromadzenia literatury.

Przedstawicielki Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Aleksandra 
Prokop -Kacprzak i Marzanna Baś, przedstawiły referat Aktywność Bi-
blioteki Jagiellońskiej we wspomaganiu procesu dydaktycznego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego oraz w realizacji społecznej potrzeby uczenia 
się przez całe życie. Na dydaktykę biblioteczną krakowskiej placówki 
składają się: samokształcenie, kształcenie wzajemne i nauczanie, a ofer-
ta edukacyjna jest kierowana nie tylko do ludzi związanych z uczelnią, 
ale także spoza niej. Oddzielną grupę osób systematycznie objętych 
nauczaniem stanowią pracownicy biblioteki, którzy oprócz indywidual-
nych szkoleń wewnętrznych mają możliwość podnoszenia kwalifikacji 
w ramach zajęć grupowych z zakresu dydaktyki, kompetencji społecz-
nych oraz wykorzystywania nowych narzędzi pracy.

Rola bibliotekarzy akademickich w podnoszeniu kompetencji infor-
macyjnych studentów kierunków ekonomicznych w zakresie efektyw-
nego wykorzystania źródeł informacji naukowej to temat wystąpienia 
Eweliny Jaworowskiej i Magdaleny Haryłek (Biblioteka Główna Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). W pierwszej części autorki 
zanalizowały pojęcie edukacji informacyjnej oraz omówiły rolę, jaką 
odgrywają w niej biblioteki akademickie. Następnie scharakteryzowały 
kompetencje informacyjne oraz sposób, w jaki są one rozwijane wśród 
studentów. Wskazały na coraz większą popularność e -learningu. Na 
zakończenie szczegółowo opisały bogatą ofertę szkoleniową Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którą w całości 
przygotowano w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
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Izabela Rudnicka (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie) wygłosiła referat Wizualizacja informacji 
w bibliotece od infografiki do reportażu multimedialnego. Prelegentka 
skupiła się na nowym postrzeganiu przekazu informacji, bazującym 
m.in. na przewartościowaniu definicji, odczytywaniu na nowo znanych 
form komunikatów medialnych, innowacji w zakresie sposobów two-
rzenia i odczytywania przekazu, także w integracji z użytkownikiem. 
Zgromadzonym słuchaczom przybliżyła różne aspekty pracy w ramach 
projektów edukacyjnych wykorzystujących najnowsze formy reportażu 
multimedialnego. W podsumowaniu zauważyła, że kształtowanie no-
wych odbiorców i twórców biorących udział w kreowaniu przekazów 
medialnych w najbliższych latach będzie stanowić istotne zadanie dla 
edukacji medialnej.

Wykład zamykający konferencję, Wpływ czytania na zdrowie psy-
chiczne, wygłosiła Agnieszka Wiśniak (WSB w Chorzowie). We wpro-
wadzeniu autorka przedstawiła kilka hipotez dotyczących genezy po-
wstawania mowy ludzkiej, a w dalszej kolejności szczegółowo objaśniła 
kwestie związane z samym aktem czytania. Następnie ukazała pozy-
tywne aspekty obcowania z tekstem, by na koniec przejść do odpowie-
dzi na pytanie: w jaki sposób i w jakim zakresie książki oddziaływają 
na różne dziedziny i aspekty ludzkiego życia?

W myśl założeń organizatorów uczestnicy konferencji mieli okazję 
zapoznać się z różnymi aspektami dydaktycznej działalności wielu 
typów bibliotek. Swoje spostrzeżenia i doświadczenia zaprezentowali 
zarówno pracownicy naukowi, jak i bibliotekarze praktycy z uczelni 
wyższych oraz książnic publicznych. Kontynuacja tematyki podjętej 
w ubiegłym roku wydaje się w pełni uzasadniona i w dalszym ciągu 
niewyczerpana, gdyż wciąż zmieniają się wymagania w zakresie dy-
daktyki bibliotecznej na różnych etapach edukacji.

Tekst wpłynął do redakcji 13 listopada 2018 r.
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Konferencja Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, 
Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
przy Zarządzie Okręgu w Katowicach 

oraz Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach (Katowice, 5 września 2018 r.)

5 września 2018 r. w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach miała miejsce Konferencja Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES, Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach oraz Bi-
blioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferen-
cja odbyła się w ramach 24. Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES w Katowicach, zorganizowanego w dniach 4–6 
września przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach  

Uroczystego otwarcia konferencji oraz przedstawienia gości hono-
rowych dokonała Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teo-
logicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie głos zabrał  
ks. Jerzy Witczak, przewodniczący Zarządu FIDES (Biblioteka Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), który podziękował 
wszystkim zgromadzonym, życząc owocnych obrad. 

Jako pierwszy wystąpił ks. Jerzy Myszor (Katedra Teologii Patry-
stycznej i Historii Kościoła, Uniwersytet Śląski w Katowicach) z refera-
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tem Druki ulotne w bibliotekach kościelnych – gromadzenie i ochrona  
Prelegent zwrócił uwagę na cechy dokumentalne tytułowych druków, 
które mają dzięki temu szczególne znaczenie nie tylko dla historyków. 
Stanowi to duże wyzwanie dla bibliotekarzy szkół wyższych, ale i dla 
bibliotekarzy instytucji kościelnych. Ks. J. Myszor podkreślił koniecz-
ność stworzenia normy czy też innego rodzaju ustandaryzowanego 
schematu opisu bibliograficznego druków ulotnych. Równie istotne jest 
dookreślenie i zdefiniowanie nowych form druków ulotnych, np. kore-
spondencji elektronicznej. Wspólną konkluzją słuchaczy tego referatu 
było zaakcentowanie potrzeby zorganizowania w najbliższym czasie 
warsztatów poświęconych problematyce druków ulotnych.

Danuta Krzyżyk (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach) zaprezentowała referat „Umówiłem 
się z Prowincjałem Zakonu Dominikanów nie opodal Kościoła p.w. 
Św. Rocha”, a może: „Umówiłem się z prowincjałem zakonu domi-
nikanów nieopodal kościoła pw. św. Rocha”, czyli rzecz o tym, co 
zmienia się w polskiej ortografii i dlaczego (na przykładzie pisowni 
słownictwa religijnego). Prelegentka przedstawiła wyniki swoich badań 
językoznawczych przeprowadzonych wśród seminarzystów Seminarium 
Duchownego w Katowicach oraz analizy ogłoszeń parafialnych. Jak się 
okazało, klerycy popełniają wiele błędów językowych i ortograficznych, 
a ogłoszenia parafialne są pełne różnego rodzaju błędów i usterek. 
D. Krzyżyk zwróciła uwagę na potrzebę znajomości „języka religijne-
go”, którego zasady pisowni prezentują choćby takie wydawnictwa, jak: 
ogłoszona pod auspicjami Rady Języka Polskiego Pisownia słownictwa 
religijnego Renaty Przybylskiej i Wiesławy Przyczyny (Tarnów 2011) 
czy Wielki słownik języka polskiego PWN ze słownikiem wyrazów 
bliskoznacznych (Warszawa 2018). W podsumowaniu autorka zaak-
centowała, że stosowanie zasad języka polskiego jest obligatoryjne dla 
wszystkich, także dla księży i redaktorów pism kościelnych, a odmie-
nianie nazwisk w ogłoszeniach parafialnych – zgodnie z wytycznymi 
Rady Języka Polskiego – bezwzględnie konieczne, również jako wyraz 
poszanowania tradycyjnej odmiany nazwisk w języku polskim. 

