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artur znaJomski1

pOKŁOSIE BIBLIOGRAFICZNE UROCZYSTOŚCI 
PATRIOTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA ZIEMIACH POLSKICH 
W OKRESIE ZABORÓW

BiBliotheca Nostra. 
Śląski kwartalnik naukowy
Nr 1 (51) 2018, s. 10–26

1

w okresie zaborów Polacy podejmowali wiele rozmaitych działań zmie-
rzających do odzyskania niepodległości. Oprócz walki zbrojnej, organiza-
cji i udziału w kolejnych powstaniach narodowych, zajmowali się zbiera-
niem i kolekcjonerstwem różnego typu pamiątek narodowych w celu ich 
ochrony przed rozproszeniem i grabieżą ze strony zaborców. Podtrzymywa-
niu i krzewieniu polskości służyły także różnorodne uroczystości, obchody, 
nabożeństwa i manifestacje patriotyczne. Inicjowano je często z okazji 
rocznic doniosłych wydarzeń w dziejach Polski, sukcesów oręża polskiego, 
jubileuszy związanych z życiem i twórczością wybitnych polskich pisarzy 
i poetów, a także z powodu pogrzebów znamienitych Polaków. 

Tradycja obchodów narodowych wywodzi się z dawnych uroczysto-
ści religijnych, koronacji i pogrzebów królewskich (Małecki, 1979, s. 264; 
Galos, 1980, s. 433). Jedną z pierwszych tego typu uroczystości, urzą-
dzonych po pierwszym rozbiorze Polski, zorganizowano w 1783 r. w setną 
rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem wojsk króla Jana III Sobieskiego 
nad armią turecką (Galos, 1981, s. 140). Na jeszcze większą skalę święto-
wano w 1792 r. pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody 
uświetnione nabożeństwami, przedstawieniami teatralnymi, festynami, 
zabawami, paradami, salwami armatnimi i iluminacjami, odbywały się 
w całym kraju. Szacuje się, że uczestniczyło w nich sto kilkadziesiąt tysięcy 
osób (Galos, 1981, s. 137-153; Ziółek, 1991, s. 37-49; Żurawski vel Gra-
jewski, 1991, s. 107). 

Po trzecim rozbiorze nadal organizowano uroczystości patriotyczne na 
ziemiach polskich, a z upływem czasu ich liczba rosła. Przybywało bowiem 
dat upamiętniających ważkie fakty historyczne. Rozwijały się one z różnym 

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa.
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natężeniem w zależności od sytuacji politycznej panującej w poszczegól-
nych zaborach. 

Druga połowa XIX stulecia przyniosła narodziny i rozwój bibliografii 
dokumentujących materiały z uroczystości patriotycznych. Dotychczas 
nie były one przedmiotem badań naukowych. Zasadne zatem wydaje się 
poruszenie tego zagadnienia, bowiem bibliografie nie tylko archiwizowały 
piśmiennictwo, ale też służyły krzewieniu i pielęgnowaniu polskości. 

Celem artykułu jest pokazanie rozwoju bibliografii upamiętniających 
uroczystości patriotyczne ze zwróceniem uwagi na wydarzenia, które do 
tego rozwoju się przyczyniły. Starano się również zaprezentować twórców 
oraz topografię poszczególnych spisów. 

Pierwsza tego typu bibliografia powstała przy okazji obchodów czte-
rechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Jej pomysłodawcą, jak też 
inicjatorem całej uroczystości, był ksiądz, a zarazem historyk, archiwista, 
bibliotekarz, bibliofil i bibliograf Ignacy Polkowski (Gramatowski, 1972, 
s. 696-697; Bender, 1983, s. 322-324). 

Z całą pewnością rozumiał on potrzebę upamiętniania i przypomina-
nia szczególnie w okresie niewoli dokonań i osiągnięć najwybitniejszych 
Polaków jako sposobu podtrzymywania tożsamości narodowej. Znajduje 
to potwierdzenie w jego słowach, mówiących, że „(…) potęgą w narodzie 
jest jego pamięć o jego wielkich ludziach i geniuszach, co jak gwiazdy 
jakie błyszczą na zachmurzonem niebie naszem, bo kiedy burza dziejowa 
zaciemni niebo ojczyste i zamgli drogi narodu, kiedy niebios sklepienie 
czarnemi pokryje się chmurami, że i ciężko dojrzeć odrobiny błękitu, wtedy 
duch narodu w wspomnieniach przeszłości szuka dla siebie jakiejś pogody, 
jakiegoś słońca zaszłego, zwierciadła jakiegoś, w któremby się obaczyć 
a przypatrzeć mógł” (Polkowski, 1870, s. 4). 

Był z zamiłowania bibliografem, posiadającym doświadczenie i znaczący 
dorobek w tej dziedzinie, postanowił zatem upamiętnić jubileusz urodzin 
M. Kopernika, przypadający w 1873 r. poprzez opracowanie nowej biografii 
wielkiego astronoma, dopełnionej bibliografią, rejestrującą piśmiennictwo 
na temat uczonego. Planował również wydanie albumu zawierającego por-
trety M. Kopernika, wybicie okolicznościowego medalu, wykonanie nowego 
portretu astronoma oraz urządzenie na jego cześć uroczystości rocznicowej. 
Jako członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk swoim pomysłem 
zainteresował tę instytucję i uzyskał z jej strony pełne poparcie. Towarzy-
stwo objęło patronat nad całym przedsięwzięciem oraz zawiązało komitet, 
który zajął się sprawami organizacyjnymi. I. Polkowskiemu powierzono 
przygotowanie biografii astronoma oraz opracowanie albumu (Polkowski, 
1870, s. 4; Feldmanowski, 1873, s. 1-2). Był on osobą jak najbardziej pre-
destynowaną do realizacji tych zadań, bowiem od dłuższego czasu intere-
sował się życiem i działalnością M. Kopernika, posiadał też jedną z naj-
pełniejszych kolekcji kopernikanów. Ze swojego obowiązku w pełni się 
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wywiązał. Na uroczystość kopernikańską, urządzoną w Toruniu 19 lutego 
1873 r., w której uczestniczyło obok duchowieństwa z zaboru pruskiego 
liczne grono gości i młodzieży ze wszystkich stron Polski (Polkowski, 1873a, 
s. 5-9), przygotował jedno z najważniejszych swoich dzieł Żywot Mikołaja 
Kopernika, które wydał drukiem Jan Bernard Lange (Gniezno 1873). 

Zgodnie z wcześniejszym planem w książce tej zamieścił bibliografię 
osobową przedmiotową M. Kopernika. Zestawił w niej w dwóch odręb-
nych ciągach alfabetycznych najpierw prace Polaków, a następnie publi-
kacje cudzoziemców dotyczące autora De revolutionibus orbium coelestium 
(Polkowski, 1873b, s. 347-363). Opublikowany spis, mający wymowę 
patriotyczną, pomógł I. Polkowskiemu w udowodnieniu tezy, mówiącej 
o polskim rodowodzie M. Kopernika, co było niezgodne ze stanowiskiem 
Niemców, doszukujących się niemieckich korzeni astronoma. W podsumo-
waniu dzieła autor mocno zaakcentował polskość uczonego, stwierdzając: 
„Na tem kończymy pracę naszą, która niech będzie na znak i dowód, że 
choćby Niemcy raz jeszcze tak potężne były jak są dziś, i raz chciwsze na 
cudzą własność, M. Kopernika naszego nie pozwolimy sobie wydrzeć żadną 
siłą i przemocą, nie pozwolimy odrzeć go z narodowości polskiej” (Polkow-
ski, 1873b, s. 363). 

W celu rozpowszechnienia w szerszych kręgach społecznych bibliografii 
zestawiającej piśmiennictwo o jednym z najwybitniejszych polskich uczo-
nych, wydał ją w formie odbitki oraz zamieścił w drugim wydaniu Żywota 
(Gniezno 1873)2. 

Rocznica kopernikańska przyczyniła się także do opublikowania 
Bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich 
zastosowań, pióra Teofila Żebrawskiego. Praca zapoczątkowana w 1854 r. 
przez niemal 20 lat pozostawała w rękopisie. Dopiero za namową mece-
nasa nauki i kultury polskiej, przewodniczącego Towarzystwa Nauk Ści-
słych w Paryżu, Jana Kantego Działyńskiego, T. Żebrawski zdecydował się 
ją wydać w związku z obchodami 400-lecia urodzin M. Kopernika. Dzieło 
ukazało się drukiem w 1873 r. w Krakowie nakładem Biblioteki Kórnickiej. 
Zgodnie z intencją autora Bibliografia prezentowała dorobek i osiągnięcia 
uczonych polskich w dziedzinie nauk ścisłych w minionych stuleciach oraz 
miała wspierać badania nad dziejami tych dyscyplin w Polsce (Matczuk, 
1997, s. 119-138).

Dobrą okazją do przygotowania kolejnych bibliografii stał się jubile-
usz 50-lecia pracy twórczej pisarza, historyka i publicysty Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, świętowany w Krakowie w dniach 2-8 października 1879 r. 
Ogromne uznanie i autorytet, jakim cieszył się jubilat w społeczeństwie 

2 W literaturze dostrzega się rozbieżności odnośnie daty wydania drugiej edycji Żywota. 
K. Estreicher podaje rok 1873, zaś W. Hahn wymienia datę 1875. Por. (Estreicher, 1882, 
s. 41 oraz Hahn, 1966, s. 230 poz. 3012). Z ustaleń autora wynika, że drugie wydania Żywota 
wyszło w 1873 r.
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polskim sprawiły, że uroczystości nabrały cech patriotycznych. Stały się, 
jak pisano „(…) wielkim dniem narodowym” (Szczepański, 1881, s. 104), 
demonstracją jedności narodu i wielkości jego kultury. Uczestniczyło w nich 
ponad sto delegacji reprezentujących różne środowiska ze wszystkich tere-
nów dawnej Rzeczypospolitej, emigracji oraz przedstawicieli zagranicznych 
(Małecki, 1979, s. 267-268; Danek, 1970, s. 225; Dybiec, 2004, s. 123). 

W trakcie kilkudniowych obchodów na cześć jubilata odprawiono 
nabożeństwo, wystawiono przedstawienie teatralne oraz urządzono uro-
czystą ucztę i bal. Uczczono go wieloma tytułami honorowymi nadanymi 
przez uniwersytety, towarzystwa naukowe i stowarzyszenia społeczne oraz 
miasta. Z wielu zakątków świata napłynęły telegramy, adresy i depesze 
gratulacyjne. Nadano mu różnego typu odznaczenia, medale oraz uhonoro-
wano rozmaitymi darami i upominkami, wśród których znalazły się księgi 
i albumy pamiątkowe (Księga pamiątkowa jubileuszu, 1881). 

Obchody stały się także zachętą po podjęcia wielu ważnych inicja-
tyw, takich jak: utworzenie Muzeum Narodowego w Krakowie, sprowadze-
nie prochów Adama Mickiewicza na Wawel oraz budowy pomnika poety 
(Danek, 1970, s. 225). 

Jedną z form uczczenia J.I. Kraszewskiego było opracowanie bibliografii 
jego twórczości. Pomysł jej przygotowania zrodził się w 1877 r. z inspiracji 
etnografa, archeologa i historyka Zygmunta Glogera, który dzięki swojemu 
ojcu znał J.I. Kraszewskiego już od wczesnej młodości (Kutrzeba-Pojna-
rowa, 1959-1960, s. 80). Doceniał znaczenie działalności twórczej jednego 
z największych pisarzy polskich i zarazem budziciela ducha narodowego 
wśród Polaków, uważał, że na jubileusz autora Starej baśni należy przygo-
tować kompletną jego bibliografię osobową. Zdaniem pomysłodawcy miała 
ona rejestrować wszelkiego typu dokumenty, druki samoistne zwarte, 
rozprawy z dzieł zbiorowych, artykuły z czasopism i prasy oraz korespon-
dencję pisarza (Szczepański, 1881, s. 3). Podobną opinię wyraził Teodor 
Justyn Piekarski. Uznał on, iż najbardziej kompetentną osobą do realizacji 
tego zadania będzie, znany już wówczas bibliograf i jednocześnie przyja-
ciel J.I. Kraszewskiego, Karol Estreicher (Rola, 1878, s. 9), który podjął się 
wykonać powierzoną pracę.  

Twórca Bibliografii polskiej miał już pewne doświadczenie w tym wzglę-
dzie, bowiem w 1871 r. ułożył w porządku chronologicznym jedną z pierw-
szych bibliografii osobowych pisarza, uwzględniającą 163 druki samoistne 
zwarte, i zamieścił ją w swojej publikacji Józef Ignacy Kraszewski. Przypo-
mnienie czterdziestolecia zasług piśmienniczych i pracy (Kraków 1871).  

Na pamiątkę jubileuszu pisarza K. Estreicher przygotował bibliografię 
Pięćdziesiąt lat pracy J.I. Kraszewskiego (1830-1879). Abecadłowe i chro-
nologiczne zestawienie pięćdziesięcioletniej działalności naukowej i lite-
rackiej Jubilata, z wymienieniem wszystkich wydań dzieł Jego i przekła-
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dów na obce języki (Kraków 1879). Zarejestrował w niej prace samoistne 
zwarte ogłoszone drukiem, dzieła pozostające w rękopisie oraz zapowiedzi 
wydawnicze. Uwzględnił dzieła w języku polskim oraz ich tłumaczenia na 
języki obce, niezależnie od miejsca wydania. Bibliografię wzbogaca portret 
J.I. Kraszewskiego, wiersz K. Estreichera na cześć jubilata oraz przedmowy 
w języku niemieckim i francuskim. 

W ciągu roku jubileuszowego praca była czterokrotnie wznawiania, co 
świadczy o jej wartości i popularności. Wydano ją także w postaci tablicy 
i zwoju. Poza wersją opublikowaną na zwykłym papierze, ukazały się jej 
egzemplarze na płótnie i lepszym gatunkowo papierze. W sumie bibliogra-
fię ogłoszono w nakładzie 438. egzemplarzy (Świerkowski, 1928, s. 47-48). 
Estreicher chciał jeszcze bardziej rozpropagować twórczość J.I. Kraszew-
skiego, powtórzył zatem ten wykaz z niewielkimi modyfikacjami w Biblio-
grafii polskiej (Estreicher, 1881, s. 396-416; Dembowska, 2001, s. 94). 
Przygotował również nową jej wersję na 60-lecie pracy J.I. Kraszewskiego, 
ogłoszoną już po śmierci pisarza, poszerzoną o publikacje wydane po 
1879 r. Zawiera ona także rejestr źródeł biobibliograficznych, dotyczących 
J.I. Kraszewskiego oraz sumaryczne zestawienie liczby dzieł pisarza z okre-
śleniem liczby tomów, arkuszy drukarskich oraz liczby zadrukowanych 
stronic (Estreicher, 1887). 

W 1879 r. wydano na cześć J.I. Kraszewskiego jeszcze trzy inne jego 
bibliografie osobowe, przygotowane przez bliskich przyjaciół pisarza. 

Jedną z nich zestawił działacz niepodległościowy, uczestnik rewolu-
cji 1846 r. i Wiosny Ludów (1848), hrabia Wawrzyniec Engeström (Grot, 
1948, s. 274-275). Korzystając ze wskazówek K. Estreichera, opracował 
spis pt. Prace literackie Józefa Ignacego Kraszewskiego w chronologicznym 
porządku zebrane i przedstawione, opublikowany pod kryptonimem W. na 
łamach poznańskiego czasopisma „Lech” (R. 2: 1879 nr 15, s. 114-120), 
a następnie przedrukowany w pracy tegoż autora zatytułowanej Pamiątka 
obchodu uroczystości imienin Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie 
w roku jego jubileuszowym 1879 (Poznań 1879, s. 80-96). W bibliografii 
uwzględnił, podobnie jak K. Estreicher, polskie edycje dzieł jubilata, ich 
przekłady na języki obce, zapowiedzi wydawnicze oraz prace pozostające 
w rękopisach. 

Autorem kolejnej bibliografii był księgarz Aleksander Nowolecki. Ułożył 
Spis chronologiczny pism J.I. Kraszewskiego z lat 1829-1879 (Nowolecki, 
1879, s. 1-27 [w odrębnej paginacji]). Przystępując do pracy miał ambitny 
plan stworzenia kompletnej bibliografii J.I. Kraszewskiego, zestawiającej 
oprócz książek także rozprawy z dzieł zbiorowych oraz artykuły z czaso-
pism. Jednak z powodu braku dostępu do większości wydawnictw perio-
dycznych nie zrealizował w pełni swego zamierzenia. Wzorem poprzedników 
zarejestrował jedynie druki samoistne zwarte wydane na ziemiach polskich 
w języku ojczystym oraz ich tłumaczenia na inne języki.  
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Z kolei Szczepan Bohdanowicz spisem zatytułowanym Ein vollständi-
ges chronologisches Verzeichniss sämmtlicher Werke, auch der noch unge-
druckten von J.I. Kraszewski (Bohdanowicz, 1879, s. 137-160) rozpropago-
wał na terenie Niemiec wszystkie wydane i znajdujące się w rękopisie prace 
polskiego powieściopisarza.

Oprócz bibliografii osobowych podmiotowych powstało również zesta-
wienie przedmiotowe, tj. Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych 
J.I. Kraszewskiego, przygotowane przez kustosza Biblioteki Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Lwowie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Kra-
kowie, wytrawnego bibliografa Władysława Wisłockiego (Wisłocki, 1881, 
s. 282-320). Spis odnotowuje 521 pozycji, dotyczących pisarza i jego jubi-
leuszu bez względu na ich miejsce wydania, narodowość autora, język 
publikacji oraz formę wydawniczą i piśmienniczą, opublikowanych głównie 
w 1879 r. Uwzględniono również pojedyncze publikacje z lat wcześniejszych 
(1876-1878) i późniejszych (1880-1881). Dzięki tak szerokim kryteriom 
doboru materiału bibliografia pokazuje olbrzymie zainteresowanie osobą 
jubilata i samym jubileuszem na ziemiach polskich oraz w wielu krajach 
europejskich i w Stanach Zjednoczonych (Znajomski, 2014, s. 101).

Asumpt do opracowania kolejnej bibliografii dała pięćdziesiąta rocz-
nica wybuchu powstania listopadowego. W 1880 r. zawiązał się we Lwo-
wie pod przewodnictwem Alfreda Młockiego komitet do spraw organizacji 
obchodów tej rocznicy. Na jednym z pierwszych posiedzeń komitetu posta-
nowiono upamiętnić pierwszy w okresie niewoli zryw niepodległościowy 
Polaków wydaniem bibliografii i zbioru pamiętników do dziejów powstania 
listopadowego (Wstęp, 1882, s. I-II). 

Opracowaniem bibliografii zajął się jeden z członków komitetu, histo-
ryk dziejów Polski czasów nowożytnych, profesor Uniwersytetu Lwowskiego 
i jednocześnie kustosz Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Lwowie, Aleksander Hirschberg (Lewicki, 1960-1961, s. 527-528; Wolszcza-
nowa, 1972, s. 332). Pracując w lwowskim środowisku naukowym, w którym 
bibliografię otaczano szczególną estymą, gdzie Ludwik Finkel razem z kole-
gami pracował nad Bibliografią historii polskiej, miał bez wątpienia pełną 
świadomość wagi i znaczenia bibliografii w badaniach naukowych, a zwłasz-
cza w zakresie studiów historycznych. Korzystając z nadarzającej się oka-
zji, przygotował wspólnie ze studentami historii Uniwersytetu Lwowskiego 
Bibliografię powstania narodu polskiego z r. 1830-1831. Ukazała się ona 
w pracy Zbiór pamiętników do historii powstania polskiego z roku 1830-1831 
(Lwów 1882, s. 559-693) oraz w postaci oddzielnej odbitki (Lwów 1882). 

Bibliografia obejmuje piśmiennictwo, dotyczące całokształtu dziejów 
Królestwa Polskiego i innych ziem znajdujących się pod panowaniem rosyj-
skim od 1815 r. do upadku powstania listopadowego w 1831 r. Spis ma 
nieograniczony zasięg autorski, terytorialny i językowy. Uwzględnia rozma-
ite formy wydawnicze i piśmiennicze (druki samoistne zwarte, rozprawy 
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z dzieł zbiorowych, artykuły z czasopism i dzienników, kalendarze, listy 
i pamiętniki). Rejestruje prace drukowane i rękopiśmienne, stanowiące 
źródła i opracowania, które ukazały się w latach 1815-1881. 

Bibliografia powstała w celu wspierania badań naukowych nad dzie-
jami powstania listopadowego, które miały doprowadzić do przygotowania 
monografii tego wydarzenia (Hirschberg, 1882, s. III). Można sądzić, że funk-
cję tę spełniła, bowiem u schyłku XIX stulecia nastąpiło znaczne ożywienie 
badań nad powstaniem, zaczęto ogłaszać materiały źródłowe, a z czasem 
zaczęły stopniowo powstawać kolejne syntezy powstania listopadowego 
(Dutkiewicz, 1967, s. 211-224). Po dzień dzisiejszy jest ona jedyną samo-
istnie wydaną i zarazem najobszerniejszą bibliografią powstania listopado-
wego, stanowiącą ciągle wartościowe źródło informacji dla badaczy dziejów 
Polski XIX w., a szczególnie dla historyków historiografii.

We wrześniu 1883 r. miały miejsce w Krakowie główne obchody dwuset-
nej rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Uroczystości zorganizowane z inspiracji 
młodzieży, zrzeszonej w Polskim Akademickim Stowarzyszeniu „Ognisko”, 
mającym siedzibę w Wiedniu ([Nowolecki], 1883, s. 21-22), przybrały cha-
rakter patriotyczno-ludowy. W obchodach brały udział różne warstwy spo-
łeczne, w tym wielotysięczne delegacje chłopskie. Uczestniczyli oni w nabo-
żeństwach, pochodach w strojach z XVII w., otwarciu Muzeum Narodowego 
i wystawy pamiątek po Janie III Sobieskim, odsłonięciu tablicy pamiąt-
kowej w kościele Mariackim oraz pomnika króla w Ogrodzie Strzeleckim 
w Krakowie. Brali także udział w wydanym z tej okazji balu w Sukienni-
cach, słuchając przy tym dźwięków poloneza ([Nowolecki], 1883, s. 21-35; 
Galos, 1980, s. 434-439; Małecki, 1979, s. 268-269).

Jubileusz odsieczy wiedeńskiej stał się bezpośrednią przyczyną do 
opublikowania zestawienia, zatytułowanego Sobiesciana. Bibliografia jubi-
leuszowego obchodu dwóchsetnej rocznicy potrzeby wiedeńskiej z r. 1683 
(Lwów 1884), autorstwa W. Wisłockiego. Bibliografia powstała w celu upa-
miętnienia i zarchiwizowania piśmiennictwa wydanego z okazji tego donio-
słego wydarzenia patriotycznego. Rejestruje publikacje przygotowane na 
obchody i ich dotyczące, które ukazały się w latach 1881-1883. Uwzględnia 
rozmaite formy wydawnicze i piśmiennicze oraz różne typy dokumentów 
(książki, rozprawy z dzieł zbiorowych, artykuły z czasopism i dzienników, 
druki ulotne, sprawozdania, wiersze, powieści, dramaty, mowy, programy 
imprez okolicznościowych, nuty, fotografie, obrazy, ryciny, medale). Odno-
towuje prace drukowane i rękopiśmienne. Nie ogranicza przy tym zasięgu 
autorskiego, terytorialnego i językowego. W sumie spis liczy 1 472 pozycje. 

Lata 90. XIX stulecia przyniosły kilka kolejnych wydarzeń patriotycz-
nych, które stały się inspiracją do dalszej twórczości bibliograficznej. 

W 1890 r. odbyły się w Krakowie uroczystości związane z pogrzebem 
A. Mickiewicza na Wawelu. Przybrały one charakter wielkiej manifestacji 
kultury polskiej i polskości. Oprócz przedstawicieli najwyższych władz kra-



17artykuły

jowych, miejskich, uniwersyteckich i duchowieństwa, uczestniczyły w nich 
wielotysięczne delegacje ze wszystkich ziem polskich, reprezentujące różne 
grupy i warstwy społeczne łącznie z licznie zgromadzonym ludem polskim. 
Żegnali oni Wieszcza, wzięli udział w uroczystym orszaku i nabożeństwie, 
słuchali okolicznościowych przemówień, dźwięków dzwonów oraz skła-
dali wieńce (Złożenie zwłok Adama Mickiewicza, 1890; Świątecka, 1956, 
s. 50-59; Buszko, 1996, s. 38-39). 

Sprowadzenie prochów A. Mickiewicza do kraju odbiło się szerokim 
echem w wielu publikacjach polskich i zagranicznych. W celu ich upamięt-
nienia powstały dwie bibliografie.