Po krótkiej przerwie otwarcia kolejnej sesji dokonał dziekan Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ks. Antoni 
Bartoszek, który także podziękował zgormadzonym za przybycie. W za-
stępstwie Jacka Tomaszczyka (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) tę sesję obrad rozpo-
częła Katarzyna Materska (Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie). W referacie pt. Informatyczne narzędzia 
zarządzania informacją własną przedstawiła zagadnienia terminolo-
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giczne i zmiany nazewnictwa narzędzi wspomagających zarządzanie 
informacją własną – od personal information managment (indywidu-
alne narzędzia informacyjne), przez cyfrowe narzędzia zarządzania 
informacją własną, po informacyjne narzędzia zarządzania informacją 
własną. Referentka pokrótce omówiła przykładowe programy: notatniki 
Everynote i One Note; menedżery zadań: Nozbe i ToDoList; narzędzie 
hierarchizacji informacji Workfalow; narzędzie umożliwiające pracę 
w grupie Trello; menedżery bibliograficzne: CiT, Citavi, EndNote. 

Kończący konferencję referat pt. RODO – szanse i zagrożenia dla 
bibliotek w zastępstwie Andrzeja Koziary (Biblioteka Główna Politech-
niki Śląskiej) wygłosił Ryszard Piesak, specjalista do spraw Bezpie-
czeństwa Informacji z Biura Bezpieczeństwa Informacji Politechniki 
Śląskiej. Prelegent scharakteryzował dyrektywy Komisji Europejskiej 
oraz treści Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
Nadmienił, że wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 
zostały wprowadzone po to, by służyły ludziom oraz ochronie ich 
danych osobowych. Ważne jest, by uświadomieni zostali w tej kwestii 
wszyscy pracownicy bibliotek w ramach obowiązującego prawa. Już 
w fazie projektowania systemów bibliotecznych trzeba zadbać o ochronę 
danych osobowych. R. Piesak omówił obowiązki administratora jako 
podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz jako podmiotu zapew-
niającego bezpieczeństwo ich przetwarzania. W podsumowaniu wystą-
pienia stwierdził, że konieczne jest stworzenie kodeksu ochrony danych 
osobowych w bibliotekach. Dlatego obecni na konferencji dyrektorzy 
i kierownicy bibliotek naukowych i kościelnych zostali zaproszeni do 
współpracy w tworzeniu takiego dokumentu. Jego opracowanie wymaga 
podjęcia działań przez specjalistów z różnych dziedzin, a także dużego 
nakładu pracy, ale jest możliwe.

Szeroka tematyka oraz żywa dyskusja po wystąpieniach poszczegól-
nych prelegentów dowodzą, że spotkania bibliotekarzy bibliotek kościel-
nych przyczyniają się do rozwoju bibliotekarstwa. Konferencję zamknę-
ła B. Warząchowska, która podziękowała uczestnikom konferencji oraz 
zaprosiła na kolejne edycje spotkań w ramach Walnego Zgromadzenia 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. 

Tekst wpłynął do redakcji 1 października 2018 r.
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XLI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 
przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich w Katowicach  
„Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy 

w kontekście zmieniającego się prawa” 
(Katowice, 25 września 2018 r.)

25 września 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece 
Akademickiej w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pod has- 
łem „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się 
prawa”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Sekcję Bibliotek Szkół 
Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich w Katowicach, Sekcję Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głów-
nym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Uniwersytetu 
Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką 
w Katowicach. Obrady konferencyjne miały na celu wsparcie realizacji 
zadań Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ, takich jak dobra 
jakość edukacji oraz wzrost gospodarczy i godna praca. 

Prelegenci prezentowali zagadnienia prawne, w znacznym stopniu 
dotyczące wykonywania zawodu bibliotekarza oraz pozycji tej grupy 
zawodowej w środowisku pracy. Tematyka wystąpień była zognisko-
wana wokół całego spektrum czynników stanowiących codzienność 
pracowników instytucji kultury, m.in.: danych osobowych, zatrudnienia 
w bibliotekach i, co za tym idzie, umów cywilnoprawnych, urlopów 
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oraz uprawnień rodzicielskich. Poruszono również kwestię psychospo-
łecznych zagrożeń w miejscu pracy i wyzwań, jakie niesie automatyza-
cja. Ciekawy punkt obrad konferencyjnych stanowiło komparatystyczne 
ujęcie sytuacji prawnej bibliotekarzy w Polsce i we Włoszech. 

Otwarcia konferencji dokonała Maria Kycler, przewodnicząca Za-
rządu Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Katowicach. Ze względu na nieobecność Dariusza Pawelca, 
dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej, przywitała uczestników oraz za-
rysowała tematykę spotkania, podkreślając fakt regularności spotkań 
w postaci Forów Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie 
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, które od 
lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem osób związanych nie tylko 
z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Ponadto M. Kycler skie-
rowała podziękowania dla głównych organizatorów wydarzenia: Marty 
Kunickiej, pracownicy Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, Błażeja Mądrzyckiego, adiunkta 
w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, oraz sponsorów. Warto 
zaznaczyć, że konferencja stanowi jedynie punkt wyjścia do dalszych 
rozważań naukowych w postaci publikacji planowanej przez czasopismo 
„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”.

Obrady rozpoczął B. Mądrzycki (Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach), wygłaszając referat zatytułowany 
Bibliotekarz, pracownik szkoły wyższej – wybrane zagadnienia. Zwrócił 
w nim uwagę na rozwój bibliotek, który zawdzięczamy przede wszyst-
kim bibliotekarzom, nazwanym dilerami wiedzy, gdyż wspomagają oni 
klienta, czyli czytelnika, przekazując liczne materiały oraz dostęp do 
zasobów informacji. Jest to jedno z głównych zadań uniwersytetów, 
dlatego ich fundamentem jest właśnie biblioteka. Przywołując Ustawę 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz materiały legislacyjne autor dokonał 
próby umiejscowienia grupy zawodowej bibliotekarzy w środowisku 
naukowym. Na podstawie ustawy o bibliotekach pracownicy bibliotek 
ze względu na specyfikę swojego miejsca pracy mogą zostać nazwani 
korporacją bibliotekarzy.