Pierwszą z nich opracował księgarz, antykwariusz i bibliograf Maurycy 
Stankiewicz. Interesował się życiem i twórczością A. Mickiewicza, stąd już 
w latach 80. XIX stulecia zajął się bibliografią mickiewiczowską. Z oka-
zji trzydziestej rocznicy śmierci poety ogłosił Zestawienie bibliograficzno-
-porównawcze utworów Adama Mickiewicza, drukowanych w czternastu 
zbiorowych wydawnictwach Pism jego (Kraków 1885). W tym też roku 
za namową przyjaciela Władysława Bełzy zaczął pracować nad bieżącą 
Bibliografią o Adamie Mickiewiczu (Jaworska, 1972, s. 849-850; Gruca, 
2003-2004, s. 197-198). Publikował ją systematycznie w postaci rocznych 
zestawień (1886-1889) na łamach wydawanego we Lwowie „Pamiętnika 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (1887-1890). 

Z okazji pogrzebu poety M. Stankiewicz ułożył Bibliografię uroczysto-
ści złożenia na Wawelu zwłok Adama Mickiewicza dnia 4 lipca 1890 roku 
(Stankiewicz, 1890, s. 137-143). W doborze materiału uwzględnił prace 
dotyczące A. Mickiewicza wydane w 1890 r. Zarejestrował druki samoistne 
zwarte oraz artykuły z czasopism i dzienników polskich, jak też obcych. 
Zestawił dokumenty piśmiennicze i nuty. 

Natomiast Albert Zipper, członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mic-
kiewicza we Lwowie, przygotował zestawienie Do bibliografii Mickiewiczow-
skiej, opublikowane w trzech częściach na łamach „Przewodnika Naukowego 
i Literackiego” (Zr, 1890, s. 658-664, 856-859, 952-954). Spis jest bibliogra-
fią osobową przedmiotową. Rejestruje prace dotyczące poety, jego twórczo-
ści oraz uroczystości pogrzebowych. Chcąc podkreślić narodowy charakter 
tych ostatnich oraz zasługi A. Mickiewicza na polu działalności niepodległo-
ściowej, autor uwzględnił przede wszystkim publikacje polskie, ogłoszone 
w 1890 r. Odnotował druki samoistne zwarte, wydane nawet w postaci drob-
nych broszur i druków ulotnych oraz artykuły z czasopism i dzienników.

W roku 1891 świętowano setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Wprawdzie uroczystości nie przybrały tak dużych rozmiarów, jak 
jubileusz J.I. Kraszewskiego, czy uroczystości mickiewiczowskie (Bartosze-
wicz, 1891, s. 77-297; Buszko, 1996, s. 39), to jednak rocznica ogłoszenia 
jednej z pierwszych w dziejach świata ustawy zasadniczej doczekała się 
pokłosia w postaci dwóch niewielkich zestawień bibliograficznych. 



18  BiBliotheca Nostra. Śląski kwartalNik Naukowy Nr 1 (51) 2018

Jedno z nich ogłoszone pt. Bibliografia, przygotował autor ukrywający 
się pod kryptonimem K.L. (K.L., 1891, s. 184-187). Spis rejestruje publi-
kacje dotyczące Konstytucji wydane w latach 1791-1890, opublikowane 
w Polsce i poza jej granicami w wielu językach. Uwzględniono różne formy 
wydawnicze i piśmiennicze. Opisano książki, broszury, czasopisma, wier-
sze, pieśni oraz mowy wypowiedziane przy okazji obchodów pierwszej rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji. 

Natomiast drugie zestawienie, zatytułowane Bibliografia wydaw-
nictw dotyczących Konstytucji 3 maja, ogłoszone anonimowo, ukazało się 
w „Dodatku Literackim” do „Kuriera Lwowskiego” (Bibliografia wydawnictw 
dotyczących Konstytucji 3 maja, 1891, s. III-IV). Utrwalono w nim publika-
cje polskie odnoszące się do Konstytucji 3 maja, wydane w 1891 r. Biblio-
grafia ma formę katalogu księgarskiego. W skróconych opisach poszczegól-
nych pozycji widnieje ich cena oraz koszt wysyłki. 

Do nowego wzniecenia uczuć patriotycznych Polaków przyczyniło się 
odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza na Rynku w Krakowie. Dwudniowe 
uroczystości zorganizowane 28 i 29 czerwca 1898 r. zgromadziły, oprócz 
syna i córki poety, liczne delegacje ze wszystkich ziem polskich oraz z Czech. 
Przybyli uczestnicy wzięli udział w odsłonięciu pomnika oraz w specjalnie 
urządzonym z tej okazji patriotycznym pochodzie na Wawel. Uroczystość 
zbiegła się w czasie z jubileuszem setnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza, 
obchodzonym w tymże 1898 r. (Leśnodorska, Mleczkówna, 1956, s. 145-
153; Małecki, 1979, s. 269; Buszko, 1996, s. 39). 

Wydarzenia te stały się zachętą do przygotowania dwóch kolejnych 
bibliografii  A. Mickiewicza. 

Wisłocki opracował zestawienie Mickiewicziana z pierwszej połowy roku 
jubileuszowego w zestawieniu bibliograficznym, opublikowane pod krypto-
nimem na łamach krakowskiego „Czasu” (Dr. W.W., 1898, s. 2-4). Wyszło 
ono także w postaci odrębnej odbitki (1898). Natomiast Konstanty Wojcie-
chowski, historyk literatury polskiej, związany z lwowskim środowiskiem 
naukowym, ogłosił Bibliografię o Adamie Mickiewiczu za rok 1891-1897, 
zamieszczoną w specjalnym tomie „Pamiętnika Towarzystwa Literackiego 
imienia Adama Mickiewicza”, wydanym z okazji setnej rocznicy urodzin 
poety (Wojciechowski, 1898, s. 561-602).

Obydwa spisy są bibliografiami osobowymi podmiotowo-przedmiotowymi. 
W każdej z nich najpierw wykazano dzieła A. Mickiewicza, a następnie zesta-
wiono publikacje dotyczące jego osoby i twórczości. Obaj autorzy zarejestro-
wali polskie i obce druki zwarte, odbitki, nadbitki oraz artykuły z czasopism 
i prasy codziennej. Ponadto K. Wojciechowski włączył do bibliografii listy, prze-
róbki oraz tłumaczenia utworów A. Mickiewicza na języki obce, a W. Wisłocki 
uwzględnił oprócz publikacji także prace znajdujące się w druku.

Sprzyjającą okolicznością do opracowania następnych bibliografii były 
obchody pięćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez króla 
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Władysława Jagiełłę, urządzone w Krakowie w czerwcu 1900 r. Przyjmuje 
się, że było to pierwsze w dziejach narodu święto nauki polskiej (Ziejka, 
2003, s. 6). W jubileuszu uczestniczyli, oprócz delegacji uczonych z wielu 
uczelni europejskich, liczni przedstawiciele z różnych zakątków ziem pol-
skich, reprezentujący nie tylko ludzi nauki, ale też inne warstwy i grupy 
społeczne. Brali oni udział w uroczystych nabożeństwach i pochodach 
z udziałem orkiestry, grającej melodie patriotyczne oraz banderii krakusów 
w strojach krakowskich. Obchody były połączone ze złożeniem hołdu Uni-
wersytetowi na krakowskim Rynku przez korporacje miejskie, nadaniem 
licznemu gronu wybitnych osobistości życia naukowego i kulturalnego 
doktoratów honorowych, odsłonięciem pomnika M. Kopernika na dzie-
dzińcu Collegium Mauis oraz uczestnictwem w raucie (Księga pamiątkowa 
pięćsetletniego jubileuszu, 1901). 

Trwałą pamiątką tych uroczystości są trzy bibliografie, dokumentu-
jące publikacje poświęcone Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Najważniej-
szą z nich przygotował historyk literatury i bibliograf Wiktor Hahn (Sucho-
dolski, 1960-1961, s. 235-236; Starnawski, 1972, s. 310-311). Spod jego 
pióra wyszła Bibliografia jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłoszona 
w czasopiśmie „Muzeum” (Hahn, 1901a, s. 460-474, 611-626, 713-726) 
oraz jako odbitka (Lwów 1901). Cechuje ją wysoki stopień kompletności 
zgromadzonego materiału, co potwierdzają słowa autora, który stwier-
dził, „(…) że ważniejszych opuszczeń w zestawieniu prawdopodobnie nie 
ma” (Hahn, 1901a, s. 460). W bibliografii zarejestrował prace dotyczące 
jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wszelkie inne wydawnictwa 
ogłoszone na pamiątkę tego wydarzenia, wydane w latach 1893-1901 na 
ziemiach polskich i poza ich granicami bez względu na język publikacji 
i narodowość autora. Uwzględnił druki samoistne zwarte, rozprawy z dzieł 
zbiorowych oraz artykuły z czasopism i dzienników. Odnotował także poje-
dyncze tomy i numery wydawnictw ciągłych, które w całości poświęcono 
obchodom rocznicowym. Spisem objął prace naukowe, popularnonaukowe 
i popularne. Zestawił recenzje, tłumaczenia i wiersze. Nie wprowadził przy 
tym żadnych ograniczeń pod względem zasięgu autorskiego, terytorialnego 
i językowego. 

W sumie bibliografia liczy 294 pozycje. W rzeczywistości jest ich o wiele 
więcej, bowiem rozprawy z dzieł zbiorowych nie są objęte ciągłą numeracją, 
lecz mają oddzielne liczbowanie w obrębie poszczególnych prac zbiorowych. 

Dwa pozostałe zestawienia, wydane anonimowo, są w zasadzie nie-
wielkimi objętościowo materiałami do bibliografii (Bibliografia ważniej-
szych dzieł, 1900, s. 4; Bibliografia wydawnictw dotyczących Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 1900, s. 183-184). Rejestrują one tylko wybrane ważniej-
sze publikacje o jubileuszu Wszechnicy Jagiellońskiej. 

Z okazji jubileuszu krakowskiej „Almae Matris” ukazało się również 
pionierskie dzieło W. Wisłockiego zatytułowane Incunabula typographica 
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Bibliothecae Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis… (Kraków 1900). 
Zawiera ono opisy 2400 inkunabułów, druków ksylografcznych i chalko-
graficznych wraz z obfitym materiałem ilustracyjnym oraz informacjami 
o właścicielach i ofiarodawcach książek (Znajomski, 2014, s. 94)3.

Spośród kilku wydarzeń patriotycznych świętowanych na początku 
XX w. bibliografią uczczono jedynie przypadający w 1909 r. jubileusz set-
nej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Sprawą przygotowania uroczy-
stości jubileuszowych zajęli się uczeni zrzeszeni w Towarzystwie Literac-
kim im. A. Mickiewicza we Lwowie, a spośród nich czołową rolę odegrał 
wiceprezes Towarzystwa W. Hahn. Jako inicjator obchodów opracował plan 
całego wydarzenia, przyczynił się do powołania Komitetu Obchodu Setnej 
Rocznicy Urodzin Słowackiego we Lwowie, którego został sekretarzem oraz 
szeregu komitetów prowincjonalnych. Uroczystości ku czci poety zainaugu-
rowano już w 1908 r. i trwały one do schyłku r. 1909. Jubileusz uczczono 
na ziemiach całej Polski, ale główne obchody urządzono we Lwowie. Ich 
kulminacja nastąpiła od 29 do 31 października 1909 r. W tym czasie 
odbył się zjazd historyczno-literacki, poświęcony badaniom nad twórczo-
ścią J. Słowackiego, zorganizowano uroczyste nabożeństwo oraz pochód 
ulicami Lwowa z udziałem szerokich rzesz społecznych, w tym weteranów 
powstania styczniowego oraz orkiestry, grającej pieśni narodowe. W trakcie 
uroczystości złożono hołd J. Słowackiemu, położono kamień węgielny pod 
pomnik poety, zorganizowano przedstawienie w teatrze miejskim, otwarto 
wystawę pamiątek po J. Słowackim w Ossolineum oraz urządzono raut 
(Hahn, 1911). 

Wśród wielu wydawnictw pamiątkowych ogłoszonych z okazji jubile-
uszu znalazła się bibliografia osobowa J. Słowackiego, zestawiona przez 
W. Hahna. Zajmował się on naukowo studiami nad życiem i twórczością 
J. Słowackiego i pasjonował się jednocześnie bibliografią, którą traktował 
jako niezastąpione źródło informacji w procesie naukowym. Dlatego też już 
u progu XX w. zajął się tworzeniem bibliografii osobowych poety. Dobrym 
momentem do ich zapoczątkowania stała się pięćdziesiąta rocznicę śmierci 
J. Słowackiego, przypadająca w 1899 r. Choć na ziemiach polskich nie zor-
ganizowano specjalnych obchodów tej rocznicy, to jednak ukazało się wiele 
publikacji poświęconych autorowi Kordiana, które zgromadził W. Hahn 
w zestawieniu zatytułowanym Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 
1899 (Hahn, 1901b, s. 3-38). Zachęcony pochlebnymi opiniami (Chrza-
nowski, 1901, s. 341-342; Gubrynowicz, 1902, s. 494), kontynuował roz-
poczętą pracę w następnych latach, ogłaszając cyklicznie Przegląd naj-
nowszych prac o J. Słowackim (za lata 1901-1915), drukowany na łamach 
„Pamiętnika Literackiego” (1903-1914/1915). 

3 W artykule omyłkowo podano informację, że praca powstała z okazji 400-lecia Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie.
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By uczcić pamięć poety w roku jubileuszowym, W. Hahn opracował 
wspomnianą bibliografię osobową, ogłoszoną pt. Bibliografia o Juliuszu Sło-
wackim za rok 1909 nakładem Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin 
Juliusza Słowackiego we Lwowie. Pierwszą jej próbkę okrojoną do zestawu 
wydawnictw zwartych autor opublikował w 1909 r. w „Pamiętniku Literac-
kim” (Hahn, 1909, s. 417-427). Pełną wersję zamierzał ogłosić w 1910 r., 
jednak z powodu zaangażowania w prace nad edycją innych wydawnictw 
rocznicowych oraz w związku z wybuchem I wojny światowej opublikował 
ją w dopiero 1916 r.  

Zestawienie jest bibliografią osobową podmiotowo-przedmiotową 
J. Słowackiego. Rejestruje dzieła poety oraz piśmiennictwo dotyczące jego 
osoby i twórczości opublikowane w 1909 r. W doborze materiału W. Hahn 
dążył do kompletności. Nie wprowadził żadnych ograniczeń pod względem 
zasięgu autorskiego, terytorialnego i językowego. Uwzględnił szeroką gamę 
różnego rodzaju form wydawniczych, piśmienniczych oraz typów dokumen-
tów. Oprócz druków samoistnych zwartych, zarejestrował rozprawy z dzieł 
zbiorowych, artykuły z czasopism, dzienników i kalendarzy oraz fragmenty 
bibliograficzne. Odnotował listy, tłumaczenia i recenzje. Opisał druki 
ulotne (afisze, programy, zaproszenia, bilety wstępu), nuty oraz dokumenty 
ikonograficzne (albumy, portrety, rysunki, fotografie, pocztówki, nalepki, 
medale, rzeźby, pomniki). Łącznie zestawił 5 030 pozycji.

Wydawnictwo zostało bardzo pochlebnie przyjęte przez kompetentnych 
krytyków. Stanisław Łempicki, chwaląc funkcjonalność bibliografii stwier-
dził, iż „(…) świetne poddziały i grupy w każdym dziale, trafnie i ze znajomo-
ścią rzeczy dobrane tytuły i podtytuły tychże, treściwe hasła i nazwy poszcze-
gólnych pozycji lub grup pozycji, wprowadzone jako znakomita nowość, 
łatwe i naturalne skróty, wreszcie bogate indeksy do książki – zapewniają 
dziełu temu zupełne powodzenie, gwarantując jego jasność, przejrzystość 
i poręczność” (Łempicki, 1916, s. 4). Z kolei Stefan Vrtel-Wierczyński przy-
znał wręcz, że „(…) praca Dr. Hahna, sumienna, ścisła i metodyczna służyć 
może za wzór podobnych opracowań bibliograficznych” (S.V., 1917, s. 99).

Do 1918 r. nie wszystkie planowane przedsięwzięcia bibliograficzne 
udało się zrealizować. Nie doszła do skutku bibliografia powstania stycz-
niowego, przygotowana przez Janusza Gąsiorowskiego, późniejszego gene-
rała i zarazem bibliografa, na przypadającą w 1913 r. pięćdziesiątą rocznicę 
wybuchu powstania. Jej wydaniu przeszkodziła I wojna światowa (Mat-
czuk, 2017, s. 99). Dzieło zatytułowane Bibliografia druków do powstania 
styczniowego 1863-1865 ukazało się w Warszawie w 1923 r., w sześćdzie-
siątą rocznicę tego czynu zbrojnego, obchodzoną już w Polsce niepodległej.  

W podsumowaniu trzeba powiedzieć, że uroczystości patriotyczne orga-
nizowane na ziemiach polskich w czasie zaborów przyczyniły się do roz-
woju bibliografii osobowych i zagadnieniowych przede wszystkim z zakresu 
historii. Ich tworzeniem zajmowali się najwybitniejsi polscy bibliografowie 
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z K. Estreicherem, W. Wisłockim i W. Hahnem na czele. Mieli oni pełną świa-
domość roli i znaczenia bibliografii, nie tylko w badaniach naukowych, ale 
też w podtrzymywaniu i krzewieniu polskości w latach zaborów. Wykorzy-
stywali sprzyjające uwarunkowania społeczno-polityczne, ogłaszali prace 
w głównej mierze na terenie autonomicznej Galicji. Głównym ośrodkiem 
stał się Kraków, nazwany przez Stanisława Estreichera „(…) jednem z naj-
ważniejszych w Polsce, a może nawet najważniejszym ogniskiem, w którym 
pielęgnuje się wiedzę o przeszłości polskiej i kult starych obyczajów, jako 
najsprawniejsze narzędzia dla podtrzymywania ducha polskiego i dla prze-
trwania ciężkich chwil niewoli” (Estreicher, 1931, s. 25). 
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Artur Znajomski
The bibliographical aftermath of the patriotic ceremonies organized on the Polish 

lands during the Partition of Poland

Abstract

The various patriotic ceremonies, which have been organized during the annexation 
period on the Polish lands, with a view to waking up and supporting the national consciousness 
and identity amongst Poles, contributed to the development of the personal bibliography and 
the bibliography in the field of history. The ceremonies were initiated in celebration of: the 
important anniversary of the significant events in the Polish history, the successes of Polish 
Arms, the jubilees associated with life and work of the eminent Polish writers, poets and in 
the context of the funerals of the noble Poles. 

The collection of these bibliographies has been compiled by the most eminent Polish 
bibliographers, including Karol Estreicher, Władysław Wisłocki and Wiktor Hahn. They 
published their works as a rule in the area of the autonomous Galicia making use of the 
political and social climate. In this respect Kraków became a leading growth centre. 

Key words: the patriotic ceremonies, the bibliography, the Polish lands during the Partition 
of Poland (1795-1918)

Artur Znajomski
Pokłosie bibliograficzne uroczystości patriotycznych organizowanych na ziemiach 

polskich w okresie zaborów 

Streszczenie

Uroczystości patriotyczne organizowane na ziemiach polskich w okresie zaborów, mające 
na celu podtrzymywanie i budzenie świadomości narodowej wśród Polaków, przyczyniły się 
do rozwoju bibliografii osobowych oraz zagadnieniowych przede wszystkim z zakresu historii. 
Inicjowano je z okazji „okrągłych” rocznic doniosłych wydarzeń w dziejach Polski, sukcesów 
oręża polskiego, jubileuszy związanych z życiem i twórczością wybitnych polskich pisarzy 
i poetów oraz z powodu pogrzebów znamienitych Polaków. 

Ich opracowaniem zajmowali się najwybitniejsi polscy bibliografowie, w tym Karol 
Estreicher, Władysław Wisłocki i Wiktor Hahn. Wykorzystując sprzyjającą sytuację społeczno-
polityczną, ogłaszali je z reguły na terenie autonomicznej Galicji, a przodującym ośrodkiem 
stał się w tym względzie Kraków.

Słowa kluczowe: uroczystości patriotyczne, bibliografia, ziemie polskie 1795-1918
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obchodzone w tym roku stulecie odrodzenia państwowości polskiej 
skłania do refleksji nad osiągnięciami, sukcesami (ale i porażkami) powsta-
łej w 1918 r. Rzeczypospolitej. Zaistniała sytuacja społeczno-ustrojowa 
wykluczała bezpośrednie nawiązanie do tradycji I Rzeczypospolitej. Struk-
tury państwa, prawo i procedury trzeba było więc stworzyć od podstaw. 
Odrodzone państwo zmagało się u swego zarania z licznymi problemami: 
prowadziło działania wojenne, walczyło o kształt granic (ostatecznie usta-
lony w 1922 r.), borykało się z problemami ekonomicznymi (wysoka infla-
cja), co nie pozostało bez wpływu na spowolnienie rozwoju nauki, kultury 
i oświaty. Niemniej jednak w środowiskach związanych z nauką i kulturą 
toczono dyskusje nad przyszłym kształtem tych obszarów życia społecz-
nego w niepodległej Polsce.

Bibliografia jako dziedzina działalności zarówno praktycznej, jak 
i naukowej rzadko w świadomości społecznej postrzegana jest jako ważny 
składnik nauki i kultury. Dziedzictwo dokumentacyjne, a za takie należy 
uznać bibliografię i jej instytucje, jest bezcennym świadectwem historii, 
rozwoju cywilizacyjnego, źródłem wiedzy o kulturze i społeczeństwie, jest 
swego rodzaju archiwum pamięci zbiorowej. I jako takie powinno zostać 
docenione.

W ogłoszonej w 1921 r. broszurze Organizacja bibliografii w Polsce Ste-
fan Vrtel-Wierczyński zebrał garść refleksji własnych oraz licznych uczo-
nych i bibliotekarzy (Wilhelm Bruchnalski, Ludwik Bernacki, Stanisław 
Lam, Zygmunt Mocarski) na temat organizacji działalności bibliograficznej 
i za najpilniejsze zadania rodzimej bibliografii uznał: 1) ogólną rejestrację 
druków współczesnych, 2) bibliografię czasopism, 3) bibliografie specjalne, 
4) stałą organizację bibliograficzną (Vrtel-Wierczyński, 1921, s. 18). 

1 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
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Ramy prawne działalności bibliograficznej

Niewątpliwą zasługą środowiska bibliotekarskiego i bibliograficznego 
II Rzeczypospolitej było stworzenie systemu aktów prawnych gwarantu-
jących realizację prac bibliograficznych. Już 12 lutego 1919 r. Minister 
Spraw Wewnętrznych wydał Rozporządzenie w przedmiocie przesyłania 
obowiązkowych bezpłatnych egzemplarzy druków (do Dekretu w przedmio-
cie tymczasowych przepisów prasowych z 7 lutego tego roku) bibliotekom 
do ich otrzymania upoważnionym w przedmiocie tymczasowych przepisów 
prasowych (Dekret, 1919). W tym akcie prawnym dostrzec możemy nawią-
zanie do tradycji przedrozbiorowej, kiedy to konstytucja sejmowa z 1781 
r. nałożyła na drukarzy obowiązek dostarczania jednego egzemplarza każ-
dego druku (książek, gazet, czasopism, kalendarzy) do Biblioteki Publicznej 
Załuskich w Warszawie (Zarzębski, 1991, s. 71). 

Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
w okresie od lipca 1919 do grudnia 1920 r. opublikowało pięć numerów 
„Biuletynu Bibliograficznego” – pierwszej bieżącej bibliografii narodowej 
o charakterze urzędowym. Podstawową wadą „Biuletynu Bibliograficz-
nego”, jak pisał S. Vrtel-Wierczyński, był jego zasięg terytorialny, ograni-
czony do terenów byłej Kongresówki (Vrtel-Wierczyński, 1921, s. 21). Na 
pozostałych terenach Rzeczypospolitej obowiązywało jeszcze ustawodaw-
stwo państw zaborczych,  nierzadko przyjęte w XIX w. i nieprzystające do 
aktualnej sytuacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które 
niewątpliwie regulowało kwestie egzemplarza obowiązkowego, w ciągu 
ośmiu lat od wydania uzupełniano licznymi dokumentami dodatkowymi, 
co tylko potęgowało chaos i w żadnym wypadku nie wpłynęło na ściągal-
ność egzemplarza obowiązkowego (Muszkowski, 1927, s. 41-42).

Dopiero Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 10 maja 
1927 r. o prawie prasowem (Rozporządzenie, 1927a) i Rozporządzenie 
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumie-
niu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1927 r. w sprawie 
bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej 
rejestracji (Rozporządzenie, 1927b) ujednoliciły przepisy o dostarczaniu 
egzemplarza obowiązkowego dla całego obszaru Polski (Muszkowski, 
1927, s. 41). Znamienne, że w tytule Rozporządzenia Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego pojawiło się sformułowanie „dla 
celów […] urzędowej rejestracji”. Staraniem Stefana Dembego bowiem 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyznał nieistnie-
jącej jeszcze Bibliotece Narodowej prawo do otrzymywania egzemplarza 
obowiązkowego dla celów bibliograficznych. W ten sposób ustawodawca 
wyszedł naprzeciw postulatom środowiska bibliotekarskiego, które uwa-
żało, że „Prowadzenie rejestracji bibliograficznej powinno być w naszych 
warunkach zadaniem państwa; nakazuje to nie tylko potrzeba naukowa, 
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społeczna i polityczna, lecz również wzgląd praktyczny na dostarczenie 
środka kontroli bibliotekom otrzymującym egzemplarze obowiązkowe” 
(Muszkowski, 1927, s. 67).

Ukoronowaniem zabiegów środowiska o ustawowe środki kontroli 
egzemplarza obowiązkowego była przyjęta przez Sejm w 1932 r. Ustawa 
[z dnia 18 marca 1932] o bezpłatnym dostarczaniu druków dla celów biblio-
tecznych i urzędowej rejestracji (Ustawa, 1932).

Ustawę tę uchylono dopiero 17 lipca 1968 r., uchwalając Ustawę 
o bibliotekach (Ustawa, 1968), do której wpisano również regulacje doty-
czące egzemplarza obowiązkowego. Do praktyki prawnej z okresu II Rzeczy-
pospolitej w tym zakresie powrócono dopiero po 1989 r., ustanawiając dwie 
odrębne ustawy: o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Ustawa, 
1996) i o bibliotekach (Ustawa, 1997).

Powołanie Instytutu Bibliograficznego

We wspomnianej broszurze z 1921 r. S. Vrtel-Wierczyński pisał o potrze-
bie utworzenia Biura Bibliograficznego, do którego zadań należałoby m.in. 
opracowywanie bibliografii czasopism bieżących i retrospektywnych (Vrtel-
-Wierczyński, 1921, s. 29). Kwestią sporną pozostawało usytuowanie tego 
typu placówki. Przy braku centralnej biblioteki kraju zadania bibliogra-
ficzne mogłyby być realizowane przez duże biblioteki uniwersyteckie. Wraz 
z powołaniem do życia Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 lutego 1928 r. Biblioteki Narodowej w Warszawie, zrealizowane zostały 
postulaty środowiska o utworzeniu centrali bibliograficznej (nawet jeżeli to 
określenie nie było wówczas znane). 

W Rozporządzeniu o Bibliotece Narodowej znalazł się bowiem istotny 
dla działalności bibliograficznej zapis: „Przy Bibliotece Narodowej czynny 
jest Instytut Bibliograficzny, zależny od dyrektora Biblioteki Narodowej, 
który ma za zadanie inicjowanie i prowadzenie wszelkich prac wchodzą-
cych w zakres bibliografii wytworów pisma, druku i grafiki” (Rozporządze-
nie, 1928). Według statutu Biblioteki Narodowej z 1938 r. Instytut Biblio-
graficzny składał się z Oddziału Rejestracji Bieżącej Druków, Oddziału 
Bibliografii Retrospektywnej i Specjalnej oraz Oddziału Bibliologicznego 
(Rozporządzenie, 1938).

Zanim Biblioteka Narodowa rozpoczęła działalność, egzemplarz obo-
wiązkowy wpływał do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Po uruchomieniu centralnej biblioteki kraju egzemplarz obo-
wiązkowy przesyłano do Działu Druków Nowszych (od 1801 r.), natomiast 
za opracowywanie na jego podstawie bieżącej bibliografii narodowej – „Urzę-
dowego Wykazu Druków” – odpowiedzialny był Oddział Rejestracji Bieżącej 
Druków (Rozporządzenie, 1938). 
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Bieżąca rejestracja bibliograficzna o charakterze urzędowym

S. Vrtel-Wierczyński w 1921 r. pisał, że 

jedynie bibliografia oficjalna, oparta o źródła urzędowe […] osiągnąć może 
wysoki stopień doskonałości, przynosząc wykazy ścisłe i kompletne, wolne 
od opuszczeń, których się nie ustrzeże wydawca prywatny […]. Przykład 
zagranicy, rejestrującej druki współczesne w całym szeregu wydawnictw 
urzędowych lub półurzędowych („Bibliographie de la France”, „Biblio-
graphie Belgique”, „Bibliografia Italiana”, „Kniżnaja Letopis”) zachęca do 
naśladownictwa (Vrtel-Wierczyński, 1921, s. 19-20).

„Urzędowy Wykaz Druków” (dalej: UWD) uwzględniał tylko wydawnic-
twa. W tygodniowych zeszytach rejestrował wydawnictwa zwarte, natomiast 
co miesiąc do części głównej ukazywał się dodatek „Urzędowy Wykaz Czaso-
pism nowych, wznowionych i zawieszonych wydawanych w Rzeczpospolitej 
Polskiej” oraz „Wykaz Druków Polskich lub Polski dotyczących” wydanych 
poza granicami. W latach 1928-1930 UWD był opracowywany przez Biuro 
Rejestracji Wydawnictw przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Biblioteka Narodowa przejęła wydawanie UWD dopiero w 1931 r.

„Urzędowy Wykaz Druków” stanowił de facto bibliografię państwową, 
uwzględniał bowiem oprócz poloników publikacje mniejszości narodowych 
zamieszkujących II Rzeczypospolitą. Taka koncepcja spotykała się z krytyką 
niektórych bibliografów (m.in. Władysława Tadeusza Wisłockiego na II Zjeź-
dzie Bibliotekarzy Polskich w 1929 r.), ale ostatecznie większość bibliografów 
zaakceptowała takie ramy bieżącej bibliografii narodowej. Na tle wydawanych 
w okresie międzywojnia bieżących bibliografii narodowych UWD wyróżniała 
się obszernością rejestrowanych druków. Jej ramy wynikały z uwarunko-
wań historycznych i stanowiły bezpośrednią kontynuację Estreicherowskiej 
koncepcji rejestracji narodowej. Co więcej, kryteria doboru materiałów do 
UWD spójne były z założeniami bibliografii narodowej postulowanej już przez 
Józefa Andrzeja Załuskiego w Programma literarium ad bibliophilos, typothe-
tas et bibliopegos tum et quosvis liberalium artium amatores (Warszawa 1732). 

Postulowaną już wcześniej, m.in. przez S. Vrtela-Wierczyńskiego w publi-
kacjach (Vrtel-Wierczyński, 1921, s. 27) oraz na I Zjeździe Bibliotekarzy 
Polskich w 1928 r. (Richter, 1929, s. 50), rejestrację zawartości czasopism 
i prasy codziennej, zrealizowano dopiero po II wojnie światowej. W 1947 r. 
zawartość czasopism ogólnopolskich zaczęła odnotowywać „Bibliografia 
Zawartości Czasopism” (dalej: BZCz) jako kolejny człon bieżącej bibliogra-
fii narodowej. Natomiast zawartość prasy codziennej Biblioteka Narodowa 
zaczęła bibliografować dopiero w latach 90. XX w. w bazie Artykuły z gazet 
i tygodników (o ile pominiemy zawartość „Trybuny Ludu”, „Życia Warszawy” 
i – od 1983 r. – „Rzeczpospolitej” uwzględnianych w BZCz).
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Przepisy katalogowania

Rozpoczęcie prac nad bieżącą bibliografią narodową przez Instytut 
Bibliograficzny wymagało ujednolicenia zasad opisu. Według przedmowy 
do numeru 1. UWD (UWD, 1928, s. IV) za podstawę opracowania przy-
jęto Zasady katalogowania w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie [Pro-
jekt], mimo iż kilka lat wcześniej staraniem Związku Bibliotekarzy Polskich 
ukazały się Przepisy katalogowania alfabetycznego w bibliotekach polskich 
(Warszawa 1923). Jednak środowisko bibliotekarskie nie było jednomyślne 
w ocenie tych przepisów.

Na I Zjeździe Bibliotekarzy Polskich we Lwowie w 1928 r. postulat opra-
cowania instrukcji zgłosił Józef Grycz (Richter, 1929, s. 47-48). W 1934 r. 
ukazały się przygotowane przez niego Przepisy katalogowania w bibliote-
kach polskich. 1, Alfabetyczny katalog druków (Warszawa 1934), które jed-
nak nie zostały przychylnie przyjęte przez bibliotekarzy polskich i właściwie 
nie weszły w życie. Niemniej jednak, w 1936 r. Rada Związku Bibliotekarzy 
Polskich powierzyła J. Gryczowi zorganizowanie polskiej komisji normali-
zacyjnej w zakresie opisu. 

Przygotowane w okresie międzywojennym przez J. Grycza przepisy, 
w opracowaniu samego autora i Władysławy Borkowskiej, wznowiono sta-
raniem Ministerstwa Oświaty w 1946 r. pt. Skrócone przepisy katalogo-
wania alfabetycznego z „Przepisów katalogowania w bibliotekach polskich. 
1: Alfabetyczny katalog druków” (Warszawa 1946). Ministerstwo Oświaty 
zatwierdziło je do użytku w podległych mu bibliotekach i zalecało do stoso-
wania w innych placówkach. Służyły one polskim bibliotekarzom i biblio-
grafom w zmienianej i uzupełnianej wersji (kolejne wydania: wyd. 2 1949; 
wyd. 3 1961; wyd. 4 1970; wyd. 5 1971; wyd. 6 1975) aż do wprowadzenia 
w 1982 r. standardu ISBD. 

Rejestracja w UWD obcojęzycznych publikacji wydanych na terenie Pol-
ski oraz wydawnictw mniejszości narodowych wymusiły opracowanie dla 
potrzeb bieżącej bibliografii narodowej zasad transliteracji pism niełaciń-
skich – cyrylicy (dla języków białoruskiego, rosyjskiego i ukraińskiego) oraz 
hebrajskiego i jidysz. W przypadku tych ostatnich „na życzenie Ministerstwa 
WRiOP Biblioteka Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i Towarzystwo 
Przyjaciół Instytutu Żydowskiego Naukowego w Wilnie opracowały zasady 
transliteracji z języków hebrajskiego i żydowskiego” (UWD, 1928, s. V).

Statystyczna rejestracja druków

Od początku istnienia niepodległego państwa polskiego prowadzono 
również statystykę druków. Przez dziesięć lat informację o produkcji 
wydawniczej na potrzeby statystyki krajowej przygotowywało Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych (Korpała, 1969, s. 217). W przypadku tej formy dzia-
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łalności bibliograficznej można mówić o kontynuowaniu prac rozpoczętych 
jeszcze w okresie zaborów przez różnych bibliografów (m.in. Karola Estre-
ichera, Jana Muszkowskiego, Mieczysława Rulikowskiego) i instytucji, jak 
powołany w 1907 r. przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie 
Instytut Bibliograficzny (Czarnowska, 1967, s. 29).

W 1931 r. Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej przejął od 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obowiązek opracowywania i dostarcza-
nia Głównemu Urzędowi Statystycznemu informacji o wielkości produkcji 
wydawniczej, który następnie ogłaszano w rocznikach statystycznych. Jako 
dodatek do UWD od 1929 r. publikowano kwartalnik „Statystyka Druków 
Nieperiodycznych” i rocznik „Statystyka Druków Wydanych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej” (obejmujący materiał od 1929 r.) (Korpała, 1969, s. 220). 
Kontynuacją tych wydawnictw jest ukazujący się do dzisiaj „Ruch Wydaw-
niczy w Liczbach”, wznowiony w roku 1956 rocznik statystyczny, prezentu-
jący informacje o wydawnictwach zwartych i ciągłych wydawanych w Pol-
sce od 1955 r. (z uzupełnieniami od roku 1944/1945).

Zadania bibliografii

Cztery zjazdy bibliotekarzy polskich, które odbywały się w różnych 
miastach ówczesnej Polski (1928-1936) wytyczyły na lata program działań 
na niwie bibliografii.

W maju 1928 r., na odbywającym się we Lwowie I Zjeździe Biblioteka-
rzy Polskich, S. Vrtel-Wierczyński w referacie programowym Nasz program 
bibliograficzny stwierdził: 

Wobec nader szczupłych środków materialnych, jakimi rozporządzamy, 
a wielkich potrzeb i braków w dziedzinie bibliografii, należy ułożyć racjo-
nalny, celowy program naszych prac i przedsięwzięć bibliograficznych. 
Trzeba uświadomić sobie to, co jest rzeczą najważniejszą, podstawową 
i niecierpiącą zwłoki, a co może pozostać na drugim i trzecim planie. Należy 
skoordynować wysiłki i nie dopuścić do marnowania inicjatywy prywatnej, 
ani poczynań zbiorowych (Richter, 1929, s. 49-50).

W  czterech punktach przedstawił najważniejsze zadania stojące przed 
polskim środowiskiem bibliotekarskim: 

I. W zakresie bibliografii ogólnej:
1. Rejestrację całkowitej produkcji drukarskiej Państwa w chwili bieżącej, 
oraz w związku z tym, unormowanie sprawy „Przewodnika Bibliograficz-
nego”; 
2. Uzupełnienie „Estreichera”, działu dawnego (XV-XVIII wiek), wydaniem 
litery S i następnych;
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3. Kontynuację „Estreichera”, tj. opracowanie i ogłoszenie „Bibliografii Pol-
skiej” wieku XX (za lata: 1901-1925);
4. Ewentualne nowe opracowanie wieku XIX bibliografii K. Estreichera.
II. W zakresie bibliografii specjalnych: 
1. Uzupełnienie i kontynuację istniejących już opracowań większych cało-
ści w zakresie poszczególnych umiejętności; przede wszystkim zaś:
2. Uzupełnienie i kontynuację Bibliografii Historii Polskiej Ludwika Finkla;
3. Przygotowanie podstaw i gromadzenie materiału na potrzeby komplet-
nej  bibliografii literatury polskiej; 
4. Wznowienie bieżącej bibliografii „Pamiętnika Literackiego” (z uwzględ-
nieniem literackiej zawartości czasopism) oraz jej uzupełnienie;
5. Zorganizowanie bieżących bibliografii specjalnych przy każdym czasopi-
śmie, reprezentującym daną umiejętność.
III. Bibliografia zawartości czasopism i prasy codziennej.
IV. Zorganizowanie prac Państwowego Instytutu Bibliograficznego (Rich-
ter, 1929, s. 49-50).

Osiem lat później jedna z przyjętych na IV Zjeździe Bibliotekarzy Pol-
skich uchwał (po wystąpieniu S. Vrtela-Wierczyńskiego z referatem Orga-
nizacja bibliografii polskiej) głosiła, że Zjazd „porucza Radzie Związku 
Bibliotekarzy sprawę ustalenia ważności poszczególnych projektów biblio-
graficznych i zorganizowania prac w zależności od posiadanych środków 
dyspozycyjnych” (Świerkowski, 1937, s. 38).

Niektóre z postulatów zgłoszonych w 1928 r. zrealizowano jeszcze 
w okresie II Rzeczypospolitej: utworzono Instytut Bibliograficzny i rozpo-
częto wydawanie bieżącej bibliografii urzędowej. W związku z tym zakoń-
czono wydawanie opracowywanego przez W.T. Wisłockiego „Przewodnika 
Bibliograficznego”. Co prawda, W.T. Wisłocki w latach 1929-1933 publi-
kował jako alternatywę dla UWD serię III „Przewodnika Bibliograficznego”, 
jednak z rokiem 1933 inicjatywę tę zakończył.

Realizację pozostałych postulatów przerwała II wojna światowa i więk-
szość z nich możliwa była do spełnienia dopiero po jej zakończeniu. W zakre-
sie bibliografii ogólnej Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów 
w Uniwersytecie Jagiellońskim zakończyło w 2013 r. edycję części staropol-
skiej „Bibliografii Polskiej” Estreicherów (XV-XVIII w.). Ten sam ośrodek od 
1999 r. wydaje uzupełnienia i sprostowania do głównego korpusu bibliogra-
fii. Od 1959 r. ukazuje się wydanie drugie „Bibliografii Polskiej” XIX stulecia. 
Dotychczas ukazało się 20 tomów, z których ostatni wydany w 2016 r. został 
doprowadzony do hasła Kraju. Będąca kontynuacją dzieła Estreicherów kar-
toteka druków za lata 1901-1925, opracowana przez J. Muszkowskiego, spło-
nęła w czasie powstania warszawskiego. Prace nad jej odtworzeniem po wojnie 
podjęła Biblioteka Narodowa i od roku 1986 wydaje Bibliografię polską 1901-
1939 (ostatni wydany tom 18 (2018) doprowadzony do hasła Krasu).
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W zakresie bibliografii specjalnych większość powstałych w okresie 
II Rzeczypospolitej bibliografii dziedzinowych kontynuowano w okresie 
powojennym. Instytut Badań Literackich PAN opracował i wydał cało-
ściową „Bibliografię Literatury Polskiej »Nowy Korbut«”, obejmującą dzieje 
piśmiennictwa polskiego od czasów najdawniejszych do I wojny świato-
wej (Warszawa 1963-1986) wraz z kontynuacjami dotyczącymi pisarzy XX 
i początku XXI w. Dokończenia wymaga jeszcze edycja bibliografii osobo-
wych uzupełniających „Nowego Korbuta”. Od roku 1954 Instytut Badań 
Literackich zaczął publikować bieżącą bibliografię literacką pt. „Polska 
Bibliografia Literacka”, uwzględniającą materiały od 1944/1945 r. (ostatni 
opracowany tom obejmuje rok 2003). 

Jednak najbardziej burzliwe losy stały się udziałem kontynuacji biblio-
grafii L. Finkla. Prace nad gromadzeniem materiału rozpoczęto już w listopa-
dzie 1917 r. Po raz pierwszy koncepcja Bibliografii historii polskiej nowożytnej 
1815-1865 została przedstawiona jesienią 1925 r. na IV Zjeździe Historyków 
Polskich. W dniu 27 maja 1928 r. na I Zjeździe Bibliotekarzy Polskich we 
Lwowie Halina Bachulska przedstawiła komunikat o postępie prac nad biblio-
grafią o rozszerzonym już zasięgu chronologii przedmiotowej do 1914 r. (Rich-
ter, 1929, s. 10). Na IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich H. Bachulska poin-
formowała, że (ewentualnie) w listopadzie 1936 r. ukaże się pierwszy zeszyt 
przygotowywanej przez Gabinet Nauk Historycznych Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego bibliografii historii polskiej 1815-1914 (Świerkowski, 
1937, s. 37). Jednak z ogromnego warsztatu tego przedsięwzięcia bibliogra-
ficznego ocalał z pożogi wojennej tylko wydrukowany w 1939 r. tom wstępny 
Bibliografii Historii Polski 1815-1914 pod redakcją H. Bachulskiej, Marcelego 
Handelsmana i Ryszarda Przelaskowskiego, i to w zdekompletowanej formie. 
Bibliografię Historii Polski XIX wieku zrealizowano więc dopiero po II wojnie 
światowej, publikując w 1954 r. jej tom wstępny opracowany przez H. Bachul-
ską. W kolejnych dziesięcioleciach wydano tom 1., obejmujący historię lat 
1815-1831 (Warszawa 1958), tom 2., części 1-4 – historia lat 1832-1864 (Wro-
cław 1968-1983) i tom 3. w częściach 1-3 – historia lat 1865-1918 (Warszawa 
2000-2017). W międzyczasie rozszerzono pierwotnie przyjęty zasięg chrono-
logii przedmiotowej do roku 1918. Bibliografia nie została dotąd ukończona, 
obecnie w przygotowaniu jest wolumin czwarty tomu 3. oraz komentarz.

Spośród innych postulatów zgłaszanych na kolejnych zjazdach biblio-
tekarzy warto odnotować propozycję Stefana Burhardta zakładania ośrod-
ków bibliografii dzielnicowej (regionalnej) i finansowanie ich ze środków 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wystąpienie 
spotkało się z licznymi krytycznymi głosami (Świerkowski, 1937, s. 38). Nie-
mniej jednak, po II wojnie światowej pomysł został zrealizowany i  środkami 
takimi stały się biblioteki publiczne (wojewódzkie i powiatowe). Natomiast 
nigdy nie zrealizowano postulowanej na tym Zjeździe przez W.T. Wisłoc-
kiego bibliografii słowiańskiej (Świerkowski, 1937, s. 38). 
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Podsumowanie

Dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, rozumiany jako 
dziedzictwo kulturowe, jest wartością przekazywaną następnym pokole-
niom, która pozwala określić naszą kulturę, i stanowi ważny czynnik życia 
i działalności społeczeństw. Trwałość informacji w postaci spisu, założeń 
metodycznych i ram organizacyjnych działalności bibliograficznej zapew-
nia ciągłość (trwanie) struktur i procedur, mimo zmieniających się czasów 
i ustrojów. A programy działań wyznaczają horyzonty kultury. 

Bibliografowie polscy okresu II Rzeczypospolitej wiele czerpali 
z doświadczeń innych krajów (biblioteka narodowa jako centrala biblio-
graficzna, ustawa o egzemplarzu obowiązkowym, bieżąca bibliografia naro-
dowa składająca się z części rejestrujących różne wydawnictwa, bibliogra-
fie specjalne). Swoimi działaniami stworzyli ramy prawne i organizacyjne 
bibliografii funkcjonujące do dzisiaj. Jednocześnie nawiązywali do kon-
cepcji rejestracji bibliograficznej (wszystko to, co opublikowano na terenie 
kraju oraz uwzględnienie eksteriorików) i praktyki bibliograficznej drugiej 
połowy XVIII w. (J.A. Załuski, Jan Daniel Janocki) oraz działalności biblio-
grafów okresu zaborów (Feliks Bentkowski, Adam Benedykt Jocher, Michał 
Wiszniewski, K. Estreicher, Władysław Wisłocki), dla których dokumento-
wanie polskiej produkcji wydawniczej było obowiązkiem patriotycznym. To 
system rejestracji bibliograficznej i ramy prawne działalności bibliograficz-
nej okazują się z perspektywy czasu trwałym dziedzictwem II Rzeczypospo-
litej. Warto o tym pamiętać w momencie kryzysu, a w takim obecnie znaj-
duje się bibliografia w Polsce. Dla kultury nie ma bowiem nic ważniejszego 
niż ciągłość (trwanie) tradycji. 
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Permanence and Persistence: The Bibliographic Output of the Second Polish Republic

as Polish Cultural Heritage

Abstract

Bibliography as a field of practical and scientific activities is rarely perceived by society 
as an important component of culture that determines its permanence and persistence 
despite unfavourable external conditions. The Polish state 1918-1939 created legal and 
organizational frameworks for bibliographic activities. Other significant developments during 
that period included work on bibliographic methodology. Last but not least the objectives of 
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bibliographic activities were determined by librarians at conventions organized since 1928. 
These extensive activities, interrupted or prevented by the outbreak of World War II, have 
been resumed or successfully continued after 1945.

Key words: bibliography, legal deposit, national library, current national bibliography, special 
bibliography

Elżbieta Herden
Trwałość i trwanie. Dorobek bibliografii II Rzeczypospolitej jako polskie dziedzictwo 

kulturowe

Streszczenie

Bibliografia jako dziedzina działalności zarówno praktycznej, jak i naukowej rzadko 
w świadomości społecznej postrzegana jest jako ważny składnik kultury, który decyduje 
o trwałości i trwaniu. Polska w okresie II Rzeczypospolitej stworzyła ramy prawne i organizacyjne 
działalności bibliograficznej. Nie bez znaczenia były również prowadzone w tym okresie prace 
nad metodyką bibliograficzną. Nie mniej istotne były kierunki prac bibliograficznych wyznaczane 
przez bibliotekarzy na odbywających się od 1928 r. zjazdach. Szeroko zakrojone prace, których 
realizację przerwał lub uniemożliwił wybuch II wojny światowej, podjęte zostały na nowo lub 
były kontynuowane z powodzeniem po 1945 r.

Słowa kluczowe: bibliografia, egzemplarz obowiązkowy, biblioteka narodowa, bieżąca 
bibliografia narodowa, bibliografia specjalna
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1

wprowadzenie

Jedną z części nauki/wiedzy o książce, rozwijającej się pomyśl-
nie w dwudziestoleciu międzywojennym, była statystyka księgoznawcza. 
Metody statystyczne znalazły zastosowanie w bibliografii jeszcze w XIX w., 
przede wszystkim dzięki Karolowi Estreicherowi2. Podczas wykładów, pod-
jętych w Szkole Głównej w Warszawie (od roku akademickiego 1864/1865 
do 1867/1868), mówił on o atomizacji szczegółów w bibliografii, by uka-
zać rzeczywisty obraz piśmiennictwa, literatury czy druku, jako elemen-
tów dających się ująć cyfrowo/liczbowo (Estreicher, 1908, s. 207). Warto 
było – jak stwierdził K. Estreicher – „cyframi manewrować”, bo „Statystyka 
ze swymi liczbami wdziera się w kwestie filozofii, jak równie narodowo-
ści, czemużby i w literaturze nie miały liczby odgrywać roli znamienitej” 
(Estreicher, 1882, s. VI). Było to nowatorskie w polskiej nauce zastosowa-
nie metody statystycznej, umożliwiającej obliczenie produkcji wydawniczej 
kraju nieistniejącego na mapie świata3. 