Kolejny z referentów, Sebastian Koczur (Wydział Prawa, Admi-
nistracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego) w odczycie Efektywność ochrony 
prawa pracy wobec wyzwań automatyzacji odniósł się do sytuacji HR -u  
w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym, objętym w coraz 
większym stopniu automatyzacją. Podkreślił, że wiele czynności w pra-
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cy bibliotekarza, które wcześniej były wykonywane ręcznie, zastępuje 
praca odpowiednio zaprogramowanego robota czy maszyny. W świetle 
ciągłego rozwoju technicznego pojawia się pytanie, czy prawo pracy jest 
w stanie sprostać wyzwaniom postępu cywilizacyjnego, rozszerzającej 
się mechanizacji i robotyzacji. S. Koczur przedstawił główne cele pra-
wa pracy, łącznie z wiodącą funkcją ochronną, definiującą prawidłową 
relację między pracownikiem a pracodawcą i w pewnym stopniu trak-
towaną jako zabezpieczenie pracownika przed wyparciem z rynku pracy 
przez maszynę, głównie dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Decydujący staje się artykuł 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 
w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjętej przez Naród w referendum kon-
stytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisanej przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (zasada ochrony pracy), 
stanowiący, że praca w znaczeniu podmiotowym – jako relacja, która 
łączy strony stosunku pracy – pozostaje pod ochroną Rzeczypospolitej 
Polskiej. Artykuł ten, rozumiany w wymiarze społecznym, zabezpiecza 
pracownika przed wykluczeniem z aktywności zawodowej. Drugim 
przepisem, ważnym dla zrozumienia funkcji ochronnej prawa pracy, 
jest artykuł 65 (zasada wolności wyboru zawodu), ustęp 5, mówiący 
o tym, że władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, 
produktywnego zatrudnienia, wdrażając programy przeciwdziałające 
bezrobociu i podejmując odpowiednie działania na rynku pracy. Treść 
tego artykułu pozwala na zdefiniowanie podmiotu odpowiedzialnego 
za zabezpieczenie pracownika na rynku pracy. Trzeba jednak pamiętać, 
że prawo pracy niekoniecznie może obronić się przed postępem, gdyż 
zawsze podąża ono za realnym życiem. Nie jest to jednak problem, 
który dotknie pracowników w najbliższej przyszłości, ze względu na 
fakt, iż proces całkowitej technicyzacji wymaga czasu. 

Aneta Trojanowska (Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach) w referacie Za-
grożenia psychospołeczne w środowisku pracy podjęła problematykę 
bliską każdemu pracownikowi w związku z relacjami nawiązywanymi 
w miejscu zatrudnienia. Wskazała rolę stresu jako naturalnego zjawiska 
oddziałującego na biologicznie procesy życia człowieka. Jego głów-
nym zadaniem jest przygotowanie na zagrożenie, poprzez aktywowanie 
wszystkich układów wewnętrznych. Bycie zestresowanym jest normal-
ne, w przeciwieństwie do życia w ciągłym stresie, w wyniku którego 
człowiek może odczuwać liczne dolegliwości somatyczne. Szczególnie 
ważnym zagadnieniem jest stres w miejscu pracy. Dotyczy on zarówno 
pracowników, jak i pracodawców – poprzez odczuwanie dyskomfor-



Nikoleta Saluk192

tu psychicznego w związku z warunkami i wymaganiami przekra-
czającymi możliwości danej osoby. Autorka prezentacji szczegółowo 
omówiła przyczyny i skutki stresu, wskazując możliwe rozwiązania 
problemu, miejsca, gdzie można szukać pomocy, oraz wagę koncepcji 
zarządzania czasem work ‑life balance. Jako główne zagrożenia psycho-
społeczne zanalizowała ponadto zjawiska agresji, mobbingu, przemocy, 
dyskryminacji, molestowania i molestowania seksualnego oraz wypa-
lenia zawodowego. Większość z nich można również zaobserwować na 
uczelniach wyższych oraz w bibliotekach, co więcej, w tych miejscach 
pracy wymienione zagrożenia przybierają wyjątkowo wyrafinowane, 
podstępne formy. Obiektem ataków stają się w szczególności osoby 
aktywne, wykazujące się profesjonalizmem i chęcią ciągłego rozwoju. 
Ze względu na to zagrożenia psychospołeczne często określa się mianem 
nagany za sukces. 

Do kręgu zagadnień prawnych powróciła Anna Maria Rizzo (Wy-
dział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach), która 
w wystąpieniu zatytułowanym Komparatystyczna analiza pracowni-
czych praw bibliotekarzy w Polsce i we Włoszech dokonała omówienia 
i zestawienia sytuacji prawnej bibliotek, instytucji kultury oraz ich pra-
cowników. Ukazała specyfikę Włoch pod względem ustawodawczym, 
związaną z istnieniem wielu regionów posiadających odrębne prawo 
oraz podziałów językowych. Przedstawiła typologię włoskich bibliotek, 
ich charakterystykę oraz nakreśliła różnice w odniesieniu do polskich 
instytucji kultury. Omówiła proces zatrudnienia włoskich bibliotekarzy 
oraz stawiane im wymagania, w dużej mierze wynikające z tradycji 
i kultury danego regionu. Scharakteryzowała prawo pracy w kontekście 
bibliotek włoskich i polskich oraz różnice w prawach pracowniczych 
bibliotekarzy. 

Sesję pierwszą obrad zakończyły wystąpienia sponsorów konferen-
cji. Ewa Komorowska, przedstawicielka firmy Jacek Lewinson – Pub-
lishers’ Representative Central/Eastern Europe, zaprezentowała ofertę 
wydawniczą oraz możliwości systemów TBIS i ONIXTB. Kolejny spon-
sor, MAGRA Wilhelm & Wspólnicy, zapoznał słuchaczy ze specyfiką 
najnowszych urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i skanerów, które 
z powodzeniem sprawdzają się również w Centrum Informacji Nauko-
wej i Bibliotece Akademickiej.

Część drugą konferencji otworzyło wystąpienie Justyny Czerniak-
 -Swędzioł (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie) pt. Uprawnienia rodzicielskie pracowników bibliotek  
W ciągu ostatnich dziesięciu lat zapisy Kodeksu pracy zmieniły się 
na korzyść zarówno pracowników, jak i pracodawców. Autorka zwró-
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ciła uwagę, że uprawnienia rodzicielskie to nie tylko urlopy, ale też 
liczne przywileje, obejmujące m.in. ochronę gwarantowaną kobiecie 
w ciąży czy uprawnienia związane z organizacją pracy, umożliwiające 
pełnienie innych funkcji społecznych oraz utrzymanie wspomnianego 
już work ‑life balance. Warto zaznaczyć, że uprawnienia rodzicielskie 
dotyczą nie tylko kobiet, o czym wielokrotnie się zapomina. Zakres 
uprawnień rodzicielskich przedmiotowych jest coraz szerszy – zmiany 
te wprowadzane były etapowo, jednak przełomowy okazał się rok 2010. 
J. Czerniak -Swędzioł omówiła przywileje rodziców w związku z po-
szczególnymi etapami rozwoju dziecka, ze uwzględnieniem praw ro-
dzicielskich w przypadku pracowników bibliotek i uczelni wyższych. 
Najważniejszą ochroną dla kobiety w ciąży, a później matki karmiącej, 
powracającej do pracy, z punktu widzenia Kodeksu pracy jest ochrona 
dotycząca trwałości zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że prawo nie 
chroni kobiety w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracow-
niczych bądź popełnienia przestępstwa, o czym mowa w artykule 50 
Kodeksu pracy. 

Tematykę urlopu w ogólnym rozumieniu podjęli Kinga Piwowarska 
(Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Kra-
kowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) oraz Tomasz 
Piwowarski (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie) w refe-
racie Prawo do urlopu bibliotekarza – ile dni? Sytuację pracowników 
uczelni wyższych oraz bibliotekarzy, regulowaną przez Ustawę z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, prelegenci zestawili ze 
zmianami w związku z nową ustawą – prawem o szkolnictwie wyższym 
i nauce, zwaną ustawą 2.0, wchodzącą w życie 1 października 2018 r., 
skutkującą tym, że uprawnienia pracowników w zakresie urlopu wy-
poczynkowego w znacznym stopniu ulegną zmianom. K. Piwowarska 
i T. Piwowarski zanalizowali poruszane zagadnienia w kontekście Karty 
Nauczyciela i Kodeksu pracy. Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule 
odczytu nie jest oczywista, głównie ze względu na zróżnicowany wy-
miar urlopu, ponieważ status prawny bibliotekarza zależy od rodzaju 
placówki, w której jest on zatrudniony, podstawy prawnej zatrudnienia 
oraz stażu pracy. 