1 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2 Na przykład: Piśmiennictwo w Galicji 1849-1859 (druk w dodatku tygodniowym do „Gazety 

Lwowskiej” w 1859 i 1860 r.), Bibliografia polska od 1800 do 1862 roku. Obejmująca katalog 
księgarni polskich lub ściągających się do rzeczy polskich a pisanych w obcych językach uło-
żony alfabetycznie. Wstęp o bibliografiach w XIX stuleciu i o układzie bibliografii polskiej za lat 
63 (Warszawa 1863), Bibliografia polska. Zeszyt dod.[atkowy], XIX. stulecia. 3000 druków od 
1871 roku ujęte w katalogi abecadłowy i systematyczny, ze spisami osób, miejscowości, przed-
miotów, tudzież ze sprawozdaniami księgarzy galicyjskich (Kraków 1873) oraz seria druga 
Bibliografii polskiej. Por. rozważania Jana Muszkowskiego na temat zainteresowania K. Estre-
ichera statystyką druków (Muszkowski, 1929, s. 87-88).

3 K. Estreicher zdawał sobie sprawę, że statystyczna funkcja bibliografii wspomagała pro-
mowanie ilości, a nie jakości źródeł, ale i tak uznał to za satysfakcjonujący sposób ukazania 
literatury polskiej (Estreicher, 1882, s. VI). 
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Badania tego rodzaju kontynuował Józef Rutkowski w publikacji Sta-
nisława Smołki pt. Akademia Umiejętności w Krakowie 1873-1893. Obja-
śnienia tablic graficznych wystawionych na Wystawie Krajowej we Lwowie 
a przedstawiających działalność i rozwój Akademii od czasu jej założenia 
(Kraków 1894)4. Obliczenia statystyczne wykonał na podstawie bibliogra-
fii K. Estreichera5 oraz „Przewodnika Bibliograficznego” wydawanego przez 
Władysława Wisłockiego. Temu praktycznemu zastosowaniu metod staty-
stycznych towarzyszyły wypowiedzi teoretyczne na temat statystyki dru-
ków6, np. Piotra Chmielowskiego, który w 1892 i 1899 r. podkreślił rolę 
bibliografii jako nauki pomocniczej, odpowiadającej m.in. za ukazanie wiel-
kości zasobu piśmienniczego (Chmielowski, 1899, s. 147)7. Zygmunt Gar-
gas, autor Studiów z zakresu teorii statystyki (Kraków 1901), wprowadził 
natomiast do literatury8 pojęcie teorii statystyki9, by podkreślić 

czynnik społeczny w literaturze. Gdy metoda opisowa, sprawozdawcza czy 
estetyczna bada wpływ i stosunek wzajemny producentów literackich, sto-
sunek wzajemny szkół literackich lub naukowych, statystyka literatury 
bada wyłącznie znaczenie społeczne tworów literatury. Gdy dalej historia 
literatury ma w pierwszym rzędzie na oku produkcję, statystyka literatury 
uwzględnia i konsum[p]cję (Gargas, 1901, s. 168).

4 W tablicach statystyczno-graficznych uwzględnił druki polskie i łacińskie autorów pol-
skich. W pierwszej z nich ułożył materiały za lata 1794-1814, a w drugiej piśmiennictwo od 
Kongresu Wiedeńskiego do 1893 r. Dzięki tablicowemu zestawieniu można było wnioskować 
na temat wielkości produkcji i udziale poszczególnych miast w rozwoju drukarstwa na zie-
miach polskich. Por. też (Nowak, 2002, s. 70).

5 W obliczeniach bibliografa i statystyka nie było zgodności. Wyniki badaczy zanegował 
J. Muszkowski (1929, s. 90, 92).

6 W początkach XX w. o funkcjach statystycznych bibliografii pisali teoretycy: Alfred Wil-
liam Pollard, profesor bibliografii w King’s College w Londynie i sekretarz Bibliographical So-
ciety, Edward Wydham Hulme, twórca terminu statistical bibliography, a przede wszystkim 
Mikołaj Michajłowicz Lisowski i Aleksander Michajłowicz Łowiagin, których publikacje były 
znane bibliografom II Rzeczypospolitej. Por. (Suligowski, 1908, s. 247-249).

7 Cenił chronologiczny porządek w wykazach bibliograficznych, ponieważ „Dla historyka li-
teratury, opracowującego czy to całość dziejów piśmiennictwa, czy też jaki okres poszczególny, 
pożądanymi są wielce spisy chronologiczne, gdyż stanowią one dla niego materiał do wnio-
sków o ilościowym zasobie w ogóle pomników piśmienniczych, a zwłaszcza o stosunkowym 
ich wzroście i zanikaniu w rozwoju dziejowym, oraz o przewadze takich lub innych gatunków 
literatury w danym okresie czasu” (P.Chm., 1892, s. 721).

8 Wydzielił statystykę utworów drukowanych oraz statystykę utworów ogłoszonych, ale nie 
drukowanych. Jednostką obliczeniową był każdy „płód literacki”. 

9 Teorię metody statystycznej rozwijali też m.in. Edward Grabowski – Podręcznik statystyki 
(Warszawa 1917) i Podręcznik statystyki. Część ogólna (Warszawa 1923); Tadeusz Pilat – Sta-
tystyka. Cz. 1, Część ogólna i demologia (Lwów 1924); Kazimierz Maciejewski – Podręcznik sta-
tystyki. Teoria statystyki (Warszawa 1925); Leon Waściszakowski – Statystyka. Teoria metody 
statystycznej (Lublin 1930).
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Organizacja statystyki księgoznawczej 

Problematyka statystyki druków w kolejnych latach stała się jednym 
z tematów międzynarodowych spotkań bibliologów. W 1926 r. na Congrès 
International des Bibliothécaires et des Amis du Livre w Pradze (28 czerwca 
- 1 lipca) powołano do życia komisję do spraw statystyki. Zagadnieniem tym 
zajął się też utworzony w 1927 r. International Library and Bibliographi-
cal Committee, który w 1929 r. zmienił nazwę na International Federation 
of Library Associations. Mimo trudności w ujednoliceniu w poszczególnych 
krajach metod statystyki produkcji wydawniczej, podczas Primo Congresso 
Mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia (Roma, Venezia, 15-30 czerwca 
1929), Jan Muszkowski zgłosił projekt założenia Sous-Commissionpour la 
statistique de la production national imprimé, a następnie został przewodni-
czącym tej grupy (funkcję pełnił do 1937 r.). Według Edwarda Kuntzego sta-
tystyka druków nawet stała się polską specjalnością, dzięki udziałowi właśnie 
J. Muszkowskiego w międzynarodowych gremiach (Kuntze, 1932, s. 115; 
Więckowska, 1972, s. 214-216). Nie można zapominać również o wkładzie 
w rozwój statystyki druków założonego w 1895 r. Institut International de 
Bibliographie w Brukseli, a ogólnymi jej zasadami, nie tylko w odniesieniu do 
produkcji wydawniczej, zajęła się Commission Mixte de la Statistique Intel-
lectuelle, powołana przez Institut International de Coopération Intellectuelle, 
i The International Statistical Institute (Rulikowski, 1936a, s. 99-100).

W II Rzeczypospolitej sprawy statystyki piśmiennictwa miał podjąć 
Związek Bibliotekarzy Polskich. W 1917 r. utworzono Sekcję Bibliotek 
Powszechnych, w której funkcjonowały komisje: Statystyczna, Ustawodaw-
cza i Katalogowania, a rok później Bibliograficzna. Żadna nie prowadziła 
jednak dynamicznej działalności. Dopiero w 1938 r.10 powstała Komisja 
Statystyki Produkcji Wydawniczej (Baumgart, 1957, s. 301), koordyno-
wana przez Pawła Rybickiego, współpracującego z Mieczysławem Rulikow-
skim i J. Muszkowskim11. 

10 O powołanie komisji statystyki produkcji wydawniczej wnioskował w 1936 r. Mieczysław 
Rulikowski. Jej zadaniem miało być prowadzenie prac teoretycznych w zakresie statystyki re-
jestracji druków (z wyłączeniem prac nad statystyką w dziedzinie bibliotekarstwa), a w szcze-
gólności zaznajomienie się z obowiązującymi zasadami statystyki oraz projektami; opracowa-
nie koncepcji systemu statystyki krajowej i międzynarodowej oraz sprawdzenie czy pomysł 
ten mógłby służyć społeczności międzynarodowej i polskiej. Wnioskodawca zaapelował, by 
komisja w pierwszej kolejności zajęła się statystyką druków nieperiodycznych, a dopiero póź-
niej periodycznych (Rulikowski, 1936a, s. 104).

11 W zebraniu konstytuującym Komisję, 11 lutego 1938 r., udział wzięli: Karol Czernicki 
i Zalewski (Główny Urząd Statystyczny), Wacław Gebethner (Związek Księgarzy Polskich), Ma-
rian Łodyński (Rada Związku Bibliotekarzy Polskich), Jadwiga Dąbrowska (biuro rejestracji 
egzemplarza obowiązkowego w Instytucie Bibliograficznym), J. Muszkowski i P. Rybicki. Pod-
czas spotkania prowadzono rozmowy na temat upraktycznienia statystyki oraz rewizji pojęcia 
jednostki obliczeniowej. Podjęto też problem kompletności wpływu egzemplarzy obowiązko-
wych, będących podstawą rachunków (Sprawozdanie, 1938, s. 223).
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Instytucją rozwijającą badania statystyczne stał się Instytut Bibliogra-
ficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie. Było to możliwe dzięki urzędowej 
rejestracji druków (Piusińska, 1963, s. 92-101)12, regulowanej rozporządze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych z 12 lutego 1919 r. w sprawie dostar-
czania bezpłatnych egzemplarzy obowiązkowych Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych. W ten sposób od 1920 r. zaczęto wydawać „Biuletyn Biblio-
graficzny” (za rok 1919). W sierpniu 1919 r. powołano również Wydział 
Bibliotek Państwowych w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, odpowiedzialny za rejestrację egzemplarzy obowiązkowych 
i wydawanie spisów bibliograficznych. W jego obrębie rok później zainicjo-
wano Instytut Bibliograficzny (Słodkowska, 1964, s. 280; Gaca-Dąbrow-
ska, 2007, s. 49). Wówczas zaistniała potrzeba ponownego unormowania 
przepisów związanych z egzemplarzami obowiązkowymi. W 1922 r. Stefan 
Vrtel-Wierczyński przygotował Projekt ustawy o egzemplarzu obowiązko-
wym druków (Lwów 1922), a pięć lat później weszło w życie Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowym oraz 
akt wykonawczy – Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 
4 lipca 1927 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów biblio-
tecznych i urzędowej rejestracji13. Dzięki tym regulacjom w sierpniu 1927 r. 
w Wydziale Bibliotek Państwowych rozpoczęto pod kierunkiem Jadwigi 
Dąbrowskiej spisywanie druków w postaci tygodniowego „Wykazu Druków 
Nieperiodycznych”. W lutym 1928 r. ukazało się rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej powołujące do życia Bibliotekę Narodową wraz z dzia-
łającym przy niej Instytutem Bibliograficznym, które przejęły obowiązek 
opisu polskiej produkcji wydawniczej. W Oddziale Rejestracji Bieżącej Dru-
ków Instytutu Bibliograficznego przygotowywano „Urzędowy Wykaz Dru-
ków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Druków Polskich lub Polski 
Dotyczących, Wydanych Zagranicą” (1928-1929), potem „Urzędowy Wykaz 
Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej” (1930-1939), który uzupeł-

12 Zanim powołano państwową bieżącą bibliografię narodową obliczeń statystycznych można 
było dokonywać na podstawie czasopism bibliograficznych, takich jak: „Przewodnik Bibliograficz-
ny”, „Przegląd Bibliograficzny”, „Książka”, „Nowa Książka”, „Bibliografia Polska”. Wynikiem zainte-
resowania statystyką wydawnictw była ogłaszana w drugiej serii „Przewodnika Bibliograficznego” 
Kronika krajowa z danymi bibliograficznymi za kolejne lata, według materiałów zbieranych przez 
referat ewidencyjno-bibliograficzny Wydziału Prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Por. 
(Raczkowski, 1926, s. 285-287; E.K., 1927, s. 264-265). Na łamach periodyku można też odna-
leźć statystyki druków poszczególnych dyscyplin naukowych (np. Łodyński, 1926, s. 287-288).

13 Podstawa prawna zmieniała się: Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o bezpłatnym dostar-
czaniu druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji oraz przepisy wykonawcze – 
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 lutego 1934 r. 
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpłatnego dostarcza-
nia druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji wraz z Okólnikiem Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego Nr. 60 z dnia 9 maja 1934 r. (IV Ns – 3578/34) w sprawie 
wykonania rozporządzenia o obowiązkowym egzemplarzu bibliotecznym.
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niono o „Urzędowy Wykaz Druków Periodycznych Wydawanych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej” (1929-1935, od 1936 r. włączony do zasadniczej części 
bibliografii narodowej) (Hleb-Koszańska, 1938, s. 245-263). Te spisy stały 
się przyczynkiem do edycji po 1928 r. publikacji: Statystyka druków 1928-
1930 (Warszawa 1932), „Statystyka Druków Nieperiodycznych” (1929-
1930)14, a od 1931 r. do „Urzędowego Wykazu Druków” dołączano wkładkę 
„Statystyka Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Statystykę druków w porozumieniu z Wydziałem Prasowym Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych prowadzono też od początku lat dwudziestych 
w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie15 i od 1932 r. publikowano 
„Statystykę Druków”. Pierwszy tom objął dane o drukach nieperiodycz-
nych i czasopismach za rok 1931. Informacje liczbowe o wydawnictwach 
zwartych zostały opracowane wspólnie przez Główny Urząd Statystyczny 
i Bibliotekę Narodową, a o czasopismach jedynie przez Urząd, który ogła-
szał statystyki druków w „Kwartalniku Statystycznym”.

Teoria statystyki produkcji wydawniczej

Przedstawiony zarys zainteresowania statystyką produkcji wydawniczej 
w wieku XIX oraz w okresie międzywojennym na forum międzynarodowym 
i w kraju stanowi tło do przedstawienia teorii statystyki druków, ukazanej 
na podstawie wypowiedzi przedstawicieli bibliologii i bibliografii II Rzeczy-
pospolitej. Jej rozwój – jak starano się zaprezentować – miał swoją genezę 
w dziewiętnastowiecznej bibliografii i późniejszych działaniach instytucji. Na 
teorię statystyki druków wpłynęły też przepisy prawa prasowego i kolejne 
rozporządzenia dotyczące zasad nadsyłania egzemplarzy obowiązkowych. 
Dzięki działalności praktycznej, przede wszystkim Instytutu Bibliograficz-
nego, bibliografia i statystyka zyskały podstawę obliczeń druków (Muszkow-
ski, 1927, s. 41, 67), które – jak zakładano – są prowadzone „we wszystkich 
krajach kulturalnych i [dają – AG] możność poznawania ilościowego stanu 
piśmiennictwa różnych państw i narodów jako wyrazu ich ruchu umysło-
wego” (Muszkowski, 1933, szp. 673). Obie te specjalności – bibliografia i sta-
tystyka – były interesujące dla bibliografów, księgarzy i nakładców (Piątek, 
1930, s. 197-200), bo za sprawą statystyki, można było odkrywać szczegóły 
produkcji wydawniczej tak całego kraju, jak i poszczególnych regionów. 

14 Od 1931 r. pod tytułem „Statystyka Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Druki nieperiodyczne ukazywano w tabelach według kombinacji: miejsce druku, objętość, 
język, typ wydawnictwa, treść, nakładcy. W tabelach obejmujących dane statystyczne cza-
sopism zastosowano kombinacje: miejsce druku, częstotliwość ukazywania się, język. Por. 
(Muszkowski, 1931d, s. 61).

15 Nie można zapomnieć o takich wydawnictwach, jak „Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej 
Polskiej” i „Mały Rocznik Statystyczny” z działem Oświata pozaszkolna, życie umysłowe i kul-
turalne. Por. (Muszkowski, 1931a, s. 98-99). 
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Statystyka księgoznawcza, zwana też bibliograficzną16, jako metoda 
nauk społecznych umożliwiała prowadzenie badań w bibliologii, będąc 
jednocześnie częścią tej nauki/wiedzy. O funkcjach statystycznych pisali 
wówczas m.in. Zygmunt Mocarski17, Stanisław Lam (1921, s. 5) i Stanisław 
Ptaszycki (1921, s. 21). Na temat statystyki druków wypowiadali się przede 
wszystkim bibliotekarze, bibliotekoznawcy i bibliolodzy, którzy łączyli teo-
rię z praktyką, jak Helena Radlińska, która w 1924 r. uznała, że na pod-
stawie prawidłowo skonstruowanych spisów bibliograficznych z zakresu 
pedagogiki będzie można w przyszłości wysuwać wnioski porównawcze: 

Niezbędne jest ustalenie norm podziału i rozpoczęcie pracy nad statystyką 
produkcji piśmienniczej w Polsce. Znaczenie jej wiąże się ściśle ze znacze-
niem bibliografii, o której planowe gromadzenie upominają się od szeregu 
lat pracownicy, pragnący prowadzić w dalszym ciągu świetnie rozpoczętą 
rejestrację bibliograficzną w nadziei, że „przyspieszy tempo pracy a tym 
samym ogólny postęp wiedzy i kultury” (Radlińska, 1924, s. 402). 

Niebagatelny wkład w rozwój teorii statystyki księgoznawczej wniósł 
socjolog Kazimierz Dobrowolski, który podczas IV Zjazdu Bibliotekarzy 
Polskich w Warszawie w 1936 r. w schemacie zagadnień składających się 
na wiedzę o książce wyróżnił kilka jej pól badawczych, w tym produkcję, 
zagadnienia ekonomiczne, rejestrację, zagadnienia bibliotekoznawcze, 
prawne i socjologiczne oraz historię księgoznawstwa. Na dział rejestracji 
złożyły się bibliografia i statystyka, które odpowiadały za ewidencję, opis, 
systematykę (bibliografia) i 

liczbowe uchwycenie produkcji książkowej wedle określonych kryteriów: 
językowych, politycznych i geograficznych (statystyka druków w danym 
państwie i w poszczególnych jego częściach), prawnych (np. dyserta-
cje uniwersyteckie), morfologicznych (broszury), treściowych (statystyka 
wedle poszczególnych działów piśmiennictwa) (Dobrowolski, 1936, s. 11). 

W tym samym czasie S. Vrtel-Wierczyński ugruntował postrzeganie 
bibliografii jako nauki o rejestracji, opisie, systematyce oraz statystyce 
książek (Vrtel-Wierczyński, 1936, s. 649). Rozważania o statystyce wydaw-

16 Określenia tego użyli: Adam Łysakowski (1928b, s. 120) i Michał Ambros (1933, s. 364). 
W 1951 r. Stefan Vrtel-Wierczyński napisał o podobieństwie bibliografii i statystyki. Tę pierw-
szą uznał za naukę mającą własne cele, których statystyka – w jego opinii – nie posiadała. 
Statystyka była za to ważną częścią metodologii nauki (podobnie jak bibliografia) (Vrtel-Wier-
czyński, 1951, s. 244-245).

17 Ilościowe metody badań materiału bibliograficznego miały ułatwić charakterystykę pro-
dukcji wydawniczej części świata, państw, narodów, miast, dzięki czemu bibliografia ujaw-
niała „w jakiej ilości myśl ludzka, zastygła w druku, spełnia ogromne cywilizacyjne zadania” 
(Mocarski, 1919/1920, s. 17).
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niczej podjęli również Stefan Rygiel (1937, s. 513), Stanisław Zieliński 
(1935, s. 13-16) i Stanisław Konopka (1934, s. 6-7). Najpełniej jednak na 
ten temat wypowiadali się M. Rulikowski i J. Muszkowski, i ich należy 
uznać za prekursorów teorii statystyki druków, ukazującej obraz życia 
umysłowego wybranych zbiorowości (Muszkowski, 1926b, s. 262).

Pierwszeństwo we wprowadzeniu zagadnień związanych z badaniami 
statystycznymi do nauki o książce należy się M. Rulikowskiemu (Musz-
kowski, 1929, s. 92). Zdawał sobie sprawę z niedostatków metod statystyki 
księgoznawczej i braku międzynarodowych unifikacji w tej kwestii (na ten 
sam problem zwrócił uwagę J. Muszkowski18). Statystyka druków była dla 
niego specjalnością teoretyczną, mimo wspomnianych trudności, i prak-
tyczną, co było widoczne 

przy normowaniu spraw z dziedziny ekonomii w zakresie produkcji wydaw-
niczej oraz w tym, co zwykle nazywa się polityką biblioteczną, a co nale-
żałoby raczej nazywać polityką księgoznawczą; wchodzą bowiem do niej 
zagadnienia, dotyczące nie tylko bibliotek, ale również i prawodawstwa 
w zakresie książki, wolności druku, ingerencji państwa itd. (Rulikowski, 
1936c, s. 307). 

Statystyka księgoznawcza miała służyć pomocą badaczom poszczegól-
nych działów bibliologii, będąc podstawą analiz mających na celu scharak-
teryzowanie rzeczywistości wydawniczej.

Poglądy M. Rulikowskiego na temat statystyki druków były wynikiem 
podjętych jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości przeglądów 
statystycznych, jak Literatura polska lub Polski dotycząca z zakresu grafiki 
(Warszawa 1912; wyd. 2 przejrz. i uzup., Warszawa 1922). Spis bibliogra-
ficzny stanowił – według M. Rulikowskiego – niezbędny element warsztatu 
badawczego. Pozwalał z jednej strony udokumentować co napisano, ale też 
ile powstało tekstów na dany temat. Bibliografia dawała więc „obraz cało-
kształtu dotychczasowego dorobku” (Rulikowski, 1922, s. [1]). Rok później 
bibliolog wydał publikację Produkcja wydawnicza polska w latach 1909-
1911 (Warszawa 1913), w której starał się naświetlić problemy związane ze 
zbieraniem danych liczbowych19. Najważniejszym problemem – zważywszy 
na datę wydania opracowania – było obliczenie wielkości produkcji kraju 

18 J. Muszkowski, jako reprezentant Polski w międzynarodowych instytucjach i organiza-
cjach, miał świadomość braku standaryzacji danych uzyskiwanych przez poszczególne kraje 
(dane niepełne, dotyczące pojedynczych lat lub odmiennych okresów obliczeniowych, obejmu-
jące tylko pewne typy druków lub szerszy zasięg językowy, czyli nie jednego kraju, ale kręgu 
językowego, uwzględnianie eksteriorików) (Muszkowski, 1931d, s. 61-62; Muszkowski, 1928, 
s. 412-422; Muszkowski, 1930, s. 48-50).

19 Zdaniem J. Muszkowskiego metoda, konsekwencja i logika wywodów M. Rulikowskiego 
na ten temat stały się przyczynkiem do opracowania stosownych zasad przyjętych w powsta-
łym kilka lat później Głównym Urzędzie Statystycznym (Muszkowski, 1952, s. 419).
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podzielonego na zabory. Celem badań statystycznych – w pojęciu M. Ruli-
kowskiego – było ustalenie ogólnej liczby publikacji w podziale na: języki 
druków, ich treść i typy (wydawnictwa naukowe, z zakresu literatury pięk-
nej i dla inteligencji; wydawnictwa pedagogiczne, dla dzieci i młodzieży; 
wydawnictwa popularne; wydawnictwa neutralne). Na podstawie danych 
z trzech lat obliczył średnią wielkość produkcji wydawniczej, średnią liczbę 
nakładów, prześledził zmiany w poszczególnych działach tematycznych. 
Ukazał ponadto rozkład publikacji w miejscowościach (omówił ewolucję 
liczby miejsc druku i miejsc wydania), podał stosunek liczby druków do 
liczby oficyn wydawniczych oraz proporcję liczby druków do liczby miesz-
kańców. Tym samym wyznaczył zasady zliczania druków, wprowadzając 
odpowiednie parametry wykorzystywane przez innych praktyków i teorety-
ków statystyki druków w niedalekiej przyszłości.

Kolejnym przykładem zastosowania statystyki wydawniczej przez 
M. Rulikowskiego był artykuł Księgarstwo i czytelnictwo polskie wobec 
wojny (1914, s. 50-67)20, w którym dokonał obliczeń produkcji wydawni-
czej, by zwrócić uwagę na jej intensywność. Podał też parametry dotyczące 
przeciętnej wysokości nakładu i wartości jednego egzemplarza druku oraz 
zsumował wartość materialną produkcji wydawniczej. Dzięki uzyskanym 
danym statystycznym ukazał rzeczywistość drukarsko-wydawniczo-księ-
garską oraz określił prognozy dotyczące przemysłu książkowego.

W późniejszych latach M. Rulikowski konkretyzował swoje poglądy na 
temat międzynarodowej statystyki księgoznawczej (czyli statystyki druków 
poszczególnych krajów, opracowane na podstawie bieżącej narodowej reje-
stracji bibliograficznej) (Rulikowski, 1936a, s. 102). Podkreślił znaczenie 
sprawdzalnych danych liczbowych, które mogły stanowić element dalszych 
analiz. Nie mogły być one oderwane od „realnych stosunków w sferze zjawisk 
demograficznych i kulturalnych oraz w sferze życia umysłowego” (Rulikow-
ski, 1936a, s. 103). Dlatego też w Księgoznawstwie. Przeszłość oraz stan 
obecny wiedzy o książce i nowe w niej kierunki (Warszawa 1935) statystyka 
stanowiła część bibliologii powszechnej – wraz z genetyką książki, jej feno-
menologią (w tym bibliografią systematyczną), morfologią (bibliografia ana-
lityczna i porównawcza), polityką księgoznawczą, geografią księgoznawczą, 
księgarstwem, ekonomią księgoznawczą, bibliotekoznawstwem i higieną 
księgoznawczą21. Rzecz jasna, uzasadnieniem umieszczenia w jednej gru-
pie bibliografii i statystyki było to, że bibliografia systematyczna (inaczej 
referująca) miała dostarczać danych dla potrzeb statystyki.

Z kolei w 1936 r., podczas IV Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, w refe-
racie Statystyka produkcji wydawniczej, M. Rulikowski dokonał swego 

20 Pisał o tym jeszcze w 1924 r. (Rulikowski, 1924, s. 225-226).
21 Pozostałe działy główne to: metodyka księgoznawstwa, historia księgoznawstwa, historia 

książki, psychogeneza bibliologiczna, bibliologia pragmatyczna oraz bibliozofia (Rulikowski, 
1935, s. 53-55).
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rodzaju podsumowania własnych osiągnięć na polu statystyki księgo-
znawczej. Mówił wówczas o wielu problemach wynikających z opracowa-
nia zasad statystyki druków. Za najpilniejsze zadania uznał: wytyczenie 
celów statystyki stanowiącej element szerzej pojętych badań bibliologicz-
nych; określenie zakresu statystyki, co pozwoliłoby uporządkować ter-
minologię bibliologii; ustalenie metodyki statystyki; przyjęcie jednostki 
obliczeniowej (na wzór jednostki bibliograficznej); wprowadzenie współ-
czynników języka i dynamiki demograficznej w rachunkach; oraz porów-
nanie danych statystycznych ze współczynnikiem „potencjalnej energii 
psychicznej”, wynikającej ze źródeł statystycznych dotyczących życia 
umysłowego (Rulikowski, 1936a, s. 103). Samej jednostce obliczeniowej 
(nie mógł nią być tytuł, wolumin, strona druku), której określenie było 
konieczne do wykonania jakiejkolwiek pracy porównawczej, poświęcił 
miejsce w Vers une nouvelle méthode de statistique des imprimés (Var-
sovie 1936). Nazwał ją graphe, obejmowała 10 000 znaków drukarskich 
i podlegała prawom arytmetyki (stąd kilographe zawierał 1000 jednostek) 
(Rulikowski, 1936b, s. 21-22). Jednocześnie na potrzeby międzynarodo-
wej współpracy zaproponował wykorzystanie współczynnika językowego 
skorelowanego z liczbą liter w identycznym fragmencie tekstu wyrażonego 
w innych językach. Zsumowaną liczbę liter należało podzielić przez uzy-
skany współczynnik (podał przykłady obliczeń dla języków angielskiego, 
francuskiego, łacińskiego, niemieckiego i polskiego) (Rulikowski, 1936b, 
s. 23-25). Projekt M. Rulikowskiego nie wzbudził zainteresowania, choć 
był rozsądny i zasadny, zwłaszcza wobec braku innych unormowań, 
i dostępny we francuskojęzycznej edycji tekstu.

Drugim teoretykiem i praktykiem statystyki księgoznawczej był 
J. Muszkowski, który właśnie tej dziedzinie dał pierwszeństwo w stanie 
badań nad Bibliografią polską 1900-1918 (Muszkowski, 1917-1918, s. 359-
413)22. W opracowaniu ukazał rozwój badań bibliograficznych w Polsce od 
początku stulecia, rozpoczynając charakterystykę od teorii, do której zali-
czył statystykę „na usługach bibliografii”. Zaznaczył, że „Pierwsze miejsce 
na wstępie części ogólnej przypada badaniom statystycznym, ze względu 
na ich doniosłość zarówno metodyczną, jak i praktyczną” (Muszkowski, 
1917-1918, s. 363). Stan badań statystycznych w Polsce uznał za niewy-
starczający. 

Dla J. Muszkowskiego, zwolennika socjologicznego ujęcia zagadnień 
związanych z książką (Głombiowski, 1972, s. 163), zadaniem statystyki 
wytwórczości drukarsko-wydawniczej było cyfrowe ukazanie dorobku ogło-
szonego w pewnym czasie, miejscu, na konkretny temat, w określonym 
języku. Należało też – w jego opinii – zwrócić uwagę na typ i rodzaj publi-

22 W dalszej części omówienia przedstawił teksty związane z teorią, metodyką i historią 
bibliografii, czasopisma bibliograficzne oraz nakreślił problemy związane z rejestracją druków 
– ogólną i specjalną. Ujął też zagadnienia księgoznawcze.
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kacji, miejsce wydania, objętość (Muszkowski, 1936, s. 198). W większym 
stopniu niż u M. Rulikowskiego w poglądach J. Muszkowskiego na staty-
stykę widoczne było powiązanie dwóch elementów: statystyki oraz bieżącej 
rejestracji bibliograficznej. Jak stwierdziła Wanda Pindlowa „Należy mu […] 
przypisać właściwą ocenę metod ilościowych, gdyż m.in. te ściślej sforma-
lizowane metody przyniosły podniesienie bibliografii z pozycji służebnej do 
rangi dyscypliny” (Pindlowa, 1994, s. 62).

J. Muszkowski podobnie jak M. Rulikowski za ważny postulat badaw-
czy uznał ustalenie metodyki statystyki druków (Muszkowski, 1927, s. 54). 
Interesowały go zatem metody gromadzenia materiałów statystycznych23 
przez odpowiedzialne za to instytucje24. Za istotną kwestię uznał wprowa-
dzenie pojęcia jednostki bibliograficzno-statystycznej, która pozwalałaby 
na porównania wyników uzyskanych przez różne ośrodki statystyczne 
(Muszkowski, 1931c, s. 35; Muszkowski, 1934, s. 133-137). Rozważał 
także przyjęcie systemu klasyfikacji druków według treści (Muszkowski, 
1926a, s. 18; Muszkowski, 1928, s. 412-422; Muszkowski, 1931b, s. 174). 
W polskiej praktyce stosowano w obrębie klasyfikacji dodatkowy podział na 
typy wydawnictw (prace naukowe, literatura piękna, podręczniki, wydaw-
nictwa popularnonaukowe oraz dokumenty życia społecznego) (Muszkow-
ski, 1927, s. 43). Jak przekonywał J. Muszkowski, rozbicie działu tema-
tycznego na rodzaje publikacji, dawało prawdziwe wyobrażenie o jego 
rozwoju, umożliwiało dokonanie pełniejszej i dokładniejszej analizy z uwagi 
na charakter i poziom merytoryczny tekstów. Ten sposób uporządkowania 
materiału nie sprawdzał się jedynie w dziale obejmującym beletrystykę. 
Kolejną zaproponowaną przez teoretyka metodą obliczeń było wyłączanie 
ze statystyki odbitek i nadbitek, co „precyzuje istotny stan rzeczy wobec 
tego, że ogół druków tego typu był już raz liczony, czy to w dziełach zbio-
rowych, czy też w drukach periodycznych” (Muszkowski, 1931b, s. 175). 
Zbyt duża liczba drobniejszych utworów rejestrowanych w polskiej bieżącej 
bibliografii narodowej nie ułatwiała badań porównawczych, ważnych 
w statystyce księgoznawczej.

M. Rulikowski i J. Muszkowski zaproponowali wiele wskazówek istot-
nych dla rozwoju badań statystycznych druków. Opisali lub wskazali 
metody obliczeń, które znalazły zastosowanie w teorii i praktyce statystyki 
druków regionalnych.

23 W różnych krajach czyniono to na podstawie bibliografii księgarskich (statystyka obejmo-
wała wówczas druki będące w handlu), egzemplarzy obowiązkowych, bywało, że odnotowywa-
no druki prywatne (a więc rozprowadzane poza głównym nurtem księgarskim) (Muszkowski, 
1926b, s. 262).

24 Poza centralnymi bibliotekami kraju, centralami bibliograficznymi czy urzędami staty-
stycznymi dane liczbowe zbierały też urzędy do spraw rejestracji praw autorskich lub wydaw-
niczych (Muszkowski, 1931d, s. 62; Muszkowski, 1936, s. 198-199).
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Teoria statystyki druków regionalnych

W okresie międzywojennym zainteresowanie statystyką druków rozwi-
jało się dwutorowo. Poza ogólną teorią i metodyką statystyki księgoznawczej 
prowadzono statystykę druków regionalnych25, związaną z bibliografiami 
regionalnymi. Te z kolei miały ścisły związek z egzemplarzami obowiązko-
wymi, przesyłanymi do wytypowanych bibliotek regionalnych. Po wejściu 
w życie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. 
o prawie prasowym i aktu wykonawczego, Adam Łysakowski opracował 
koncepcję systemu bibliografii regionalnych. Zgodnie z nią, w dziennikach 
regionalnych miała się ukazywać bieżąca bibliografia regionalna26. Ten 
pomysł stał się bezpośrednim przyczynkiem do podjęcia dyskusji na temat 
teorii bibliografii regionalnych i statystyki druków regionalnych (gm, 1930, 
s. 71), która dawała „pouczający obraz duchowego wyglądu danego rejonu” 
(Łysakowski, 1928b, s. 120), realny wizerunek nauki, kultury, sztuki, edu-
kacji i wszystkich innych przejawów życia społecznego.

Najwcześniej zaczęto publikować analizy statystyczne dla rejonu biblio-
graficznego wileńskiego (województwo białostockie, nowogródzkie, poleskie 
i wileńskie)27. Pierwsze tego typu zestawienia autorstwa A. Łysakowskiego 
dotyczyły roku 1928 (1928b, s. 118-125; 1929, s. 259-263)28, a za rok 1929 
materiał przygotował Michał Ambros (1930c, s. 4). Kontynuował on analizy 
statystyczne dotyczące wytworów periodycznych i nieperiodycznych (po usta-
niu druku bieżącej bibliografii regionalnej), w ujęciu językowym, objętości, 
miejsca druku, treści, a więc wedle kryteriów wcześniej zaproponowanych 

25 Według Marii Czarnowskiej Adamowi Łysakowskiemu należy przyznać miano tego, który 
wprowadził określenie statystyki regionalnej do nauki, dzięki tekstowi z 1935 r. pt. Bibliogra-
ficzna statystyka okręgu wileńskiego (1928-1934) (Czarnowska, 1973, s. 150).

26 Jak przykładowo na łamach „Dziennika Wileńskiego” (Urzędowa Bibliografia Regionalna 
od grudnia 1927 do 1930 r.), w „Kurierze Poznańskim” (Bibliografia Wielkopolska przygotowy-
wana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, następnie Bibliografia regionalna Wojewódz-
twa poznańskiego), „Gazecie Lwowskiej”, „Słowie Polskim” i „Dzienniku Lwowskim” (Bibliogra-
fia regionalna z województw: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego, 
sporządzona przez Bibliotekę Uniwersytecką we Lwowie i po zmianie tytułu Tygodniowa bi-
bliografia regionalna z województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyń-
skiego, sporządzona przez Bibliotekę Uniwersytecką we Lwowie).

27 Już w 1906 r. ukazało się opracowanie Michała Brensztejna Druki litewskie. Studium 
historyczno-statystyczne (z tablicą graficzną) (Warszawa 1906).

28 Rozprawki te spotkały się z ostrą krytyką Karola Wagi (czyli Ludwika Abramowicza), 
kwestionującego źródła danych wykorzystane przez A. Łysakowskiego. Recenzent sugerował, 
by podczas pracy stosować nie tyle kryterium języka, ale „narodowej sfery pochodzenia”. Po-
lemizował z tym stwierdzeniem A. Łysakowski, uznając, że kryterium to jest „mętne i wielo-
znaczne” (czy miało oznaczać – zastanawiał się bibliograf – narodowość autora, nakładcy, 
instytucji wydawniczej, osoby, która zainspirowała powstanie dzieła), możliwe do zastosowa-
nia tylko w niektórych przypadkach, jak np. czasopism partii politycznych. A. Łysakowski 
dowiódł zresztą, że kryterium zaproponowane przez jego oponenta było nieostre, a interesy 
firm wydawniczych ważniejsze niż pochodzenie ich właścicieli (Łysakowski, 1928a).
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przez M. Rulikowskiego i J. Muszkowskiego (Ambros, 1929a, s. 264-267; 
Ambros, 1929b, s. 664-667; Ambros, 1930d, s. 351-354; Ambros, 1930e, 
s. 904-907; Ambros, 1933, s. 363-366; Ambros, 1935, s. 312-330). W „Prze-
glądzie Bibliotecznym” w 1935 r. wydrukowano przegląd statystyczny pro-
dukcji okręgu wileńskiego autorstwa A. Łysakowskiego (1935, s. 92-98)29. 
Został on oparty na materiałach zebranych w Głównym Urzędzie Staty-
stycznym i objął dane za lata 1928-1934. Przeglądowi wydawnictw zwartych 
A. Łysakowskiego przyświecały oryginalne cele – chciał dać obraz produkcji 
drukarskiej jednego z regionów bibliograficznych na tle pozostałych. Z kolei 
szczegółowe omówienie wydawnictw periodycznych przygotował S. Rygiel30. 
Również M. Ambros poświęcił odrębne opracowania czasopismom wileń-
skim, opierając się na egzemplarzach obowiązkowych wpływających do Uni-
wersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie (Ambros, 1930a, s. 4; Ambros, 
1930b, s. 77-79)31. W kolejnych latach drukował analizy statystyczne cza-
sopiśmiennictwa wileńskiego rejonu bibliograficznego na łamach „Ateneum 
Wileńskiego”. Ukazały się przeglądy za lata 1930-1932.

W Warszawie w 1930 r. dokonano obliczeń dla druków samoistnych, 
uwzględniając ich dzienny przyrost, klasyfikację językową i treściową, obję-
tość i miejsca najprężniej rozwijającego się przemysłu drukarskiego (gm, 
1930, s. 71)32. To dociekanie warszawskich bibliografów uzmysłowiło trud-
ności w sporządzaniu ostatecznych podsumowań i wniosków na temat ruchu 
drukarskiego w regionach, jako że część wydawców zlecała druk materiałów 
poza najbliższe otoczenie. W 1930 r. Beatrycze Żukotyńska na łamach „Prze-
glądu Bibliotecznego” opublikowała przegląd statystyczny druków regionu 
lwowskiego za rok 1929 (Żukotyńska, 1930, s. 51-54). Ten przegląd miał 
– wyjątkowo – dowieść polskiego interesu w drukowaniu spisów bibliogra-
ficznych w dziennikach lwowskich. Tymczasem dwa z nich, „Słowo Polskie”33 

29 Tekst ten był poprzedzony analizami opisowymi, drukowanymi na łamach „Dziennika 
Wileńskiego” w 1928 r. (nr 6, 38, 54, 93, 139, 154, 172, 184, 219, 269, 293).

30 W 1928 r. ogłosił na łamach „Źródeł Mocy” oraz w postaci odbitki Polskie czasopiśmien-
nictwo wileńskie w r. 1928 (Wilno 1928). W tabelach zamieścił dane statystyczne w postaci 
kombinacji: liczba czasopism, język, wysokość nakładów oraz typ wydawnictw ciągłych (gaze-
ty, kalendarze ogólne, kalendarze specjalne, czasopisma ludowe, czasopisma dla inteligencji, 
czasopisma młodzieży akademickiej i szkolnej, czasopisma humorystyczne, czasopisma dla 
dzieci, czasopisma zawodowe, czasopisma urzędowe, czasopisma naukowe).

31 W przypadku wydawnictw periodycznych zastosował podział ze względu na częstotliwość 
ukazywania się, język i miejsce druku.

32 Osobno prowadzono też statystyki dla druków drobniejszych – afiszy, plakatów, progra-
mów imprez, dla publikacji będących kontynuacją ciągów oraz dla innych typów dokumentów 
– nut, rycin, czasopism (z podziałem na okres ukazywania się). Poszczególne kryteria podziału 
dokumentów można było ze sobą łączyć, by np. ukazać liczbę czasopism o tematyce politycz-
nej czy żydowskie druki informacyjne.

33 W 1928 r., w numerze 98., ukazała się krótka analiza statystyczna, autorstwa osoby 
ukrywającej się pod pseudonimem May, która dokonała podziału druków na języki oraz 
przedstawiła kombinację język/województwo (dowód na przewagę druków lwowskich).
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i „Dziennik Lwowski”, po niespełna roku przestały ogłaszać wykaz, tłuma-
cząc ten fakt trudnościami technicznymi, kosztami i „niekorzystnym dla 
Polaków stosunkiem językowym druków” (Żukotyńska, 1930, s. 52). Rów-
nież „Gazeta Lwowska” po krótkim czasie zaprzestała druku bibliografii. 
Na podstawie egzemplarzy obowiązkowych B. Żukotyńska przeprowadziła 
zatem analizę książek i broszur, dokonała podziału materiału ze względu 
na języki (by ukazać przewagę druków polskojęzycznych), objętość, treść 
(w kombinacji z językami) i miejsce druku.

Być może zachęta ogłoszona w „Przeglądzie Bibliotecznym” spowodo-
wała, że w 1931 r. ukazał się przegląd statystyczny druków okręgu kra-
kowskiego za rok 1930, wykonany przez Adama Bara, Zofię Ciechanowską 
i Franciszkę Kalicińską (Statystyka, 1931, s. 58-61). Objął on wydawnic-
twa periodyczne i nieperiodyczne. Autorzy opisali wielkość tej produk-
cji według typów (książki, broszury, nuty z tekstem, ulotki, mapy i tzw. 
wydawnictwa akcydensowe), języków, treści, miejsc druku (z województw 
krakowskiego, śląskiego, kieleckiego oraz według miejscowości). W przy-
padku czasopism analiza dotyczyła tych samych parametrów, ale zamiast 
typu wprowadzono częstotliwość ukazywania się. W 1934 r. analizę staty-
styczną produkcji wydawniczej, wpływającej do Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu z województw poznańskiego i pomorskiego, wykonała Zofia 
Kawecka w „Kronice Miasta Poznania” (Kawecka, 1934, s. 244-246). To 
omówienie było oryginalne, bo autorka ujawniła nie tylko liczbę druków 
opublikowanych w obu województwach, ale też wydane poza nimi, przed-
miotowo ujmujące problematykę wielkopolską i pomorską. Z. Kawecka 
przedstawiła dane statystyczne w podziale na miejsca druku oraz języki, 
szczegółowo tłumaczyła sytuacje wydawnicze wynikające ze specyfiki 
regionu bądź lokalnych wydarzeń.

Scharakteryzowane statystyki druków regionalnych ukazywały doro-
bek edytorski oficyn polskich oraz mniejszości narodowych i etnicznych, 
wskazywały też zmiany produkcji wydawniczej. A. Łysakowskiemu, za 
M. Rulikowskim i J. Muszkowskim, należy zawdzięczać wprowadzenie jed-
nolitego schematu opisu statystycznego druków regionalnych – liczonych 
w kombinacjach języka, objętości (podział na książki, broszury, ulotki) 
i treści (domniemana intencja autora – treść naukowa, edukacyjna, reli-
gijna, polityczno-społeczna, informacyjna, beletrystyka), po czym miał 
następować ogólny opis rzeczywistości produkcyjnej. Na podstawie danych 
można było wyciągać wnioski natury społecznej, kulturalnej i politycznej. 
Zdaniem A. Łysakowskiego statystyka druków regionalnych prowadziła 
do „interesujących i pożytecznych uogólnień” (Łysakowski, 1929, s. 262). 
Analizy statystyczne druków regionalnych badacz ten włączył w kontekst 
badań regionalistycznych (Hleb-Koszańska, 1973, s. 10). Te statystyczne 
obrazy umożliwiały zademonstrowanie najciekawszych i najwartościow-
szych zjawisk szeroko pojętej kultury regionalnej, by odzwierciedlić mate-



51artykuły

riały zbierane „bardziej po literacku” – przede wszystkim w ujęciu przed-
miotowym, czyli według nomenklatury A. Łysakowskiego – piśmienniczym 
(Łysakowski, 1929, s. 259-263).

Zakończenie

Statystyka księgoznawcza jako część umiejętności i wiedzy łączona 
z bibliografią zyskała w dwudziestoleciu międzywojennym nowy status 
oraz swoich teoretyków i praktyków, zdających sobie sprawę z tego, że 
„Ujmowanie cyfrowe wytworów piśmiennictwa zostało powołane do życia 
przez potrzebę praktyczną, natury gospodarczej czy administracyjnej, na 
długo przed wysunięciem postulatów nauki w tym względzie” (Muszkow-
ski, 1926b, s. 261). Statystyka księgoznawcza była istotnym elementem 
dociekań, stała się częścią teorii bibliografii i bibliologii, była traktowana 
jako narzędzie współpracy praktyków i teoretyków na arenie międzyna-
rodowej. Wobec braku ogólnoświatowych unormowań podkreślano wów-
czas konieczność opracowania kryteriów liczbowego opisu materiałów, 
zwrócono uwagę na język druków, ich objętość, miejsce druku, a także 
– co charakterystyczne dla nauki polskiej – ich treść. J. Muszkowski choć 
nie był zwolennikiem tego języka, zaproponował zastosowanie klasyfikacji 
dziesiętnej Melvila Deweya, by ułatwić międzynarodową wymianę danych 
(Muszkowski, 1927, s. 60). 

Statystyka druków ukazywała, poza wielkością produkcji kraju jako 
całości i jego jednostek (województw i poszczególnych miast), rozwój ilo-
ściowy dyscyplin naukowych34, języków, a także ważne z punktu widze-
nia ekonomicznego druki według typu instytucji wydawniczej. Dzięki temu 
można było podkreślić rolę takich firm jak księgarnie nakładowe, które 
stanowiły część rynku edytorskiego. Po podliczeniu publikacji, nakła-
dów i możliwych zysków statystycy druków mogli uświadamiać wkład tej 
branży w rozwój przemysłowy państwa, jak również ułatwiać decydentom 
przyznawanie subwencji oraz kredytów na modernizację tej gałęzi handlu. 

W analizach produkcji wydawniczej charakteryzowano zjawiska książki 
w szerszej perspektywie czasu i historii, jubileuszy, ważnych dla państwa 
rocznic, wydarzeń o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. Liczba wydaw-
nictw zmuszała do refleksji nad ich kondycją, wyciągano wnioski na temat 
jakości (typów) produkcji, w której przeważały wielokrotnie drobne druki 
ulotne, książka brukowa, sensacyjna i kryminalna, często naśladująca 
publikacje zagraniczne.