Karolina Kulikowska (Praktyka Nowych Teorii i Telekomunikacji 
w kancelarii Kochański Zięba & Partners) wygłosiła referat Monito-
rowanie pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych 
w zatrudnieniu, w którym odniosła się do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych. Wymieniła podstawowe założenia i za-
dania ustawy oraz omówiła część zagadnień, które z powodu nieznajo-
mości prawa budzą największe kontrowersje poza środowiskiem praw-
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nym i są nazywane absurdami RODO. Przedstawiła ogólne wytyczne 
dla pracodawców wynikające z artykułów ustawy, w szczególności 
zasady regulujące przetwarzanie danych pracowników w miejscu pracy. 
Przepisy związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
powinny znaleźć się w Kodeksie pracy wraz z dostosowaniem polskiego 
porządku prawnego w zakresie prawa pracy do RODO, jednak na razie 
do dyspozycji jest jedynie ich projekt. Polski prawodawca uznał za wy-
jątkowo istotne uregulowanie zasad przetwarzania danych ze względu 
na stosowanie monitoringu wizyjnego. W związku z tym już w usta-
wie o ochronie danych osobowych zostały dodane konkretne przepisy 
w Kodeksie pracy, obowiązujące od 25 maja, które ustanawiają zasady 
przetwarzania danych pracowników tą drogą. Autorka wystąpienia za-
nalizowała sposób, w jaki nowe przepisy rzutują na pracę w bibliotekach 
i innych instytucjach kultury lub w uczelniach wyższych. 

W zamykającej obrady prezentacji pt. Umowy cywilnoprawne w in-
stytucjach kultury Albert Rejdych (Wydział Prawa i Administracji, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach), odnosząc się do kwestii zatrudnienia 
pracowników, posłużył się Kodeksem cywilnym i Kodeksem pracy. 
Ukazał cechy poszczególnych typów umów, różnice między nimi wy-
nikające z podstawy prawnej oraz skutki zawiązania umowy danego 
rodzaju. Szczególnie dokładnie zanalizował umowy najczęściej zawie-
rane w instytucjach kultury, w tym w bibliotekach. 

Po wygłoszeniu wszystkich referatów rozpoczęła się dyskusja doty-
cząca zwłaszcza ochrony danych osobowych pracownika oraz monito-
ringu wizyjnego. Wielu słuchaczy pytało o zagrożenia psychospołeczne 
w miejscu zatrudnienia oraz o to, jakiego materiału dowodowego można 
użyć, wytaczając sprawę pracodawcy. 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników 
instytucji kultury, uczelni wyższych i prawników. Zamknięcia obrad 
dokonała M. Kycler, dziękując uczestnikom oraz organizatorom. Dzięki 
udziałowi w wydarzeniu słuchacze poszerzyli swoją wiedzę z zakresu 
sytuacji bibliotek w odniesieniu do zmieniającego się prawa, co z pew-
nością ułatwi im aktywne działanie w swoim środowisku pracy. 

Tekst wpłynął do redakcji 10 października 2018 r.
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III Ogólnopolska Konferencja dla Bibliotekarzy 
„Biblioteki otwarte na zmiany – 

rozwijanie kompetencji kluczowych w bibliotekach” 
(Bytom, 23 października 2018 r.)

23 października 2018 r. w Bytomiu miała miejsce III Ogólnopolska 
Konferencja dla Bibliotekarzy pt. „Biblioteki otwarte na zmiany –  
rozwijanie kompetencji kluczowych w bibliotekach”. Jej organizatora-
mi były: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Studenckiego 
w Bytomiu, Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Bytomiu 
oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Kato-
wicach. Spotkanie zostało podzielone na dwie części: sesje wykładowe 
oraz odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zaś warsztaty 
w Technikum nr 4. 

W pierwszej części wykładowej wzięło udział pięciu prelegentów: 
Oliwia Brzeźniak – bibliotekarz w Centrum Literatury Dziecięcej 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Oświę-
cimiu, Renata Stanek -Kozłowska – nauczyciel -konsultant Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Janusz 
Piper – nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1 w Katowi-
cach, Łukasz Żywulski – instruktor w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich oraz Maria Kycler –  
starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.
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O. Brzeźniak w wystąpieniu pt. Promocja czytelnictwa wśród dzie-
ci na przykładzie Centrum Literatury Dziecięcej omówiła działalność 
Centrum Literatury Dziecięcej w Galerii Książki w Oświęcimiu – or-
ganizowane tam warsztaty, szkolenia, lekcje biblioteczne. Wspomniała 
o powodach powstawania instytucji, tworzonej przez nią liście poleca-
nych książek oraz o wędrującej wystawie. Następnie scharakteryzowała 
Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego (jej historię, zasady 
nagradzania, laureatów). Prelegentka zwróciła także uwagę na projekty 
Centrum, takie jak: „Kanon Naprzód”, webinaria, „Spotkania Wakacyj-
ne” oraz „Biblioteka w Pudełku”. Przedstawiła założenia, genezę i per-
spektywy rozwoju ostatniego projektu. Na zakończenie zaprezentowała 
fotorelację z mobilnej gry miejskiej zorganizowanej przez Centrum 
Literatury Dziecięcej oraz z gali wyłonienia laureatów Nagrody Litera-
ckiej im. Kornela Makuszyńskiego w 2017 r.

R. Stanek -Kozłowska wygłosiła wykład pt. Pozytywnie zaczyta-
ni – czyli jak zachęcić do czytania. W nawiązaniu do poprzedniego 
wystąpienia wspomniała o ciekawych akcjach szkolnych promujących 
czytanie – o bibliotekach tworzonych przez uczniów. Powołała się na 
badania Biblioteki Narodowej w Warszawie na temat stanu czytelni-
ctwa w Polsce. Następnie scharakteryzowała kilka popularnych akcji 
popularyzujących czytelnictwo, m.in. „Czytaj dziecku”, „Czytam sobie” 
oraz „Zaczytani”. W dalszej części omówiła 8 kompetencji kluczowych 
w nauczaniu, skupiając się na kompetencjach dotyczących nauczycieli, 
w tym polonistów. Na zakończenie zaprezentowała dwie publikacje 
stanowiące inspirację dla nauczycieli bibliotekarzy do kreatywnej pracy 
z czytelnikiem: Rozumienie świata – o warsztatach pracy z książką 
i czytelnikiem autorstwa Elżbiety Hornowskiej, Małgorzaty Krasińskiej, 
Marii Kulik i in. (Warszawa 2017) oraz Inspiracje czytelnicze w życiu 
młodego pokolenia pod redakcją Marioli Antczak i Agaty Walczak-
 -Niewiadomskiej (Łódź, Warszawa 2017).