34  Przykładowo Zestawienie liczbowe dzieł, broszur, odbitek, a także rozpraw umieszczo-
nych w czasopismach i dziełach zbiorowych,  – drukowanych w kraju i za granicą od roku 1801 
do końca roku 1910 w postaci tabel zostało zamieszczone w Bibliografii prawniczej polskiej 
XIX i XX wieku Adolfa Suligowskiego (Warszawa 1911). Dane statystyczne opracował Józef 
Bieliński.
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Statystyka księgoznawcza, będąc częścią nauki o książce i jednocze-
śnie statystyki, umożliwiała proces twórczy – wskazywano na jej podsta-
wie miejsce książki w przestrzeni życia społecznego i przemysłu książko-
wego. Dzięki statystyce księgoznawczej można było zgromadzić materiały 
do dalszych badań bibliologicznych, rozwijanych dzięki wiarygodnym, war-
tościowym i sprawdzalnym danym liczbowym. Przedstawiciele teorii sta-
tystyki druków nie tylko gromadzili dane i je analizowali, ale budowali też 
syntezy, ukazując związki przyczynowo-skutkowe różnych zjawisk zwią-
zanych z książką, które miały zastosowanie w polityce wydawniczej oraz 
historii ruchu wydawniczego i księgarskiego. Statystyka księgoznawcza 
stanowiła ponadto element warunkujący istnienie bibliografii jako nauki. 
Anna Sitarska stwierdziła nawet, że J. Muszkowskiemu można przypisać 
daleko „zarysowującą się intuicję”, polegającą na wprowadzeniu metod sta-
tystycznych jako metod badawczych, co spowodowało powstanie nowych 
form bibliografii oraz pozwalało ukazać zmiany na rynku książki, a dzięki 
temu i w rozwoju nauki (Sitarska, 1972, s. 237). Statystyka księgoznaw-
cza umożliwiała dokonywanie nie tylko liczbowych podsumowań ruchu 
wydawniczego, ale poprzez analizy piśmiennictwa regionalnego wchodziła 
w proces ujawniania praw i zasad rządzących tym ruchem, a nawet kulturą 
książki w granicach rejonów historyczno-geograficzno-administracyjnych.
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Agnieszka Gołda
Bibliology statistics in the Second Polish Republic in the light of theoretical 

statements

Abstract

The statements of the representatives of the Second Polish Republic’s bibliology, 
who created the theoretical basis of the bibliology statistics were analyzed in the text. The 
activities of institutions and organizations dealing with the statistics of prints, as well as the 
field’s relations with the current registration of prints, starting with the nineteenth-century 
models, have been discussed. Attention was drawn to a two-tiered theory -the general theory 
of publishing production statistics (Mieczysław Rulikowski and Jan Muszkowski), the most 
important elements of which were the methods of collecting numbers, establishment of unit 
of calculation and ways of presenting data; and the theory of regional prints statistics (i.a. 
Adam Łysakowski). Based on source analysis it can be stated that the theorists of the interwar 
period treated the bibliology statistics as a practical part of bibliology and the research method 
of bibliography. Thanks to bibliography and statistics it was possible to illustrate the national 
publications. Therefore, the bibliology statistics and bibliography allowed orientation in the 
size of the book industry and reflection of the state of Polish culture and science.
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działania instytucji i organizacji zajmujących się statystyką druków oraz związki dziedziny 
z bieżącą rejestracją druków. Zwrócono uwagę na dwutorowo rozwijającą się teorię – ogólną 
teorię statystyki produkcji wydawniczej (Mieczysław Rulikowski i Jan Muszkowski), której 
najważniejszymi elementami były metody zbierania liczb, ustanowienie jednostki obliczeniowej 
i sposoby prezentowania danych; oraz teorię statystyki druków regionalnych (m.in. Adam 
Łysakowski). Na podstawie analizy źródeł można skonstatować, że teoretycy dwudziestolecia 
traktowali statystykę księgoznawczą jako część praktyczną księgoznawstwa oraz metodę 
badań bibliografii. Dzięki bibliografii i statystyce można było zilustrować dorobek publikacyjny 
narodu. Tym samym statystyka księgoznawcza i bibliografia umożliwiły orientację w wielkości 
przemysłu książkowego oraz odzwierciedlenie stanu kultury i nauki polskiej. 

Słowa kluczowe: bibliografia, II Rzeczypospolita, statystyka druków, Łysakowski Adam, 
Muszkowski Jan, Rulikowski Mieczysław
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polska kultura podczas II wojny światowej była tłumiona przez oku-
panta niemieckiego, który był wrogo nastawiony do Polaków i ich kultu-
ralnego dziedzictwa. Prowadzona przez niego polityka miała na celu prze-
prowadzenie kulturowego ludobójstwa, rezultatem czego śmierć poniosły 
tysiące uczonych i artystów, a kradzieży lub zniszczeniu uległa znaczna 
część polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Ogromne straty 
poniosła również bibliografia polska, zarówno spośród pracowników na 
polu bibliografii, jak i warsztatów oraz materiałów bibliograficznych, gro-
madzonych przez dziesiątki lat. Mimo ciężkich warunków wojennych i wro-
gich zarządzeń władz okupacyjnych pracownicy nauki pracowali tajnie na 
polu bibliografii, kontynuując dawne prace, jak również podejmując nowe. 

Stan badań na temat bibliografii polskiej w okresie okupacji przedsta-
wia się nader skromnie. Pierwszej i jedynej dotychczas próby przedstawienia 
tego zagadnienia w ogólnych zarysach podjął się Józef Korpała w publikacji 
Dzieje bibliografii w Polsce (Warszawa 1969) w rozdziale zatytułowanym 
Straty bibliotek i bibliografii w okresie okupacji od 1939 do 1945 r. Infor-
macje w nim zawarte autor zamieścił również w Krótkiej historii bibliografii 
polskiej (Wrocław 1989). Wiele istotnych danych o stanie bibliografii pol-
skiej w czasie wojny zawierają prace poświęcone poszczególnym przedsię-
wzięciom bibliograficznym oraz  biografie i wspomnienia o ich twórcach, 
animatorach, organizatorach. Uwagi na ten temat pojawiają się również na 
marginesie badań dziejów książki, bibliotek i nauki polskiej. 

Celem artykułu jest ukazanie dokonań bibliografii polskiej w czasie 
okupacji niemieckiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na źródła inspi-
racji i motywy (nie licząc patriotycznych), jakimi kierowano się inicjując 

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa.
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i podejmując prace bibliograficzne, oraz przedstawienie genezy poszczegól-
nych przedsięwzięć, ich dalszych losów oraz  znaczenia w ochronie dzie-
dzictwa kulturowego. 

Działania wojenne, zwłaszcza planowa, systematyczna akcja ekster-
minacji kultury polskiej wpłynęły na sytuację polskiej bibliografii, zostały 
przerwane prace nad wieloma opracowaniami, uległy zniszczeniu biblioteki 
naukowe i inne warsztaty działań bibliograficznych, wielu pracowników 
aresztowano, zamęczono w więzieniach i obozach, inni zmarli z wycieńcze-
nia. Stanisław Estreicher poniósł śmierć w obozie Sachsenhausen w grud-
niu 1939 r., w czasie okupacji zmarli m.in.: Ludwik Bernacki, Kazimierz 
Piekarski, Zygmunt Mocarski, Marceli Handelsman, Kazimierz Tyszkowski, 
Roman Longchamps de Berier oraz Władysław Tadeusz Wisłocki.  

Największe straty bibliografia polska poniosła wskutek zniszczenia 
Warszawy w czasie powstania warszawskiego i systematycznego burzenia 
stolicy po powstaniu. Do niepowetowanych strat należała zagłada wielkich 
zasobów bibliotecznych rewindykowanych po I wojnie światowej (zbiory 
Załuskich, Rapperswilu), zwłaszcza rękopiśmiennych prac Józefa Andrzeja 
Załuskiego z jego Bibliotheca Polona Magna Uniwersalis na czele. Spaleniu 
uległy wypisy Joachima Lelewela, warsztat i dorobek bibliograficzny K. Pie-
karskiego (Korpała, 1969, s. 248). W tym czasie zginęła wielka bibliografia 
polska 1901-1925 opracowywana w okresie międzywojennym pod redakcją 
Jana Muszkowskiego. W momencie napaści hitlerowskiej na Polskę prace 
nad redakcją dzieła były bardzo zaawansowane. J. Muszkowski kontynu-
ował je do zimy 1943 r., kiedy to musiał opuścić Warszawę. Opracowany 
materiał sięgał litery R i liczył 120 000 kart (Wilgat, 1986, s. XVI). Cała 
kartoteka, rozmieszczona w trzech miejscach – największa część była ulo-
kowana w firmie Węgiełek przy ul. Pawiej 56 (Kurek, 2014, s. 135) – uległa 
zniszczeniu podczas pożaru miasta w czasie powstania warszawskiego. Dla 
J. Muszkowskiego była to – jak sam określił – „strata podstawowej pracy 
jego życia” (cyt. za Wilgat, 1986, s. XVI). Dla kultury i nauki polskiej jest 
to jeden z najdotkliwszych uszczerbków czasu ostatniej wojny. Podobny los 
spotkał warsztat bibliograficzny Wiktora Hahna, który w sierpniu 1939 r. 
przygotował korektę ostatnich arkuszy bibliografii Józefa Ignacego Kra-
szewskiego za 50 lat (1888-1937), liczącą około 2000 pozycji (Hahn, 1946, 
s. 436). Zaprzepaszczeniu uległ cały nakład w liczbie 1000 egzemplarzy, 
znajdujący się w drukarni w Łucku (Starnawski, 1972, s. 310). Jedyny oca-
lony egzemplarz wydrukowanych arkuszy, strzeżony z wielką troską przez 
autora, zaginął podczas okupacji, podobnie jak rękopis bibliografii. 

Wśród strat poniesionych w czasie wojny zanotować również trzeba 
zniszczenie bądź rozproszenie materiałów do bibliografii pediatrii polskiej 
XVI-XX w. oraz retrospektywnej bibliografii lekarskiej za lata 1901-1939 
w  opracowaniu Stanisława Konopki, którą odtworzono po wojnie (Kapu-
ścik, 1988, s. 4). Spłonęła także gotowa do druku bibliografia medycyny 
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wojskowej w Polsce, przygotowana przez Franciszka Białokura (Dusińska, 
1988, s. 11). Taki los podzieliła retrospektywna bibliografia matematyki 
Samuela Dicksteina, doprowadzona do 1915 r. (Matczuk, 2017, s. 343-344) 
oraz bibliografia kartografii polskiej i bibliografia druków polskich o Ame-
ryce, zarejestrowanych do XIX w. przez Bolesława Olszewicza (Rzepa, 1972, 
s. 777). W czasie wojny przepadła również bibliografia Henryka Sienkiewi-
cza, którą przez wiele lat przygotowywał zasłużony organizator i pierwszy 
dyrektor Biblioteki Narodowej Stefan Demby (Korpała, 1953, s. 200).

Wielką i – jak dotychczas – niezastąpioną stratą było zniszczenie mate-
riałów do retrospektywnej bibliografii śląskiej, zebranych lub pozyskanych 
przez powstały w 1933 r. Komitet Bibliograficzny przy Bibliotece Sejmu 
Śląskiego. Opisy przekazano Instytutowi Śląskiemu, który kierownictwo 
prac nad bibliografią powierzył W.T. Wisłockiemu (Hahn, 1946, s. 436). 
W 1939 r. gotowy do publikacji materiał był podzielony na trzy części: stare 
druki, druki nowe, zawartość czasopism. Pierwsza i trzecia część materia-
łów przepadła w czasie okupacji, z drugiej zaś ocalała tylko część (Kora-
szewski, 1956, s. 23). Jak stwierdził Franciszek Szymiczek: 

Plany Wisłockiego zmierzające do opracowania możliwie pełnej bibliografii 
śląskiej przedstawiały się imponująco i miały wszelkie dane ku temu, aby 
w ciągu kilku najbliższych lat stworzyć piękną i możliwie wszechstronną 
śląską bibliografię retrospektywną o możliwie najpełniejszym zasięgu 
i zakresie (Szymiczek, 1956, s. 15).
 
Plany te pokrzyżował wybuch wojny. W 1951 r. wdowa po W.T. Wisłoc-

kim przekazała Bibliotece Śląskiej w Katowicach ułamek materiału biblio-
graficznego, w liczbie około 5000 kart bibliograficznych (Hahn, 1946, 
s. 436). Miały one stać się podstawą do stworzenia nowej retrospektywnej 
bibliografii Śląska XIX stulecia. Niestety, nic z tych planów nie wyszło. 

W pożodze wojennej zaginął także materiał do retrospektywnej biblio-
grafii filologii klasycznej w Polsce, mozolnie i skrupulatnie gromadzony 
przez Michała Ambrosa, bibliotekarza Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 
na zlecenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Materiał wypełniał aż 16 
pudeł (Jankowerny, Jasińska, 1991, s. 12).

Wojna i okupacja hitlerowska przerwały lub zahamowały prace nad 
wieloma bibliografiami oraz wstrzymały druk prac rozpoczętych. Zaprze-
stano druku Bibliografii historii Wielkopolski Andrzeja Wojtkowskiego. 
Przed wojną w całości opublikowano tom pierwszy i początek tomu dru-
giego (bibliografia miejscowości). Przygotowane przez A. Wojtkowskiego 
materiały do dalszych części, które spłonęły podczas wojny w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu, obejmowały mniej więcej połowę pracy, biblio-
grafię miejscowości od litery T do Ż oraz cały dział systematyczny, który 
miał wypełnić tom trzeci. Zachowały się jednak materiały bibliograficzne 
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zebrane w formie kartoteki przez A. Wojtkowskiego (2000 pozycji) oraz oca-
lał rękopis zawierający materiał od hasła Strobowiska do Tuczno (Matczuk, 
1994, s. 71). Po wojnie A. Wojtkowski, który związał się z Lublinem i Kato-
lickim Uniwersytetem Lubelskim, nie przejawiał zainteresowania ewentu-
alnym dokończeniem dzieła (Matczuk, 1994, s. 71). Dopiero w latach 70. 
sprawą tą zajęło się Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Podobny los spotkał Bibliografię pomorską 1918-1932, przygotowaną 
przez Stefana Vrtela-Wierczyńskiego pod auspicjami Instytutu Bałtyckiego 
w Toruniu. Zgodnie z aktualną sytuacją polityczną druk bibliografii roz-
poczęto od tomu trzeciego, obejmującego dział Dostęp do morza. Tom ten 
został wydrukowany w sierpniu 1939 r. Niestety wszystkie wydrukowane 
arkusze zaraz na początku okupacji zniszczyli hitlerowcy. Uratowała się 
tylko ostatnia korekta i kartoteka bibliograficzna. Po wojnie nie podjęto sta-
rań o wydanie bibliografii, ponieważ zakres terytorialny bibliografii w nowej 
rzeczywistości politycznej był nie do przyjęcia (Matczuk, 2001, s. 416). 

Przerwie uległ druk Bibliografii historyczno-prawnej Karola Koranyiego. 
W 1938 r. ukazał się pierwszy tom bibliografii za lata 1926-1936, a w pierw-
szej połowie 1939 r. tom drugi. Tom trzeci miał być wydany przed końcem 
1939 r. Kiedy znaczna część materiału bibliograficznego tego tomu była już 
złożona do druku, wybuchła II wojna światowa. W czasie wojny zaginęły 
w drukarni materiały do tomu trzeciego. Udało się ocalić jedynie odbitki 
szczotkowe kilku arkuszy. Po zakończeniu wojny K. Koranyi wznowił pracę 
nad bibliografią. Jak pisał w przedmowie: „Nie było to rzeczą łatwą, gdyby 
nie pomoc mojej żony. Z narażeniem życia udało się jej w czasie okupacji 
uratować zebrane materiały. Po wojnie pomogła mi w dalszym zbieraniu 
materiału i w jego segregowaniu i przygotowaniu do druku” (Koranyi, 1953, 
s. 2). Pierwszy powojenny tom wydano w 1953 r., tom drugi w 1959 r., 
nakładem Towarzystwa Naukowego Toruńskiego. W tomie drugim ukazały 
się uratowane materiały tomu trzeciego za lata 1926-1936. 

Straty materialne bibliografii polskiej byłyby niewątpliwie większe, 
gdyby nie przeciwdziałanie, często z narażeniem życia, wielu Polaków wal-
czących o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Podziemne organizacje oraz 
pojedyncze jednostki uratowały wiele materiałów bibliograficznych. Nie-
kiedy można było kontynuować prace, np. Polska Akademia Umiejętności 
w warunkach konspiracyjnych prowadziła prace redakcyjne nad rękopisem 
tomu 34. Bibliografii polskiej Estreicherów. O dramatycznych przygodach 
związanych z przepisywaniem i zabezpieczeniem tego rękopisu pisze w swej 
książce Krystyna Grzybowska, córka Stanisława Estreichera (Grzybowska, 
1999, s. 15-34). Szczęśliwie ocalał w całości wydrukowany i zbroszurowany 
w pierwszych dniach września 1939 r. 33. tom (zbioru ogólnego) Bibliogra-
fii polskiej Karola i S. Estreicherów, obejmujący litery Wi-V. Wielka w tym 
zasługa pracowników Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy pod-
jęli się tego zadania pomimo świadomości ryzyka, jakie ponoszą. Ów przed-
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ostatni tom musiał w magazynie oczekiwać lepszych czasów. Zaledwie 10 
egzemplarzy rozesłano – już po śmierci S. Estreichera – w miejsca „bezpiecz-
niejsze” na wypadek, gdyby hitlerowcy odnaleźli i zniszczyli ukryty nakład 
(Grzybowska, 1999, s. 12). Jeden z nich, okrężną drogą, udało się przesłać 
do Paryża, gdzie przebywał Karol Estreicher junior2. Udało się również ura-
tować rękopis Bibliografii polskiej, obejmujący literę Z. Latem 1939 r. tom 
ten był gotowy, choć nie zakończony (należało sprawdzić około 500. dzieł 
znajdujących się poza Krakowem). W przedmowie do 33. tomu Bibliografii 
polskiej podpisanej przez S. Estreichera 25 sierpnia 1939 r. czytamy:

 
Zbliżająca się do kresu bibliografia druków polskich i dotyczących Polski 
z okresu XV-XVIII stulecia obejmie tomów dwadzieścia trzy (liczących prze-
szło 12 000 stron druku w wielkiej ósemce), z których pierwszych dwanaście 
tomów opracował mój ojciec, ja zaś końcowych jedenaście. Jeżeli nic nie sta-
nie na przeszkodzie mimo zbierających się groźnych chmur, to druk ostat-
niego tomu rozpocznie się z końcem roku bieżącego lub początkiem przy-
szłego, a w ten sposób rozległe rozmiarami swymi dzieło dobiegnie wreszcie 
do końca. Pozostanie tylko wydać uzupełnienia i sprostowania do czego spory 
materiał przez trzydzieści lat zgromadziłem (Estreicher, 1939, s. V). 

Niestety, zamierzenia te nie zostały zrealizowane. Bezpośrednio po 
wybuchu wojny część rękopisu S. Estreicher zdążył przynieść do domu, 
ukrywając pod kamizelką po kilka kart. Po jego śmierci córce, K. Grzy-
bowskiej, udało się dotrzeć do sutereny, gdzie przeniesiono księgozbiór, 
materiały i notatki z pracowni bibliograficznej. Odnalazła rękopis Bibliogra-
fii polskiej, który wcisnęła na dno stosu papierów. Późnym wieczorem 21 
lutego 1940 r. dwie urzędniczki Akademii wspólnie z woźnym przewiozły na 
dziecinnych saneczkach stos książek i papierów, a wśród nich – w koc owi-
nięty rękopis tomu od litery Z. Po przeprowadzce do mieszkania rodziców 
(przy ul. Sobieskiego) K. Grzybowska ukryła rękopis w specjalnej skrytce. 
Sprawę wydania tomu 34. omawiał S. Estreicher w obozie koncentracyj-
nym ze Stanisławem Kutrzebą, prezesem Polskiej Akademii Umiejętności, 
wydawcą dzieła. Po zwolnieniu z obozu i powrocie do Krakowa, S. Kutrzeba 
chciał wywiązać się z obietnicy danej S. Estreicherowi, stąd postanowił 
wydać dzieło, ale K. Estreicher junior uznał to za niebezpieczne. Innego zda-
nia był S. Kutrzeba, który uważał, że najlepszym zabezpieczeniem biblio-
grafii będzie druk i oddał na ten cel część zakonspirowanych funduszy 
Akademii. Druk rozpoczęto, złożono kilkanaście szpalt tekstu, ale szybko 
brulionowy charakter materiału uniemożliwił dalszą pracę. Planowano tom 
przeredagować, jednak na to nie zgodził się K. Estreicher junior. Ostatecz-

2 K. Estreicher junior oddelegowany służbowo do zabezpieczenia dzieł sztuki przed najeźdź-
cą został następnie bliskim współpracownikiem gen. Władysława Sikorskiego jako kierownik 
Biura Rewindykacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, a później w Londynie.
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nie zapadła decyzja, aby rękopis przepisać na maszynie, w pięciu egzem-
plarzach. Początkowo pracy tej podjęły się K. Grzybowska wraz z matką, 
ale przepisywanie szło bardzo powoli. W tej sytuacji Akademia do prze-
pisywania wydelegowała Kazimierza Lepszego3 i Kazimierza Piwarskiego4, 
późniejszych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W obawie o bezpie-
czeństwo rękopisu K. Grzybowska nie wyraziła zgody na jego wyniesienie 
i ostatecznie kopiowano tekst w mieszkaniu Estreichera. Była to bardzo 
ryzykowna decyzja, zwłaszcza wówczas, gdy rękopisem zainteresował się 
Institut für Deutsche Ostarbeit (Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie), 
powołany w 1940 r. z inicjatywy gubernatora Hansa Franka. Niemieckich 
uczonych interesowało hasło Żydzi, które spodziewali się znaleźć w prze-
pisywanym rękopisie. Próba jego „wypożyczenia” przez Instytut została 
jednak szczęśliwie udaremniona, dzięki wymyślonej przez K. Grzybowską 
wersji, zgodnie z którą jej ojciec, obawiając się bombardowania Krakowa, 
w przeddzień wojny wysłał kilka pak papierów do Lwowa, w tym rękopis 
tomu 34., które rzekomo zostały umieszczone jako depozyt w Ossolineum 
(Grzybowska, 1999, s. 30). Jednocześnie K. Grzybowska zaręczyła, że ręko-
pis udostępni Instytutowi, jeżeli uzyska pomoc w odzyskaniu spuścizny 
naukowej po ojcu. Informacje przekazane przez K. Grzybowską uznano 
za wiarygodne, w biuletynie Instytutu zamieszczono notatkę, że „niestety, 
zaginęły bardzo potrzebne Instytutowi rękopisy Stanisława Estreichera i że 
mimo wskazówek rodziny nie udało się ich odszukać” (Grzybowska, 1999, 
s. 30-31). I tak oto rękopis szczęśliwie doczekał zakończenia wojny. Po 
powrocie do ojczyzny K. Estreicher junior przystąpił do druku materiałów 
do tomu 34. z hasłami na literę Z-Ż i kilku tomów uzupełnień. Zadanie to 
okazało się trudniejsze do urzeczywistnienia, niż można było sądzić pier-
wotnie. W 1951 r. ukazał się liczący 234 strony zeszyt zawierający hasła 
Z-Zał, w którym znalazło się obszerne hasło Załuski. Prace nad dalszymi 
częściami tego tomu uległy jednak zahamowaniu. W testamencie K. Estre-
icher junior napisał: „Katastrofa zamknięcia Akademii Umiejętności jest 

3 K. Lepszy (1904-1964), historyk, w 1939 r. habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i został docentem w Katedrze Historii Polski Nowożytnej i Najnowszej. Pracował w Bibliotece 
Czartoryskich i jako sekretarz redakcji Polskiego słownika biograficznego. Aresztowany w listo-
padzie 1939 r. w wyniku Sonderaktion Krakau i więziony do 1941 r. w obozie koncentracyjnym 
w Sachsenhausen i Dachau. Po zwolnieniu czynny w tajnym nauczaniu. Po 1945 r. ponownie 
związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Późniejszy profesor i rektor (1962-1964) Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności (Wierzbicka, 1994, s. 295).

4 K. Piwarski (1903-1968), historyk; w 1931 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Prowadził studia archiwalne w wielu krajach Europy Zachodniej. Aresztowany wraz 
z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 listopada 1939 r. Następnie osadzony w obozie 
koncentracyjnym Sachsenhausen, później Dachu. Zwolniony został w 1941 r. Wykładowca 
tajnego nauczania. Po wojnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Krakowie (1949-1950 rektor); członek Polskiej Akademii Umiejętności (Śreniowska, 
1994, s. 409-410).
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główną przyczyną, że tom z zakończeniem Z nie ukazał się” (Borowski, 
1991, s. 46). Po śmierci K. Estreichera juniora (w 1984 r.) prace nad dokoń-
czeniem druku tomu 34. prowadził założony przez niego Zakład Bibliografii 
Polskiej, obecnie Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jedną z nielicznych publikacji bibliograficznych, której nakład prze-
trwał okupację, był Katalog Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej autorstwa 
Andrzeja Grodka. Opracowanie i wydanie katalogu zaplanowano jeszcze 
w 1936 r. w związku z 30-tą rocznicą założenia Szkoły. Wybuch wojny 
przerwał druk Katalogu, będącego prawie na ukończeniu. Po kilkumie-
sięcznej przerwie udało się w styczniu i lutym 1940 r. wydrukować cały 
tekst, z wyjątkiem karty tytułowej i wstępu. Ukryty przed Niemcami, został 
wydany dopiero w połowie 1945 r. Bogactwo materiału, interesujący układ, 
łatwość korzystania z Katalogu sprawiły, że do dziś jest on istotnym i cenio-
nym źródłem bibliograficznym. Katalog ten wzbudził zainteresowanie nie 
tylko wśród ekonomistów, lecz także bibliotekarzy, którzy pozytywnie oce-
nili metodę jego opracowania (Wodzinowska, 1946, s. 44-48). Wzorem, na 
którym oparta została jego koncepcja, a nawet szata graficzna, była A Lon-
don Bibliography of Social Sciences, wydawnictwo British Library of Politi-
cal and Economic Sciences (Uniejewska, 1960, s. 161-162).

We fragmencie natomiast pozostała Bibliografia historii polskiej 1815-
1914, opracowana przez Halinę Bachulską, M. Handelsmana i Ryszarda 
Przelaskowskiego. Pierwszy zeszyt stanowiący wstęp do części pierwszej 
został wydrukowany w czerwcu 1939 r. W chwili wybuchu II wojny świato-
wej materiały bibliograficzne były przechowywane w dwóch egzemplarzach 
w Gabinecie Nauk Historycznych. Jeden stanowił kartotekę alfabetyczną, 
drugi ułożony był rzeczowo według przyjętego planu podziału bibliografii 
(Kieniewicz, 1954, s. IV). Oba egzemplarze w pierwszych dniach września 
zostały zabezpieczone w betonowych podziemiach gmachu Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego (Pałac Staszica). Podczas powstania war-
szawskiego kartoteka alfabetyczna, wraz z działem biograficznym, uległa 
w znacznej części zniszczeniu. Kartoteka działowa, którą w początkach 
okupacji udało się potajemnie przenieść z Pałacu Staszica do domu Wandy 
Konarskiej, długoletniej uczestniczki prac bibliograficznych w latach przed-
wojennych, również poniosła straty podczas powstania. Pudła zostały roz-
rzucone, część kartek bibliograficznych uległa uszkodzeniu, a nawet znisz-
czeniu, ale ogromną większość materiału uratowali Kazimierz i W. Konarscy 
(Kieniewicz, 1954, s. IV). Dla Bibliografii historii Polski XIX wieku była to 
strata niepowetowana. Po wojnie H. Bachulska, która w trudnych latach 
okupacji nie przestała opiekować się cennym zbiorem, na zdekompletowa-
nym egzemplarzu podjęła ponownie prace redakcyjne. Wraz z W. Konarską 
przystąpiły do porządkowania i scalania uratowanych materiałów. W grud-
niu 1946 r. na specjalnym posiedzeniu Komisji Historycznej Towarzystwa 
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Naukowego Warszawskiego powzięto uchwałę o druku Bibliografii, nawet 
mimo bezpowrotnych strat (Płoski, 1958 s. XVI). 

W okresie okupacji hitlerowskiej starożytna maksyma głosząca „Inter 
arma silent Musea”, nie znalazła odzwierciedlenia w działalności biblio-
graficznej. Mimo wyjątkowo ciężkich warunków wojennych, bibliografowie 
pracowali tajnie, kontynuując prace rozpoczęte przed wojną, wszczyna-
jąc nowe, by je zakończyć i wydać w wolnej Polsce. O podejmowaniu prac 
bibliograficznych decydował splot różnych pobudek patriotycznych i ide-
ologicznych. Były to z reguły prace indywidualne, na działania zespołowe 
nie było warunków.  

Konspiracyjna praca bibliograficzna koncentrowała się – poza prywat-
nymi mieszkaniami uczonych – również w legalnych instytucjach nauko-
wych, w których stanowiła podziemny nurt badań bibliograficznych wyzy-
skujący dostępne zbiory. W Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej 
prowadzono bieżącą bibliografię ogólną. Ukończono w konspiracji i opraco-
wano w formie maszynopisu numery 35-52 „Urzędowego Wykazu Druków”, 
obejmujące materiał wydawniczy sprzed września 1939 r. Kiedy w lipcu 
1940 r. z nominacji władz okupacyjnych, przyjętej za zgodą polskiego pod-
ziemia, Józef Grycz stanął na czele II Oddziału Staatsbibliothek Warschau, 
pod którą to nazwą kontynuowała działalność Biblioteka Narodowa, prze-
konał władze niemieckie o konieczności gromadzenia egzemplarzy wydaw-
nictw ukazujących się w Generalnej Guberni (Słodkowska, 1954, s. 301). 
Zespół przedwojennego Instytutu Bibliograficznego pod kierunkiem Jadwigi 
Dąbrowskiej podjął pracę nad rejestracją tych wydawnictw. Konspiracyjnie 
prowadzono też inne formy działalności: sporządzono zaległe indeksy do 
„Urzędowego Wykazu Druków”, uzupełniano kartoteki, wyszukiwano polo-
nika zagraniczne w bibliografiach. Ponadto J. Dąbrowska przygotowywała 
rękopiśmienną bibliografię, uwzględniającą książki konfiskowane przez 
Niemców w księgarniach warszawskich (Stępniewska, 2002, s. 37). Przez 
cały czas okupacji personel redakcji „Urzędowego Wykazu Druków” czu-
wał nad zachowaniem kartotek bibliograficznych i aparatu naukowo-infor-
macyjnego Oddziału Rejestracji. Niestety, wysiłek ten został przekreślony 
w 1944 r.: pracowników Biblioteki Narodowej wysiedlono z Warszawy, 
wywieziono zbiory i zdewastowano gmach. 

Poza bieżącymi pracami bibliograficznymi w Bibliotece Narodowej pro-
wadzono również – aczkolwiek w ograniczonym zakresie – prace perspekty-
wiczne, dotyczące organizacji bibliografii w powojennej Polsce. Ich inicjato-
rem był S. Vrtel-Wierczyński, który mimo że został usunięty w 1940 r. przez 
Niemców z Biblioteki Narodowej, nadal kierował tajnie instytucją. Wybuch 
wojny nie przerwał prowadzonych przez niego prac nad zmianą koncep-
cji urzędowej bieżącej bibliografii narodowej. Poza Biblioteką, w warun-
kach konspiracyjnych, zorganizowano tajne prace teoretyczne i meto-
dologiczne (Wierczyński, 1947, s. 1-2). Miały one na celu reorganizację 
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urzędowej bibliografii bieżącej narodowej pod względem schematu wydaw-
niczego, aktualnych potrzeb naukowych i księgarskich. W latach 1942-
1945 w szczupłym gronie naukowców, bibliotekarzy i księgarzy na tajnych 
posiedzeniach omawiano zagadnienie wznowienia bezpośrednio po wojnie 
urzędowej rejestracji druków w czasopiśmie, któremu nadano tradycyjny 
tytuł „Przewodnik Bibliograficzny” (Sandecki, 2007, s. 97). Przygotowania 
do wznowienia urzędowej rejestracji druków rozpoczęto już w końcu kwiet-
nia 1945 r. w Krakowie, gdzie na podstawie zasobów Biblioteki Jagielloń-
skiej zorganizowano tymczasowo stację Instytutu Bibliograficznego. W Kra-
kowie przebywała wówczas przedwojenna redaktorka „Urzędowego Wykazu 
Druków” – J. Dąbrowska, która została kierownikiem stacji zamiejscowej; 
do pomocy przydzielono jej trzy osoby (Sandecki, 2007, s. 98). Zespół ten 
otrzymał zadanie zebrania druków krakowskich i innych tam dostępnych, 
począwszy od 1 stycznia 1945 r. oraz przygotowania materiałów bibliogra-
ficznych na rok bieżący. W czerwcu 1945 r. J. Dąbrowska powróciła do 
Warszawy oraz pracy w Bibliotece Narodowej, gdzie bez zwłoki przystąpiła 
do rejestracji w formie kartoteki druków do „Urzędowego Wykazu Druków”. 
Do publikacji bibliografii chwilowo nie przystępowano z powodu braku 
odpowiednich funduszy. W tej sytuacji Dyrekcja Biblioteki Narodowej pod-
jęła rozmowy ze Związkiem Księgarzy Polskich i Polskim Towarzystwem 
Wydawców Książek, zakończone zawarciem umowy 30 kwietnia 1946 r., na 
mocy której redakcja bibliografii pozostawała nadal w Instytucie Bibliogra-
ficznym Biblioteki Narodowej, lecz sprawy wydawnicze i administracyjne 
przekazano wspomnianym wyżej organizacjom. Prace zainicjowane przez 
S. Vrtela-Wierczyńskiego przyniosły efekty już w połowie listopada 1946 r. 
w postaci pierwszego zeszytu „Przewodnika Bibliograficznego”.

Utajniony nurt badań bibliograficznych miał miejsce także w Państwo-
wym Muzeum Zoologicznym w Warszawie. Od 1 stycznia 1940 r. do 1 sierp-
nia 1944 r. kilkuosobowy personel Muzeum pod administracją cywilnych 
władz okupacyjnych mógł przeprowadzać jedynie prace porządkowo-kon-
serwacyjne zbiorów i złożonych depozytów, bez pracy badawczej. Oficjalnie 
czynna była tylko stacja obrączkowania ptaków. Ale także tu, korzystając 
z dostępu do biblioteki, z inicjatywy i pod kierunkiem zoologa prof. Mariana 
Gieysztora (1900-1961) (Feliksiakowa, 1967, s. 127-128) prowadzono kon-
spiracyjne zbieranie materiałów do bibliografii biologii polskiej za lata 1918-
1939. Po wojnie prace były kontynuowane przez zespół pod kierunkiem 
Kazimierza Tarwida. Zebrany materiał był uzupełniany i opracowany osta-
tecznie przez specjalistów z poszczególnych dyscyplin. W 1953 r. materiały 
te Zakład Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego przekazał Instytutowi Zoo-
logicznemu PAN. Ostatecznie znalazły się one w Archiwum Działu Historii 
Zoologii Instytutu.

W czasie okupacji również w innych bibliotekach naukowych prowa-
dzono różne prace bibliograficzne, przeważnie indywidualnie. Wiele fun-
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damentalnych studiów bibliograficznych podjął Adam Bar, pełniący przed 
wojną funkcję kierownika Oddziału Czasopism Biblioteki Jagiellońskiej, 
które następnie prowadził i po wojnie. W trakcie zatrudnienia w Bibliotece 
kontynuował przygotowanie bibliografii filozofii polskiej, co zapoczątkował 
jeszcze w 1930 r. Do chwili wybuchu wojny główny zrąb kartoteki biblio-
graficznej był zebrany i znajdował się w Bibliotece Jagiellońskiej. Ocalenie 
tej bibliografii A. Bar zawdzięczał poświęceniu i oddaniu magazyniera Jana 
Pietrasa, który z opieczętowanego przez gestapo gmachu „Jagiellonki” dostał 
się sobie tylko wiadomym wejściem magazynowym i przeniósł kilka ciężkich 
plecaków wyładowanych kartotekami bibliografii do mieszkania bibliografa 
przy ul. Siennej (Korpała, 1955, s. 38). Bez maszyny do pisania, której 
posiadanie było zresztą zabronione, autor spisu przepisywał bibliografię 
z kartotek i doprowadził ją do 1939 r. (Poznański, 1955, s. 264). Po zakoń-
czeniu wojny zainteresował nią Polską Akademię Umiejętności i w styczniu 
1946 r. na posiedzeniu Komisji Historii Filozofii Polskiej Akademii Umiejęt-
ności przedstawił zgromadzony przez siebie materiał, obejmujący przeszło 
80 000 pozycji uporządkowanych historycznie. Zanim Akademia przystą-
piła do druku tej bibliografii, nastąpiła jej likwidacja i powstanie Polskiej 
Akademii Nauk. Bibliografię po różnych perypetiach przejął Komitet Nauk 
Filozoficznych PAN, który potraktował ją jako materiały do bibliografii uzu-
pełnionej o literaturę filozoficzną do 1950 r. Wielki trud wytrwałego biblio-
grafa nie poszedł na marne. Na kilka tygodni przed zgonem A. Bar otrzymał 
korektową odbitkę pierwszego tomu bibliografii, zawierającej bibliografię 
filozofii doby Oświecenia w Polsce (1750-1830). Ukazanie się całości tej kil-
kutomowej bibliografii będzie wielką i trwałą zasługą A. Bara. 

W 1943 r. A. Bar rozpoczął również gromadzenie materiałów do biblio-
grafii literackiej XIX w., obejmującej nie tylko druki zwarte, lecz także 
artykuły literackie we wszystkich czasopismach polskich i zagranicznych 
(Czachowska, 1979, s. 152). Po wyzwoleniu kontynuował nadal pracę na 
podstawie zasobu Biblioteki Jagiellońskiej. Liczba opracowanych w 1948 r. 
czasopism wynosiła 128 tytułów, a kartoteka liczyła 25 0000 fiszek. A. Bar 
zainteresował tą pracą organizujący się w roku 1948 r. Instytut Badań 
Literackich, który umożliwił mu zorganizowanie w Bibliotece Jagielloń-
skiej pracowni bibliograficznej. W 1953 r. zespół krakowski zakończył 
zbieranie materiałów literackich w Krakowie i jego plon przejęła pracownia 
bibliograficzna Instytutu Badań Literackich w Warszawie. Dalszego uzu-
pełniania i meliorowania kartoteki zaniechano w 1970 r. Obecnie biblio-
grafia, zwyczajowo nazywana kartoteką Bara, stanowi jedno z istotniej-
szych i najobszerniejszych źródeł danych bibliograficznych dotyczących 
literatury polskiej XIX i pierwszej połowy XX w., a także ówczesnej kry-
tyki literackiej, artystycznej czy filmowej. Po wielu latach dzieło to zostało 
udostępnione w formie bazy danych i oddaje ogromne zasługi badaniom 
historycznoliterackim.
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Z niezwykłą pasją podczas okupacji niemieckiej prace bibliograficzne 
prowadził też Kazimierz Budzyk, bibliotekarz w Dziale Starych Druków 
Biblioteki Narodowej w latach 1937-1944, gdzie od 1939 r. zajmował 
się dokumentowaniem bogatego zbioru konstytucji sejmowych z XVII w. 
(Bajor, 2002, s. 65; Budzyk, 1952, s. [V]). Bibliografia ta, częściowo znisz-
czona podczas powstania warszawskiego, została odtworzona i opubliko-
wana w 1952 r. Jak pisała Alodia Kawecka-Gryczowa: 

Wynikająca stąd niekompletność rejestracyjna, w niczym nie zmienia 
faktu, że autor pracy wprowadził do badań i bibliografii tego specjalnego 
materiału nowe metody, że na podstawie swoistego rodzaju odchyleń 
typograficznych występujących w obrębie tego samego nakładu konsty-
tucji (szczególne znaczenie miało dla badacza przemieszanie kolumn na 
arkuszach w niektórych egzemplarzach) ustalił jako pierwszy z polskich 
badaczy technikę oboczności składów. Jest to trwały wkład Kazimierza 
Budzyka do studiów nad dawną książką polską (Kawecka-Gryczowa, 
1965, s. 22). 

W okresie okupacji powstały również dwa spisy bibliograficzne ważne 
dla studiów nad recepcją obcych pisarzy w Polsce i stosunków literackich 
Polski z innymi narodami.

Marian Toporowski, filolog i bibliotekarz (Gomulicki, 1972, s. 142-
145), zatrudniony w 1935 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, 
na warsztacie miał bibliografię puszkinianów polskich. Pierwsze wydanie 
tego dzieła ukazało się tuż przed wybuchem wojny w pracy Puszkin 1837-
1937 (Kraków 1939) oraz samodzielnie wydawniczo, opublikowane w nie-
wielkim nakładzie w tym samym roku. Nakład ten – zanim został rozpo-
wszechniony – uległ zniszczeniu w czasie wojny, a sama książka stała się 
rzadkością bibliograficzną (Toporowski, 1950, s. 7). Praca miała charak-
ter pionierski, zawierała odkrywczy zarys bibliograficzno-literacki poświę-
cony recepcji Aleksandra Puszkina w Polsce. Po wojnie posługiwano się 
nią w odpisie maszynowym. Fakty te świadczyły o przydatności pracy, 
a liczne pozytywne oceny zachęciły autora do jej wznowienia i uzupełnie-
nia. Wydana w 1950 r. bibliografia Puszkin w Polsce stanowiła gruntowne 
kompendium wiedzy o polskich przekładach twórczości A. Puszkina oraz 
poświęconych mu pracach polskich autorów w okresie od 1820 do 1949 r. 
(Orłowski, 1991, s. 145-146). Zawierała ona o 60% więcej materiału niż 
wydanie pierwsze. Walory naukowe owej pracy natychmiast dostrzegli 
recenzenci, wśród nich tak wytrawny bibliograf jak Piotr Grzegorczyk, 
który pisał: „Rzadko zdarza się bibliografia tak odkrywcza, instruktywna 
i ciekawa, sporządzona z taką pasją i znawstwem oraz nakładem trudu, 
jak rzecz Toporowskiego. Zarazem stanowi ona przykład jak wiele może 
dać nauce sumienna analityczna bibliografia” (Grzegorczyk, 1950, s. 426). 
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Bibliografia M. Toporowskiego ma fundamentalne znaczenie dla badaczy 
dziejów sławy literackiej A. Puszkina w Polsce.

W warunkach konspiracyjnych powstała również praca Stosunki lite-
rackie polsko-włoskie w latach 1800-1939 w świetle bibliografii Waleriana 
Preisnera, romanisty i bibliotekarza, pracującego w okresie międzywojen-
nym i w latach okupacji (1923-1945) w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwo-
wie (Jastrzębowski, 1986, s. 176-177). Podczas pobytu we Włoszech (1929-
1930), gdzie odbywał uniwersytecki kurs uprawniający do nauki języka 
włoskiego, rozpoczął zbieranie materiałów do dziejów polsko-włoskich sto-
sunków kulturalnych i literackich (Burdziej, 2011, s. 208). 

Na genezie pracy złożyły się – pisał autor – dwa główne czynniki: 1. Bezpo-
średnie zetknięcie się i bliższe poznanie Włochów; 2. Nabranie przekona-
nia o potrzebie zebrania i opracowania materiałów bibliograficznych, doty-
czących stosunków polsko-włoskich, oraz o niezaprzeczalnej użyteczności 
tej pracy dla badań naukowych w tym zakresie (Preisner, 1949, s. 17). 

Pracę nad zbieraniem materiałów prowadził autor planowo i systema-
tycznie w latach 1932-1944. Zebrawszy około 14 000 pozycji, W. Preisner 
zastosował metodę statystyczną i bibliograficzno-dokumentacyjną. Metoda 
statystyczna podaje liczbowe wyniki badań oraz ilustruje za pomocą podziału 
zebranych materiałów według piśmiennictwa rozwój i przebieg stosunków lite-
rackich polsko-włoskich. Natomiast metoda bibliograficzno-dokumentacyjna 
poprzez rejestrację piśmiennictwa polskiego i włoskiego ukazuje całokształt 
stosunków literackich polsko-włoskich. Praca wyszła w 1949 r. nakładem 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu z zasiłku Prezydium Rady Ministrów I 
Wydziału Nauki Ministerstwa Oświaty. Bibliografia ta zasługuje na wyróżnie-
nie jako dzieło wówczas pionierskie, a do dziś zachowujące użyteczność.

W czasie wojny bibliografowie starali się w miarę możliwości wykorzy-
stać czas przestoju w legalnej działalności bibliograficznej na przygotowa-
nie potrzebnych zestawień. Takim opracowaniem był Indeks alfabetyczny 
do „Dodatków” Bibliografii polskiej Cz. 3. K. Estreichera, sporządzony przez 
Marię Dembowską, pracującą w latach 1941-1942 w Bibliotece Ordynacji 
Zamojskiej. Zainspirował ją do tych działań płk. Marian Łodyński, który 
w czasie II wojny światowej współdziałał w akcji ochrony zbiorów i praco-
wał honorowo w tej Bibliotece (Sadowska, 2007, s. 19). Indeks ukazał się 
w postaci powielanej w 1942 r. (Stasiak, 2007, s. 107), a następnie został 
opublikowany w 1950 r. Była to jedyna praca bibliograficzna opracowana 
i wydana w czasie wojny. Jak pisał Józef Korpała: „znakomicie ułatwia 
korzystanie z uzupełnień w dziele Estreichera” (Korpała, 1952, s. 72). Warto 
nadmienić, że Indeks był debiutem bibliograficznym M. Dembowskiej, od 
którego wywodzą się jej późniejsze zainteresowania metodą opracowania 
dzieła K. Estreichera.
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Do prac wykonanych niemal w całości w czasie okupacji należała Pol-
ska bibliografia prawa kanonicznego od wynalezienia druku do roku 1940, 
opracowana przez dwóch franciszkanów – Joachima R. Bara i Wojciecha 
Zmarza. Plan bibliografii ułożony został w roku 1938 (Bar, Zmarz, 1947, 
s. 8-9). Mimo wybuchu wojny autorzy nie odstąpili jednak od powziętego 
zamiaru, bo – jak pisali we Wstępie – „tępienie nauki polskiej i niszcze-
nie kultury polskiej tym więcej nas pobudzały do ratowania, chociażby 
w zapiskach bibliograficznych, chlubnej przeszłości narodowej” (J. Bar, 
W. Zmarz, 1947, s. 8). W różnych bibliotekach prywatnych przeglądano 
dziesiątki i setki tomów i w ten sposób ciągle gromadzono materiały biblio-
graficzne. Przyspieszenie prac umożliwiło ustąpienie wojsk okupacyjnych 
i lepszy dostęp do bibliotek publicznych. W dniu 20 czerwca 1947 r. J.R. Bar 
w Towarzystwie Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przed-
stawił gotową bibliografię. Towarzystwo zobowiązało się ponieść koszty jej 
wydania, z uwagi na doniosłość opracowania dla nauki polskiej. We wrze-
śniu tegoż roku został przygotowany do druku rękopis tomu drugiego za 
lata 1800-1940. W tym samym roku został wydany tom drugi „jako bardziej 
potrzebny”, bo obejmujący cały XIX w. oraz pierwsze czterdzieści lat XX w. 
Tom pierwszy miał się ukazać w 1948 r., ale ostatecznie wyszedł w 1960 r. 

Twórczością bibliograficzną w latach okupacji zajmował się także Zyg-
munt Klemensiewicz, lekarz krakowski i kolekcjoner ekslibrisów polskich 
oraz literatury na ich temat, ostatni przed 1939 r. prezes Koła Miłośników 
Ekslibrisów w Krakowie (Suma, 2016, s. 111-112). Pierwsze wiadomości 
o przystąpieniu Z. Klemensiewicza do opracowania Bibliografii ekslibrisu 
polskiego ukazały się w prasie w 1939 r., początkowo w postaci ulotki do 
artystów – grafików, a następnie jako notatka przeznaczona dla ogółu, 
zamieszczone w czasopiśmie „Silva Rerum” (Chwalewik, 1952, s. V). Praca 
pomyślana początkowo raczej jako uzupełnienie drugiego wydania Biblio-
grafii ekslibrisu polskiego (wyd. 2 Kraków 1932) Kazimierza Reychmana, 
przybrała rozmiary przewyższające niemal dziesięciokrotnie skromny przy-
czynek. Znaczną część zadań Z. Klemensiewicz wykonał w okresie okupa-
cji. Wyników swoich badań nie zdążył opublikować. Rejestr ukazał się po 
śmierci kolekcjonera (zmarł w 1948 r.), w 1952 r., z przedmową Edwarda 
Chwalewika. Bibliografia ta, owoc wieloletnich trudów autora, zawiera 
zestawienie literatury polskiej i obcej dotyczącej znaku książkowego w Pol-
sce od 1874 do 1948 r., uzupełnione przez Helenę Lipską do 1950 r.

Do prac bibliograficznych opracowanych w czasie okupacji, a opubli-
kowanych po wojnie należy również Bibliografia F.F. Chopina Bronisława 
Edwarda Sydowa (Szczawińska, 1972, s. 868). Poznanie i przedstawie-
nie życia i twórczości Fryderyka Chopina stało się dlań misją naukowca 
i pisarza. Jednak bezpośrednim powodem, który skłonił B.E. Sydowa do 
przygotowania bibliografii, było zniszczenie przez hitlerowców pomnika 
F. Chopina oraz surowy zakaz grania jego utworów na koncertach i w loka-
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lach publicznych. Jak pisał w przedmowie: „Wobec takiej sytuacji stało się 
koniecznością i obowiązkiem zebranie wszystkich materiałów publicystycz-
nych dotyczących Fryderyka Chopina” (Sydow, 1949, s. VII). B.E. Sydow 
penetrował istniejące w Warszawie składy dokumentów, poszukując infor-
macji bibliograficznych (Kurek-Kokocińska, 2013, s. 173). Mieczysław Idzi-
kowski, syn wydawcy i księgarza Leona Idzikowskiego, który prowadził 
w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 119 księgarnię i skład nut, wspomi-
nał ten trudny okres następująco: 

Jego codzienne wizyty podczas okupacji (prócz kilkumiesięcznej przerwy 
wskutek aresztowania przez hitlerowców) należały do stałej marszruty 
w poszukiwaniu materiałów chopinowskich. Notował nerwowo i na pozór 
chaotycznie na licznych kartkach, które trzymał po kieszeniach palta 
i ubrania. Notował łapczywie i gonił dalej. Spotkać go można było we 
wszystkich antykwariatach i ocalałych bibliotekach okupowanej, gnębio-
nej łapankami i egzekucjami Warszawie (Idzikowski, 1963, s. 12). 