W wystąpieniu zatytułowanym Korzyści dla uczniów z udziału 
w wielkich imprezach czytelniczych – na przykładzie Wielkiej Ligi 
Czytelników J. Piper przedstawił główne założenia tego konkursu czy-
telniczego, jego cele, przebieg oraz zasięg. Następnie przytoczył po-
zytywne wypowiedzi uczestników konkursu, którzy corocznie biorą 
w nim udział. Wymienił następujące korzyści, jakie daje uczestnictwo 
w Wielkiej Lidze Czytelników: motywacja i doświadczenie; emocje, 
które towarzyszą konkursowi; systematyczność i wytrwałość, niezbęd-
ne, by w nim uczestniczyć; poczucie przynależności do grupy; radość 
i zabawa; umiejętność nawiązywania współpracy pomiędzy przedsta-
wicielami bibliotek i innych instytucji; wartościowe spędzanie czasu 
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wolnego; wzmacnianie znaczenia rodziny; rywalizacja w pozytywnym 
znaczeniu; rozwój osobisty.

Ł. Żywulski w referacie pt. Biblioteczne rewolucje estetyczne – mo-
dernizacja osiedlowych bibliotek na przykładzie Piekar Śląskich opisał 
zmiany architektoniczne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich i jej filii, zwracając uwagę na 
istotną rolę budżetu obywatelskiego w tym przedsięwzięciu. Wyszcze-
gólnił etapy tworzenia nowych wizerunków piekarskiej biblioteki i jej 
agend: porządkowanie, selekcja zbiorów, remonty. Przedstawił zdjęcia 
zmodernizowanych placówek oraz dokonał przeglądu opinii prasowych 
na temat zmian.

M. Kycler przygotowała wykład pt. Wspieranie rozwoju kompetencji 
informacyjnych w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademi-
ckiej w Katowicach. Ważnym elementem prelekcji było zarysowanie 
założeń uwzględnionych podczas projektowania biblioteki, związanych 
ze zmianami w systemie edukacji wyższej. M. Kycler zwróciła także 
uwagę na redefinicję pojęć: zbiorów (poprzez stworzenie otwartego do-
stępu oraz bazy elektronicznej), usług (np. pojawienie się dokumentów 
elektronicznych na zamówienie), działalności bibliotecznej (działalność 
kulturalna i promocyjna) oraz czytelnika lub użytkownika (dostęp dla 
osób spoza uczelni). Poważne zmiany w kontekście wspomnianych re-
form szkolnictwa wyższego dotyczyły wszystkich tych części systemu 
biblioteczno -informacyjnego. Autorka scharakteryzowała ponadto war-
sztat informacyjny Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akade-
mickiej oraz działania na rzecz rozwoju kompetencji informacyjnych: 
dostęp do katalogów (NUKAT, KaRo, katalogi OPAC CINiBA oraz kra-
jowych bibliotek naukowych), baz danych, repozytoriów, organizowanie 
lekcji bibliotecznych (w tym specjalistycznych dla naukowców i stu-
dentów), warsztatów na zamówienie (dla nauczycieli, przedsiębiorców 
oraz pracowników działów marketingu), współpraca z Uniwersytetem 
Śląskim Dzieci i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Druga część konferencji odbyła się w Technikum nr 4 im. Ma-
rii Skłodowskiej -Curie w Bytomiu. Przygotowane zostały warsztaty 
dla nauczycieli bibliotekarzy, dotyczące nowych technologii, a także 
pracy z czytelnikiem i popularyzacji czytelnictwa. Do pierwszej gru-
py tematycznej można zaklasyfikować następujące warsztaty: Praca 
w chmurze, czyli nowy sposób na (współ)pracę w chmurze (prowadze-
nie: Joanna Ambroży); Tworzymy turniej czytelniczy w aplikacji Quiziz 
(prowadzenie: Anna Marcol) oraz Formularze Google – nie tylko do 
badania ankietowego (wykorzystanie do tworzenia testów i konkursów 
dla uczniów) (prowadzenie: Aldona Ferdyn). Do drugiej grupy tema-
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tycznej należy zaliczyć warsztaty: Jak łatwo i przyjemnie przygotować 
materiały promujące imprezę czytelniczą – praca (prowadzenie: Iwona 
Müller); Powróćmy jak za dawnych lat – w tradycyjny śląski świat. 
Tańce, gry i zabawy śląskie (prowadzenie: Hanna Owczarek -Marszałek); 
Książkopomagacze, czyli sposób na niebanalną lekcję biblioteczną – 
dla uczniów szkół podstawowych (prowadzenie: Grażyna Dobrzelecka) 
oraz Zagraj w bajkę – warsztaty tworzenia gier planszowych w oparciu 
o literaturę – dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (pro-
wadzenie: Anna Misiak). Zajęcia Katarzyny Tłuczykont Zbieraj książki 
i myśl algorytmami, czyli planszowa gra edukacyjna CODE BOOK 
(klasy IV–VII) łączyły tematykę nowych technologii z zagadnieniami 
tradycyjnego warsztatu pracy bibliotekarza. Prowadząca zaprezentowała 
tradycyjną grę planszową umożliwiającą uczniom poznanie podstawo-
wych zasad programowania.

Uczestnicy III Ogólnopolskiej Konferencji dla Bibliotekarzy „Biblio-
teki otwarte na zmiany – rozwijanie kompetencji kluczowych w biblio-
tekach” poznali ciekawe i ważne rozwiązania, stanowiące pomoc dla 
bibliotekarzy w kreatywnej promocji czytelnictwa i pracy z czytelni-
kiem. Tematy wystąpień obejmowały m.in.: zagadnienia unowocześnia-
nia przestrzeni bibliotecznej; przystosowania bibliotek do różnorodnych 
potrzeb użytkowników; kompetencji kluczowych w zawodzie nauczycie-
la bibliotekarza. Biorący udział w części warsztatowej mieli natomiast 
możliwość poszerzenia umiejętności w zakresie nowych technologii 
oraz pracy z czytelnikiem przy zastosowaniu ciekawych narzędzi (np. 
gier planszowych, aplikacji mobilnych). Niewątpliwą zaletą konferencji 
było to, że dzięki przygotowaniu części wykładowej i warsztatowej uda-
ło się połączyć wszechobecną technologię z praktyką bibliotekarską. Nic 
zatem dziwnego, że wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem 
nauczycieli bibliotekarzy, którzy mogli poszerzyć swoją wiedzę i umie-
jętności oraz wymienić się poglądami, refleksjami i doświadczeniami 
z pracy zawodowej.

Tekst wpłynął do redakcji 4 listopada 2018 r.
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Konferencja „Sztuka czytania – sztuka książki” 
(Gliwice, 24 października 2018 r.)

24 października 2018 r. w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Paw-
ła II w Gliwicach odbyła się konferencja pt. „Sztuka czytania – sztuka 
książki”. Została zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gliwicach, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice, 
Biblioteki Narodowej w Warszawie i Europejskiego Roku Dziedzi-
ctwa Kulturowego 2018 oraz pod patronatem medialnym TVP Kultura 
i „Dziennika Zachodniego”. Głównym celem wydarzenia było spotkanie 
specjalistów, przedstawicieli różnych ośrodków akademickich i osób 
zawodowo związanych z książką i sztuką. Podzielono je na trzy częś- 
ci: Sztuka czytania; Sztuka książki oraz Finał XII Międzynarodowego 
Konkursu na Ekslibris Gliwice 2018.

Spotkanie prowadził Grzegorz Romanow, natomiast uroczystego 
otwarcia dokonała Bogna Dobrowolska, dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Gliwicach. Równocześnie z konferencją przebiegały 
wydarzenia towarzyszące: „Magda Rysuje – notatki graficzne z kon-
ferencji” (komentarz graficzny Magdaleny Arażny z Warszawy) oraz 
„Grafika w wersji mini – ekslibris cyfrowy i transfer na papier lub 
tkaninę” (w wykonaniu Marty Frąckowiak z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach). 

Pierwszy z prelegentów, Michał Rusinek, wygłosił referat O pożyt-
kach z czytania na temat konieczności czytania dzieciom. Dzieci nadal 
dzielą się na te, które czytają, i te, które nie czytają. Dzieci czytające 
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mają bogatszy i bardziej precyzyjny zasób słów. Prelegent zwrócił 
uwagę, że cyfrowa wersja książki nie niszczy u młodych odbiorców 
nawyku czytania. 

Marek Kaczmarek w wystąpieniu pt. Czytanie zmienia nasze mózgi 
omówił problematykę „pierwotnego śladu pamięciowego” i „mechani-
zmów lustrzanych”. Podkreślił, że opowieści wpływają na nasz mózg 
tak samo jak przeżywane przez nas doświadczenia. Dzięki opowieściom 
i czytaniu można „pokonywać” przestrzeń i czas. 

Referat Agnieszki Przybyszewskiej pt. Inne(?) czytanie: o współ-
czesnych paktach z czytelnikiem i interfejsach literatury był poświęcony 
współczesnemu odbiorcy książek -labiryntów, różnego rodzaju grywal-
nych opowieści, historii dziejących się „między słowem”. Prelegentka 
przedstawiła przykłady książek, które formą i zamysłem odbiegają od 
klasycznych literackich interfejsów. Są to np. powieści paragrafowe i li-
teratura tasowalna (m.in. Pamiętnik Cathy Seana Stewarta czy Ludzie 
z papieru Salvadora Plascencii).

Referat pt. KsiążkaGO – gamifikacja książek na smartfonach w służ-
bie czytelnictwa, kończący pierwszą część konferencji, wygłosił Marcin 
Skrabka. Prelegent dowodził, że akt czytania odbywa się w jakimkol-
wiek miejscu oraz na urządzeniach, które początkowo nie były elek-
tronicznymi czytnikami książek. Biblioteki w Polsce, m.in. Miejska 
Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, używają nowoczesnych technologii, 
np. gier na smartfony, do promocji własnej działalności i czytelnictwa. 
Uzależnienie od smartfonów można zatem wykorzystać do tego, by 
zainteresować książkami tych, którzy nie są ich miłośnikami. 

Drugą cześć konferencji otworzył Grzegorz Leszczyński refera-
tem Książka dla dziecka, czyli pochwała głupoty. Prelegent podkreś- 
lił, że książka dla dziecka i nastolatka zmieniła swoje początkowe 
przeznaczenie, od podstawowej roli wychowawczej i moralizatorskiej 
do dawania radości i odrobiny szaleństwa. Świadczą o tym przykłady 
literackie: od Przygód Tomka Sawyera Marka Twaina do Mikołajka 
René Goscinny’ego i Jeana -Jacques’a Sempé oraz Koszmarnego Karolka 
Franceski Simon. W podobny sposób ewoluowała grafika książkowa. 
G. Leszczyński zwrócił uwagę, że dzieci, które mają styczność z ilu-
stracją, znakomicie odróżniają sztukę od wszechobecnego kiczu, należy 
im tylko na to pozwolić. Na zakończenie zaprezentował interesujące 
ilustracje i fragmenty utworów wybranych autorów tekstów i grafik 
(Alicja Kocurek, Joanna Kulmowa, Jan Marcin Szancer, Józef Wilkoń, 
David Walliams). 

Katarzyna Handzlik-Bąk wygłosiła prelekcję pt. Ilustracje w prze-
strzeni, skupiając się na relacjach między działalnością rzeźbiarską 
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a książką. Pokazała m.in. zdjęcia pomnika spalonych książek w Berlinie 
oraz książki -ławki w Stambule. Omówiła zjawiska: book folding artu, 
tradycji inkam, pomników książki oraz analizy „ilustracji” w prze-
strzeni. Przedstawiła przykłady prac rzeźbiarskich, które powstały na 
podstawie twórczości literackiej Bolesława Leśmiana, Brunona Schulza 
i Lewisa Carrolla. 

Kilka kolejnych wypowiedzi dotyczyło jednej z form sztuki książki –  
ekslibrisu. Referat pt. Ekslibris jako narzędzie edukacyjne wygłosił 
Krzysztof Marek Bąk. Omówił w nim m.in. potencjał edukacyjny eks-
librisów, wspominając działalność Albrechta Dürera i Alfonsa Muchy. 
Zaprezentował i scharakteryzował najstarszy chłopski ekslibris – Jury 
Gajdzicy z Cisownicy. 

Prelekcja Mariusza Dańskiego pt. Ex e ‑libris – innowacja czy re-
petycja dotyczyła sfery nowych mediów i cyfrowej wersji ekslibrisu. 
Pojawienie się na rynku wydawniczym książek elektronicznych oraz 
czytników dostosowanych do nowych formatów e -booków wywołało 
kolejne zjawisko, a mianowicie opracowanie ekslibrisu cyfrowego (elek-
tronicznego). Prelegent zaprezentował przykładowe ekslibrisy cyfrowe 
zgłoszone do konkursu na Ekslibris Gliwice 2018.

W trakcie trzeciej części konferencji odbył się Finał XII Między-
narodowego Konkursu na Ekslibris Gliwice 2018 – ogłoszono wyniki 
i wręczono nagrody (tę najważniejszą otrzymał Niemiec Josef Werner). 
Na wystawie pokonkursowej zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione 
prace. Do końca 2018 r. można je obejrzeć w sali wystawowej Filii nr 1 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Szeroka tematyka spotkania cieszyła się zainteresowaniem pub-
liczności. Na zakończenie konferencji B. Dobrowolska podziękowała 
wszystkim zgromadzonym, pogratulowała nagrodzonym w konkursie 
oraz zaprosiła uczestników na wystawę i kolejną edycję konkursu na 
ekslibris.

Tekst wpłynął do redakcji 5 grudnia 2018 r.
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Małopolskie Forum Bibliotek „Biblioteka 2.028. 
Między nadmiarem a niedostatkiem” 
(Kraków, 24–26 października 2018 r.)

Małopolskie Forum Bibliotek (dalej: MFB), organizowane już po raz 
trzeci, na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń ważnych dla środowi-
ska bibliotekarzy, bibliotekoznawców i przedstawicieli firm oferujących 
usługi dla bibliotek. Ideą od początku przyświecającą pomysłodawcom 
spotkania była integracja pracowników małopolskich bibliotek, zarów-
no naukowych, jak i publicznych (Frankowicz, Kubic, 2017). W gronie 
organizatorów konferencji znajdują się: Biblioteka Jagiellońska w Kra-
kowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Infor-
macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Zarząd Okręgu 
Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od pierwszej 
edycji, która miała miejsce w 2016 r., MFB jest ściśle powiązane z od-
bywającymi się w przedostatnim tygodniu października Międzynaro-
dowymi Targami Książki w Krakowie. Program spotkania jest co roku 
konstruowany w taki sposób, aby jego uczestnicy mogli wziąć udział 
w konferencji naukowej, a pierwszego, branżowego dnia Targów mieli 
możliwość uczestniczenia w seminariach i debatach. W tym roku do 
programu dodano także bogatą ofertę warsztatów, a do grona instytucji 
partnerskich, oprócz Międzynarodowych Targów Książki, dołączyła 
Biblioteka Narodowa w Warszawie oraz gość tej edycji Targów – Am-
basada Szwecji w Polsce.
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Oferta programowa tegorocznej edycji konferencji była bardzo bo-
gata i urozmaicona. Do udziału w Sesji I zaproszeni zostali prakty-
cy, dyrektorzy bibliotek. Poproszono ich o podjęcie próby udzielenia 
odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości – a dokładnie przyszłej 
dekady – zarządzanych przez nich instytucji. Pytania o bibliotekę roku 
2028 zostały zawarte w przygotowanym przez komitet organizacyjny 
wstępie programowym: Jaka będzie? Taka sama czy zupełnie inna? 
Czy będzie potrzebna? Czy zmieści się w telefonie komórkowym? Czy 
będzie z nami rozmawiać i odczytywać intencje i potrzeby swoich 
użytkowników na podstawie ich zachowań w sieci? Czy postulowany 
model Biblioteki 2.0 zostanie zastąpiony przez inny model? Czy podział 
na biblioteki publiczne i akademickie nadal będzie uzasadniony? Jak 
poradzą sobie z tą zmianą bibliotekarze? Czy potrzebują jej użytkow-
nicy? Czy znajdziemy złoty środek pomiędzy nadmiarem (informacji) 
a niedostatkiem (uwagi użytkowników)?

Wystąpienia praktyków poprzedził miniwykład Ryszarda Tadeu-
siewicza, byłego rektora Akademii Górniczo -Hutniczej, zatytułowany 
Droga treści z umysłu autora do umysłu czytelnika. Użyć książki czy 
przesłać ją wprost z mózgu do mózgu z pomocą Internetu? Prelegent 
barwnie opowiedział o świecie najnowszych technologii, koncentrując 
się na technice BCI (Brain -Computer Interface), umożliwiającej ste-
rowanie za pomocą myśli (a w istocie – fal elektrycznych) różnymi 
urządzeniami oraz wprowadzanie wprost do mózgu sygnałów z różnych 
sensorów, postrzeganych subiektywnie jak organy zmysłów. Zasugero-
wał, że postęp w tej dziedzinie jest na tyle dynamiczny, iż być może 
w przyszłości przesyłanie treści wprost z umysłu autora do umysłu 
czytelnika będzie możliwe. Niewątpliwie odmieni to nasze zachowania 
komunikacyjne, nie pozostanie też bez wpływu na przyszłość bibliotek.

W dalszej części Sesji I na temat swojej wizji tej przyszłości wypo-
wiadali się dyrektorzy bibliotek. Pierwszy prelegent, dyrektor Biblioteki 
Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski (Budowanie ogólnokrajo-
wej sieci bibliotecznej), skoncentrował się na ważnym z punktu wi-
dzenia tworzenia perspektyw rozwoju polskich bibliotek zagadnieniu 
budowania ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz usłudze OMNIS, 
będącej skutecznym narzędziem informowania użytkowników o treś-
ciach i zasobach zgromadzonych w polskich bibliotekach. Ważny po-
stulat sformułowany przez dyrektora największej polskiej książnicy 
dotyczył podjęcia próby zdefiniowania na nowo podstawowych zadań 
i procesów bibliotecznych w celu usytuowania ich w perspektywie po-
trzeb użytkowników. Do współpracy w budowaniu ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej T. Makowski zaprosił wszystkich bibliotekarzy.
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Wystąpienie Stanisława Skórki, dyrektora Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie, pt. Biblioteki 2.028, miało charakter znacznie bardziej teoretycz-
ny. Referent przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienie ewolucji 
najnowszych koncepcji dotyczących bibliotek (począwszy od biblioteki 
hybrydowej, a skończywszy na Bibliotece 4.0). Przypomniał też nieco 
zapomniane tezy Josepha Carla R. Licklidera, opisane w książce Biblio-
teki przyszłości (Warszawa 1970). J.C.R. Licklider przewidywał w niej, 
że współczesne mu biblioteki zostaną zastąpione przez systemy po-
znawcze, umożliwiające pozyskiwanie informacji bez użycia fizycznego 
nośnika. Autor referatu, zainspirowany wizją amerykańskiego informa-
tyka, sformułował pytania o przyszłość książki w formie kodeksowej 
oraz o przyszłą wizję bibliotek. Pytania te, ze względu na niezwykle 
dynamiczny rozwój nowych technologii, którego jesteśmy świadkami 
w ostatnich latach, wciąż pozostają otwarte.

Jędrzej Leśniewski, dyrektor Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, 
w nastrojowej i oryginalnej prezentacji zatytułowanej Escape room 
number 2028, czyli pokój zagadek dla bibliotek (akademickich) wypunk-
tował najważniejsze problemy, z jakimi muszą się zmierzyć biblioteki 
akademickie w najbliższej przyszłości: spadek poziomu czytelnictwa 
i odwiedzin; zorientowanie na bibliotekarzy, nie na czytelników; wyko-
rzystywanie przez tych ostatnich „nieautoryzowanych” źródeł informa-
cji; innowacyjne wyzwania, przed jakimi staną biblioteki akademickie 
w obliczu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Jedną z dróg jest fun-
damentalna zmiana w kierunku nowej wizji biblioteki akademickiej –  
określonej przez autora jako Bibliotheca Nova – biblioteki nowoczes-
nej, otwartej, odpowiadającej na potrzeby społeczności akademickiej, 
w której dominują treści dostarczane na nośnikach elektronicznych, 
wprowadzone są usługi cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych, 
przy jednoczesnej automatyzacji procesu udostępniania. Prelegent zwró-
cił też uwagę na kwestię zmniejszenia kosztów utrzymania bibliotek 
i podążania za potrzebami organizatorów bibliotek, nie bibliotekarzy.

Swój sposób na organizowanie nowoczesnej biblioteki przedstawił 
ostatni z prelegentów w Sesji I – Witold Kozakiewicz, dyrektor Cen-
trum Informacyjno -Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
W wystąpieniu zatytułowanym Średni może więcej, przywołując przy-
kład swej macierzystej placówki, zwrócił uwagę, że biblioteki uczelni 
medycznych rządzą się swoimi prawami i ze względu na specyficzne 
potrzeby obsługiwanej grupy odbiorów muszą nieustannie dostosowy-
wać swoją ofertę do zmian zachodzących w środowisku naukowym. 
W kierowanej przez W. Kozakiewicza jednostce główny nacisk kładzie 
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się na kształcenie bibliotekarzy dziedzinowych i rozwijanie usług eks-
perckich.

Ze względu na spore zainteresowanie konferencją (wraz z zaproszo-
nymi gośćmi i prelegentami wzięło w niej udział prawie 200 osób) Sesja I  
odbyła się nie jak w poprzednich latach w Bibliotece Jagiellońskiej, ale 
wyjątkowo w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sesję  
poprowadził dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej Zdzisław Pietrzyk, który 
był również moderatorem krótkiej dyskusji na zakończenie tej części 
konferencji.

Sesje II i III odbywały się równolegle w Bibliotece Jagiellońskiej oraz 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Podczas Sesji II,  
moderowanej przez Remigiusza Sapę (Instytut Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), kon-
centrowano się na zagadnieniach związanych z użytkownikami. Jako 
pierwsze wystąpiły Aneta Januszko -Szakiel i Paloma Korycińska (In-
stytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie) z referatem pt. Użytkownik informacji i jego 
badacz jako źródło realnej wiedzy o Bibliotece 2028. Autorki podkre-
śliły, że jednym z ważnych kierunków rozwoju instytucji i organizacji 
pośredniczących w procesach komunikowania informacyjnego wydaje 
się wzmocnione zorientowanie na użytkownika. Co za tym idzie – po-
winniśmy poszerzyć obszar badań jego potrzeb, wykorzystując także 
metody niestandardowe. Niektóre z tych metod zostały zaprezentowa-
ne w serii krótkich filmów nagranych podczas badań prowadzonych 
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. 

Kolejna prelegentka, Małgorzata Serafin z Biblioteki Głównej Aka-
demii Górniczo -Hutniczej w Krakowie, przedstawiła analizę 28 stron 
WWW polskich bibliotek uczelni technicznych, dotyczącą uwzględnia-
nia w ofercie online wygody i przyjemności użytkownika. 

Niezwykle interesującymi spostrzeżeniami na temat oczekiwań za-
granicznych studentów względem polskich bibliotek, na przykładzie 
studentów z Wietnamu, podzieliła się z uczestnikami konferencji Zuza 
Wiorogórska reprezentująca Katedrę Informatologii Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. 

Ostatnia prelegentka, Ewa Dąbrowska z Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie, podjęła próbę nakreślenia scenariusza rozwoju bibliotek 
akademickich w najbliższych latach oraz przypuszczalnego obrazu tych 
bibliotek w 2028 r. na podstawie analizy funkcjonowania przykłado-
wych bibliotek i literatury futurologicznej. Zwieńczeniem Sesji II była 
prezentacja sponsora generalnego MFB – firmy Aleph Polska, w tym 
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roku znacznie odbiegająca od praktyki tego typu spotkań. Po krótkim 
wystąpieniu Piotra Marcinkowskiego, które było poświęcone kwestii 
rozwoju systemu Alma Żaneta Kubic i Maciej Dziubecki (Aleph Polska) 
odpowiadali na pytania na temat przebiegu wdrażania tego systemu 
w Bibliotece Jagiellońskiej oraz współpracy tej instytucji z Biblioteką 
Narodową.

W referatach w Sesji III, prowadzonej przez Michała Rogoża (In-
stytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie), poruszane były zagadnienia rozwoju 
technologii i narzędzi informacyjnych oraz ich wpływu na funkcjono-
wanie bibliotek. Dawid Kościewicz (Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu), przywołując przykład macierzystej in-
stytucji, opowiedział o zmianach w strukturze organizacyjnej, a także 
o zmianach zadań biblioteki akademickiej jako efekcie ewolucji roli tech-
nologii informacyjnych w pracy bibliotekarzy książnic akademickich. 

Aneta Kowalska i Dorota Lipińska z Biblioteki Politechniki Kra-
kowskiej zaprezentowały temat Bibliografia Publikacji Pracowników 
Politechniki Krakowskiej, dotyczący bazy współtworzonej przez spo-
łeczność uczelni, natomiast Leszek Szafrański z Biblioteki Jagielloń-
skiej w Krakowie omówił zagadnienie cyfrowego modelu biblioteki na 
przykładzie usług oferowanych użytkownikom przez największą polską 
książnicę akademicką. Po wystąpieniu Zbigniewa Gruszki z Katedry In-
formatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, poświęconym trans-
formacji znaczenia bibliotek w futurologicznej perspektywie globalnej, 
regionalnej, lokalnej i indywidualnej, Sesję III zakończyła burzliwa 
dyskusja z udziałem przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich Joanny Pasztaleniec -Jarzyńskiej. Głos zabrali wówczas także 
partnerzy wydarzenia: firmy EBSCO, Proquest i Sage. Po wypełnionym 
wystąpieniami dniu organizatorzy zaprosili uczestników na spotkanie 
integracyjne w nastrojowych wnętrzach Piwnicy u Pęcherza w Colle-
gium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Drugiego dnia MFB uczestnicy konferencji mogli wziąć udział 
w 22. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, a seminaria 
i debata zostały wpisane w harmonogram imprez towarzyszących temu 
wydarzeniu. Rano można było wysłuchać wystąpienia Heleny Gomer 
z biblioteki miejskiej w Södertälje, która zaprezentowała najnowsze tren-
dy w bibliotekarstwie szwedzkim (Szwecja była tegorocznym gościem 
honorowym Międzynarodowych Targów Książki). Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się wystąpienie zastępcy dyrektora Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie, Dominika Cieszkowskiego, który w jasny i klarow-
ny sposób przedstawił główne założenia projektu „e -usługa OMNIS”. 
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Na zakończenie odbyła się niezwykle ożywiona debata o przyszłości 
zawodu bibliotekarza, przygotowana i moderowana przez Magdalenę 
Karciarz z Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 
Uczestniczący w niej dyrektorzy: Paweł Braun (Biblioteka Miejska 
w Łodzi), Małgorzata Dąbrowicz (Biblioteka Uniwersytecka w Pozna-
niu), Marek M. Górski (Biblioteka Politechniki Krakowskiej), Natalia 
Gromow (Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni), P. Marcinkowski 
(Aleph Polska), Jerzy Woźniakiewicz (Wojewódzka Biblioteka Publicz-
na w Krakowie), odpowiadali na pytania o swoje wyobrażenia świata 
bez książek, o polską rzeczywistość biblioteczną, o przygotowania 
polskich bibliotekarzy w zakresie postępujących zmian technologicz-
nych. Uczestnicy debaty dzielili się swoimi marzeniami i planami na 
przyszłość.

Trzeci dzień konferencji wypełniły warsztaty o zróżnicowanej tema-
tyce: Apteczka literacka. Książki na receptę z receptą na życie (prowa-
dząca: Wanda Matras -Mastalerz); Design thinking. Zostań innowatorem 
biblioteki! (prowadząca: A. Januszko -Szakiel); Reuse zasobów z dome-
ny publicznej. Jak wykorzystywać zdigitalizowane zasoby w promocji 
zbiorów bibliotecznych (na przykładzie bloga BJ) (prowadząca: Olga 
Marlewicz); Grafik amator – wykorzystanie nieprofesjonalnych narzędzi 
online w promocji działań bibliotecznych (prowadzący: Bartłomiej Kieł-
tyka); Pierwsze kroki w podkastowaniu (prowadzący: Jan Bińczycki); 
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w bibliotece (prowadzący: Karol 
Baranowski).

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zaproponowana 
zróżnicowana formuła spotkała się z ciepłym przyjęciem uczestników. 
Wysoko oceniono także poziom merytoryczny MFB 2018. Szczegóły 
wydarzenia oraz fotorelacja znajdują się na stronie WWW konferencji: 
http://www.mfb.confer.uj.edu.pl. Pozostaje mieć nadzieję, że Małopol-
skie Forum Bibliotek 2019, nad którego tematyką i programem komitet 
organizacyjny już pracuje, również przyniesie wiele satysfakcji jego 
uczestnikom.
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