Bibliografia F.F. Chopina B.E. Sydowa, opłacona z zasiłku Prezydium 
Rady Ministrów i Ministerstwa Oświaty, ukazała się drukiem w nakładzie 
1100 egzemplarzy w 1949 r., dla uczczenia setnej rocznicy śmierci F. Cho-
pina. Publikację, o objętości 586. stron, wydało Towarzystwo Naukowe 
Warszawskie. Do czasu ukazania się Bibliografii polski świat naukowy 
i muzyczny zainteresowany piśmiennictwem o F. Chopinie miał do dyspo-
zycji jedynie nieliczne bibliografie załącznikowe. B.E. Sydow zatem to autor 
pierwszej polskiej bibliografii chopinowskiej, zrealizowanej w formie odręb-
nej publikacji. Ogromne poświęcenie i trud B.E. Sydowa nie zostały nale-
życie i w pełni docenione przez ówczesne władze, które bezceremonialnie 
oszukały go przy wypłacie honorarium autorskiego. Fakt ten tak wspomina 
córka B.E. Sydowa: 

w pamiętną sobotę, 28 października 1950 roku (soboty były wówczas 
dniami roboczymi), wypłacono ojcu gotówką honorarium w wysokości trzy-
stu tysięcy złotych. Być może celowo namówiono go, by zabrał te pieniądze 
do domu i by złożył je w banku w poniedziałek. Wysypał dumnie z aktówki 
na naszych zdumionych oczach stos pakietów nowych, czerwonych stu-
złotówek. W niedzielę rano przypadła mi w udziale bolesna w efekcie misja 
nabycia w kiosku i doręczenia ojcu gazety z hiobową wieścią o wymianie 
pieniędzy. Zabranie gotówki do domu kosztowało ojca dwie trzecie jego 
honorarium w nowych złotych (Sydow, 2012, s. 7). 

Po upływie dwóch lat od śmierci B.E. Sydowa do rąk zainteresowa-
nych użytkowników trafiła kontynuacja dzieła pt. Suplement do Bibliogra-
fii F.F. Chopina (Warszawa 1954). Dzieło B.E. Sydowa jest jedyną pełną 
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bibliografią F. Chopina w Polsce, obejmującą wraz z suplementem druki do 
1950 r. (11 527 pozycji w układzie działowym). 

Dwa lata po opublikowaniu bibliografii F. Chopina w opracowaniu 
B.E. Sydowa, w 1952 r., ukazała się Bibliografia utworów Joachima 
Lelewela przygotowana przez Helenę Hleb-Koszańską przy współpracy 
Marii Kotwiczówny. Zainteresowanie twórczością J. Lelewela u H. Hleb-
-Koszańskiej, pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, zrodziło się 
w 1934 r., kiedy pod jej opiekę przekazano zbiory wybitnego uczonego. 
Doprowadziła ona do wyodrębnienia kolekcji i utworzenia Ośrodka Doku-
mentacji Joachima Lelewela, którego jednym z zadań było opracowanie 
pełnej dokumentacji bibliograficznej podmiotowo-przedmiotowej uczonego. 
W 1938 r. podjęto systematyczne prace nad bibliografią podmiotową, równo-
legle do prowadzonej już bibliografii przedmiotowej oraz dokumentacji iko-
nograficznej. Wiele cennego materiału do bibliografii J. Lelewela przyniósł 
półroczny pobyt naukowy H. Hleb-Koszańskiej w Belgii, Francji, Anglii i Niem-
czech, opłacony przez Fundusz Kultury Narodowej. W latach 1937-1938 r. 
w tym celu penetrowała tamtejsze biblioteki (Czerniatowicz, 1991, s. 52). 
Do tego czasu zebrała około 700 pozycji (Bilikiewicz-Blanc, 2003, s. 21). 
Te interesujące i ważne poczynania bibliograficzne przekreśliła, niestety, 
wojna. W grudniu 1939 r. H. Hleb-Koszańska została zwolniona z Biblio-
teki Uniwersytetu Wileńskiego wraz z dyrektorem Adamem Łysakowskim 
i prawie całym personelem bibliotecznym. Pozbawiona warsztatu pracy nad 
J. Lelewelem zaniechała dalszych działań nad bibliografią uczonego i pod-
jęła pracę społeczną na rzecz uchodźców, organizując punkty biblioteczne 
i akcje kulturalno-oświatowe. Nie porzuciła jednak myśli o opracowaniu 
bibliografii J. Lelewela. Skrzętnie zgromadzone materiały bibliograficzne 
H. Hleb-Koszańska wywiozła po wojnie do Polski (Sadowska, 2003, s. 12). 
Prace nad bibliografią kontynuowała w latach 1946-1949 w Państwowym 
Instytucie Książki. Dzieło było gotowe w 1950 r. Finansowej pomocy na 
ukończenie jego redagowania udzielił Instytut Badań Literackich, któremu 
po zlikwidowaniu Państwowego Instytutu Książki w Łodzi przekazano (na 
krótki czas) prowadzenie badań dotyczących książki i czytelnictwa oraz 
gromadzenia i ogłaszania materiałów z tych dziedzin (Czachowska, 2003, 
s. 47). Bibliografia została wydana w 1952 r. w serii „Prace Bibliograficzne 
Instytutu Badań Literackich”. Był to pierwszy i zarazem ostatni tom tej serii. 
Bibliografia utworów Joachima Lelewela miała duże znaczenie nie tylko dla 
nauk historycznych, dla historii literatury, ale i dla wszystkich innych dzie-
dzin, którymi interesował się J. Lelewel. Była wzorem bibliografii osobowej 
znakomicie opracowanej metodycznie. H. Hleb-Koszańska do końca czyn-
nego życia pracowała nad uzupełnieniem tej bibliografii.

Do prac bibliograficznych, zapoczątkowanych już przed wojną, a kon-
tynuowanych w czasie okupacji i opublikowanych po II wojnie światowej 
należy zaliczyć dzieło Teoria bibliografii w zarysie S. Vrtela-Wierczyńskiego, 
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będące rozszerzoną i zmienioną wersją rozprawki Bibliografia. Jej istota, 
przedmiot i początki (Lwów 1923). 

Pisałem ją podczas wojny i okupacji w Warszawie – wspomina autor – 
w latach 1941-1944 przy poparciu finansowym jednej z najpoważniejszych 
firm księgarskich, która udzieleniem zasiłków umożliwiała autorowi pracę. 
Niełatwo było wówczas o skompletowanie potrzebnej literatury przedmiotu 
i nieodzownych dzieł pomocniczych, a także o spokój wewnętrzny i harmo-
nię, tak niezbędną we wszystkich pracach naukowych (Vrtel-Wierczyński, 
1951, s. VII-VIII). 

Tekst pracy był sporządzony w trzech egzemplarzach: w rękopisie 
i dwóch maszynopisach. Jeden z maszynopisów, złożony w księgarni Gebe-
thnera i Wolffa (przy ul. Zgoda), spalił się w powstaniu warszawskim. Drugi 
maszynopis szczęśliwie ocalał wraz z rękopisem i księgozbiorem prywat-
nym S. Vrtela-Wierczyńskiego w piwnicy zburzonego domu (na Żoliborzu). 
Dzięki temu, po wojnie, autor mógł pomyśleć o przygotowaniu książki do 
druku. Została ona wydana w 1951 r. przez Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu. Jest to do dzisiaj w polskiej literaturze bibliologicznej 
fundamentalna praca o teorii bibliografii. W książce S. Vrtel-Wierczyński 
uwzględnił stan badań i literaturę przedmiotu do 1939 r. 

Pomimo ciężkich warunków okupacyjnego życia, wielu ludzi nauki 
intensywnie pracowało na polu bibliografii. Wykazali oni niebywałą 
odwagę, odporność i hart ducha w ratowaniu materiałów bibliograficznych. 
Nie zaprzestali pracy bibliograficznej, świadomi jej znaczenia i doniosło-
ści. Tępienie nauki polskiej i niszczenie kultury polskiej tym więcej pobu-
dzały do ratowania, chociażby w formie zapisów bibliograficznych, chlub-
nej przeszłości narodowej. Podejmowaną podczas okupacji działalność 
bibliograficzną podtrzymywała wiara i nadzieja na pomyślny koniec wojny. 
Cechowała ją rozległość zainteresowań, poczynając od bibliografii narodo-
wej, dziedzinowej, zagadnieniowej, osobowej, kończąc na teorii bibliografii. 
Prace te często miały charakter pionierski i stanowią trwały wkład w doro-
bek bibliografii polskiej.
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Alicja Matczuk
„Save from forgetting” – salvage of Polish bibliographic heritage  

in times of World War II
 

Abstract

Notwithstanding harsh conditions and a number of hostile administrative orders during 
German occupation of Poland during World War II, Polish bibliographers continued their 
professional activities underground. Indeed, these conditions motivated scientists and 
bibliographers to individually or collectively rescue Polish cultural heritage, including the 
records of Polish literature. These activities often put their careers and lives at risk as the 
occupant fiercely pursued the policy of cultural genocide. 

Bibliographic Institute of National Library continued work on compiling general current 
bibliography, issuing Polish list of printed works (“Urzędowy Wykaz Druków”, No 35-52), 
collecting specimens of literature issued in General Government and collecting bibliographic 
material. Jan Muszkowski worked on Polish bibliography for 1901-1925, Wiktor Hahn – on 
bibliography of Józef Ignacy Kraszewski. 

Among prime examples of bibliographic works commenced before 1939, continued 
during the World War II and finalized afterwards, there were bibliographies compiled by 
Kazimierz Budzyk (Bibliography of Polish parliamentary legal acts), Walerian Preisner (Polish-
Italian literary relations in light of bibliography in years 1800-1939), Bronisław Edward Sydow 
(Bibliography of F.F. Chopin), Zygmunt Klemensiewicz (Bibliography of Polish exlibris), Marian 
Toporowski (Pushkin in Poland, bibliographical and literary outline). Among works compiled 
almost entirely during the war one needs to mention Polish bibliography of canon law until 
1940 Grey Friars Joachim R. Bar and Wojcich Zmarz. Also Adam Bar continued his extensive 
bibliographical work during the war, continuing his retrospective work on literary and 
philosophical bibliography.

Key words: salvage of bibliographic heritage, bibliography, 1939-1945

Wodzinowska, M. (1946). [Rec.] Katalog 
Biblioteki. Szkoła Głowna w Warszawie. 

T. 1: Nauki ekonomiczne i handlowe. Pr-
zegląd Biblioteczny, 14(1/2), 44-48.
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Alicja Matczuk
„Ocalić przed zapomnieniem” – ochrona dziedzictwa bibliograficznego  

w czasie okupacji

Streszczenie

Położenie polityczne, w jakim znalazł się naród polski w okresie okupacji hitlerowskiej, 
wyzwoliło w środowisku naukowym, bibliotekarskim i bibliograficznym dążność do ratowania 
dziedzictwa bibliograficznego. Pojedyncze jednostki, często z narażeniem życia, uratowały 
wiele materiałów bibliograficznych i działały w celu ich ocalenia. Szczególnej wagi nabrały 
sprawy rejestracji piśmiennictwa polskiego, jego ochrona przed zniszczeniem i zapomnieniem. 
W okresie okupacji hitlerowskiej, mimo ciężkich warunków wojennych i wrogich zarządzeń władz 
niemieckich, bibliografia polska pracowała tajnie, kontynuując dawne prace i podejmując nowe.

W Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej prowadzono bibliografię bieżącą 
ogólną i opracowano w postaci powielanej dalsze zeszyty „Urzędowego Wykazu Druków” (nr 
35-52), gromadzono egzemplarz obowiązkowy druków wydanych w Generalnej Guberni oraz 
zbierano materiały bibliograficzne. Jan Muszkowski pracował nad Bibliografią polską 1901-
1925, a Wiktor Hahn nad bibliografią Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Na czoło prac bibliograficznych, zapoczątkowanych już przed wojną, kontynuowanych 
w czasie okupacji, a wydanych po wojnie, wysuwają się bibliografie Kazimierza Budzyka 
(Bibliografia konstytucji sejmowych), Waleriana Preisnera (Stosunki literackie polsko-włoskie 
w latach 1800-1939 w świetle bibliografii), Bronisława Edwarda Sydowa (Bibliografia 
F.F. Chopina), Zygmunta Klemensiewicza (Bibliografia ekslibrisu polskiego), Mariana 
Toporowskiego (Puszkin w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki). Do prac wykonanych niemal 
w całości w czasie wojny należy Polska bibliografia prawa kanonicznego od wynalazku druku 
do roku 1940 opracowana przez dwóch franciszkanów Joachima R. Bara i Wojciecha Zmarza. 
Szeroko zakrojone prace bibliograficzne podjął w czasie wojny również Adam Bar, kontynuując 
opracowanie retrospektywne bibliografii literackiej i filozoficznej.

Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa bibliograficznego, bibliografia, 1939-1945
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1

wiesław Bieńkowski z wykształcenia był historykiem i socjologiem. 
Urodzony w Krakowie 7 lipca 1926 r., w rodzinie inteligenckiej, kształtował 
swoje zainteresowania naukowe głównie pod wpływem matki, Marii z Laza-
rów (1904-1981), która była literatką i tłumaczką. W 1938 r. rozpoczął naukę 
w IX Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Józefa Hoene-Wrońskiego. Po 
wybuchu II wojny światowej, gdy polskie szkoły ogólnokształcące zostały 
zamknięte, w latach 1939-1942 kontynuował naukę w Publicznej Męskiej 
Szkole Handlowej (Dybiec, 2001, s. 153). We wrześniu 1946 r. zdał ekster-
nistyczny egzamin dojrzałości i rozpoczął studia z zakresu chemii na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Po roku przeniósł się jednak na historię, a potem 
studiował jeszcze socjologię, która w tym czasie usytuowana była w ramach 
etnografii. Pracę magisterską z historii, której promotorem był prof. Henryk 
Mościcki, obronił w 1951 r. Rok później otrzymał dyplom magistra socjologii 
na podstawie pracy, napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Dobrowol-
skiego, którego potem uważał za swojego mistrza. Na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim zdobywał też kolejne stopnie naukowe: doktora w 1962 r. i doktora 
habilitowanego w 1970 r. Był autorem ponad 550. prac, książek, artykułów 
w czasopismach, biogramów2. Wiele miejsca poświęcił dziejom Krakowa, 
przedstawiając zarówno fakty z jego historii, jak i osoby z nim związane3. 
Ważnym nurtem twórczości W. Bieńkowskiego były rozprawy z zakresu dzie-
jów etnografii, a szczególnie interesowała go postać Oskara Kolberga. Warto 
podkreślić, iż jego ulubioną formą była biografistyka (Gruca, 2014, s. 41-54). 

1 Uniwersytet Jagielloński.
2 Bibliografia W. Bieńkowskiego za lata 1949-1995 opracowana przez Łukasza Bieńkow-

skiego ukazała się w księdze pamiątkowej – Studia bibliolograficzno-bibliologiczne. Praca zbio-
rowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesora Wiesława Bieńkowskiego, pod redakcją 
Marii Kocójowej (Kraków 1995). 

3 Warto dodać, iż W. Bieńkowski był od 1956 r. członkiem Towarzystwa Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa, a w latach 1964-1980 jego prezesem. Zob. (Wyrozumski, 2014, s. 9-14).
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Uprawiał ją w różnych postaciach: w dorobku są zarówno monografie, arty-
kuły, jak i wiele biogramów pisanych do słowników. Tylko do Polskiego słow-
nika biograficznego opracował blisko 100 życiorysów. Jednak – jak pisał 
we wspomnieniu pośmiertnym Sylwester Dziki – „w potocznej świadomości 
naukowej Jego nazwisko łączy się z pracami bibliograficznymi w zakresie 
historii Polski” (Dziki, 2000, s. 304).

Już pierwsza po studiach posada W. Bieńkowskiego związana była 
z  bibliografią. Tuż po ukończeniu studiów historycznych, 1 marca 1951 r., 
został zatrudniony w Bibliotece Miejskiej w Gdańsku. Przyjęcie tej posady 
związane było z obowiązującym wówczas nakazem pracy, któremu pod-
legały osoby kończące studia. Nie mając szans na podjęcie zatrudnienia 
w Krakowie, nie chcąc też pracować jako nauczyciel, W. Bieńkowski sko-
rzystał z propozycji zaprzyjaźnionego z jego rodziną, ówczesnego dyrek-
tora wspomnianej biblioteki, Mariana Pelczara (Bieńkowski, 1995-1996, 
s. 223). W gdańskiej bibliotece, po odbyciu praktyk w poszczególnych 
działach, powierzono mu organizację Ośrodka Informacyjno-Bibliograficz-
nego, który powstał w wyniku uchwał konferencji bibliotekarzy w Krynicy 
w 1951 r. W Bibliotece Miejskiej w Gdańsku podjęto zobowiązanie powoła-
nia Ośrodka „jako walnej pomocy dla racjonalizatorów pracy, samouków 
i uczącej się młodzieży” (Bieńkowski, 1995-1996, s. 224). Taki ośrodek 
postanowiono utworzyć również w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Gdańsku. Oddelegowano zatem W. Bieńkowskiego do tejże biblioteki 
z zadaniem jego stworzenia. Maria Pelczar stwierdziła, iż na decyzji powie-
rzenia tego odpowiedzialnego zadania młodemu pracownikowi – oprócz 
solidnego przygotowania merytorycznego – zaważyły cechy charakteru, 
do których zaliczyła „samodzielność myślenia, obowiązkowość i syste-
matyczność” (Pelczar, 2014, s. 54). Powstały ośrodek, choć formalnie 
był jednostką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, działał przy Miejskiej 
Bibliotece. Tu, pod kierunkiem W. Bieńkowskiego powstały dwie biblio-
grafie, wydane w formie powielanej. Obie dotyczyły problematyki wsi, co 
według W. Bieńkowskiego było znakiem czasu. Były to Spółdzielczość pro-
dukcyjna na wsi. Bibliografia zalecająca (Gdańsk 1951) oraz Bibliogra-
fia wydawnictw polskich z zakresu gospodarki planowej na wsi za lata 
1948-1951 (Gdańsk 1951). W 1952 r. Ośrodek został przemianowany na 
Oddział Informacyjno-Dokumentacyjny, a W. Bieńkowski został jego kie-
rownikiem. Do obowiązków bibliografa należało sporządzanie kwerend na 
indywidualne zamówienia czytelników. Z kart dokumentacyjnych, na któ-
rych zamieszczał odpowiedzi, utworzył później kartotekę tematów. Zapo-
czątkował też prace bibliograficzne, dotyczące historii Gdańska, samej 
Biblioteki oraz jej zbiorów, które kontynuowane były także po jego odej-
ściu z Biblioteki. Przygotowywał ponadto zestawienia bibliograficzne dla 
Działu Oświatowego Biblioteki, którego zadaniem było organizowanie 
wystaw oraz imprez w filiach książnicy. 
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W Bibliotece Miejskiej w Gdańsku Bieńkowski pracował do końca 
czerwca 1953 r. Następnie powrócił do Krakowa, gdzie objął posadę w nowo 
utworzonym Instytucie Historii PAN, w jego krakowskiej placówce – Zakła-
dzie Dokumentacji. Początkowo został zatrudniony w pracowni bibliografii 
retrospektywnej. Jej zespół pod kierunkiem Heleny Madurowicz-Urbańskiej 
przygotowywał trzytomową selekcyjną Bibliografię historii Polski. Praca nad 
nią trwała wiele lat. Projekt takiej bibliografii przedstawił jeszcze w 1948 r. 
Gerard Labuda i ogłosił podstawowe założenia w „Kwartalniku Historycz-
nym” (Labuda, 1948, s. 39-59). Natomiast jej pierwszy wolumin tomu pierw-
szego ukazał się dopiero w 1965 r. Wydano w sumie trzy tomy w siedmiu 
woluminach – ostatni w 1974 r. G. Labuda pisał w projekcie, iż „należy stwo-
rzyć w nauce polskiej nowy typ bibliografii podręcznej, według schematu 
wyżej zaproponowanego, a zawierający wybór celniejszych pozycji historio-
grafii polskiej włącznie aż po dzień dzisiejszy” (Labuda, 1948, s. 58). Przed-
stawił również zasady doboru i selekcji materiału oraz propozycję układu. 
Ponieważ bibliografia ta miała zawierać najważniejsze publikacje dotyczące 
polskiej historii, zwrócono się do specjalistów od danych zagadnień czy też 
okresów historycznych, którzy nadsyłali spisy wybranych przez siebie pozycji 
do krakowskiej pracowni (listę współpracowników, wśród których znalazły 
się nazwiska najwybitniejszych polskich historyków tego okresu, zamiesz-
czono w tomie pierwszym). Tutaj dokonywano sprawdzenia i opracowania 
opisów oraz ich ostatecznej selekcji. Następnie włączano je do odpowiednich 
działów bibliografii. Comiesięczne, szczegółowe sprawozdania W. Bieńkow-
skiego pozwalają poznać dokładnie warsztat pracy nad tą bibliografią, brał 
on bowiem udział we wszystkich etapach jej tworzenia. Najpierw przygotowy-
wał instrukcję dla współpracowników, którą konsultował z H. Madurowicz-
-Urbańską. Przepisywał także na maszynie kilka jej wariantów i dokonywał 
korekty przed jej rozesłaniem do współpracujących z bibliografią historyków. 
Już w 1953 r. do Zakładu Dokumentacji zaczęły napływać karty z opisami 
bibliograficznymi. Ich opracowanie obejmowało kilka etapów. W. Bieńkow-
ski porównywał najpierw karty z opisami pozycji dotyczących tego samego 
okresu historycznego, nadsyłane przez różnych specjalistów, aby wyelimino-
wać dublety. Następnie wyselekcjonowane karty sprawdzał z zasobem biblio-
grafii pełnej. Obejmowała ona w układzie alfabetycznym wszystkie pozycje 
gromadzone do bibliografii4. Spełniała rolę pomocniczą, czegoś w rodzaju 
indeksu wobec właściwej bibliografii selekcyjnej, która miała mieć układ 
rzeczowo-chronologiczny. Taka kontrola dawała możliwości wyeliminowania 
dubletów, zwłaszcza w przypadku tych samych pozycji przydzielonych do 
różnych działów. Kolejnym etapem było sprawdzanie prawidłowości opisów 
bibliograficznych. Była to żmudna praca, bo przyjęto zasadę weryfikowania 

4 Bibliografia ta zachowała się w pudłach przechowywanych w Pracowni Bibliografii Bieżą-
cej Instytutu Historii PAN w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17.
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wszystkich opisów z autopsji (te, których nie udało się skontrolować w ten 
sposób, opatrzono w wydrukowanej bibliografii asteryksem), co wymagało 
poszukiwań w różnych bibliotekach nie tylko krakowskich (Gąsiorowski, 
2014, s. 35). Dodatkowo – jak pisze W. Bieńkowski – pracę utrudniały liczne 
błędy w opisach, dotyczące np. roku wydania, czy numeru czasopisma. Zwe-
ryfikowane karty bibliograficzne przepisywano na maszynie w dwóch egzem-
plarzach: do włączenia do bibliografii pełnej i selekcyjnej. Takie przepisane 
karty jeszcze raz należało skontrolować, następnie opatrzyć swoją parafką. 
W miesięcznych sprawozdaniach W. Bieńkowski podawał szczegółowo liczby 
skontrolowanych, czy też opracowanych kart bibliograficznych. I tak, np. 
w październiku 1953 r. porównał 832. karty nadesłane przez specjalistów, 
uzyskał pełny opis na 325. kartach i dokonał korekty 218. kart, przepisa-
nych „na czysto”. Po zebraniu materiałów do bibliografii w następnych latach 
przystąpiono do prac redakcyjnych nad kolejnymi tomami. W. Bieńkowski 
zajmował się w pierwszym tomie, obejmującym zagadnienia ogólne oraz 
część chronologiczną do 1795 r., m.in. działem metodologii historii, socjo-
logii, etnografii, a także źródłami do okresu oświecenia. Oprócz żmudnej 
kontroli prawidłowości opisów, przydziału poszczególnych pozycji do dzia-
łów bibliografii, do obowiązków W. Bieńkowskiego należały liczne konsul-
tacje z historykami – specjalistami od poszczególnych zagadnień i okresów 
historycznych. Opisy zestawionych już w poszczególnych działach pozycji 
przesyłano konsultantom. W wyniku ich opinii przesuwano niektóre pozy-
cje do innych działów, niektóre usuwano w ogóle. Swoje uwagi zgłaszała 
ponadto dyrekcja Instytutu Historii, do której również posyłano zestawione 
działy. Najczęściej dotyczyły one usunięcia pozycji, co związane było nie tyle 
z ich merytoryczną wartością, ile z koniecznością dostosowania objętości do 
limitu papieru przyznanego na druk bibliografii. Zespół redakcyjny odbywał 
systematycznie zebrania, na których rozstrzygano bieżące problemy wynika-
jące w trakcie prac. W. Bieńkowski wykonywał ponadto czasochłonne prace 
techniczne, jak numerowanie pozycji w bibliografii, czy przepisywanie na 
maszynie gotowych już jej części. Miał również wpływ na kształt typogra-
ficzny bibliografii, brał bowiem udział – wraz z H. Madurowicz-Urbańską 
i Adamem Przybosiem – w konferencji w Państwowym Wydawnictwie Nauko-
wym, która miała na celu ustalenie zasad w tym zakresie.

Podobnie wyglądała praca przy drugim tomie, którego zakres obej-
mował lata zaborów, oraz trzecim dotyczącym okresu międzywojennego 
i II wojny światowej. Trzeci tom ukazał się pod redakcją W. Bieńkowskiego. 
Objął on 1 XII 1964 r. (po H. Madurowicz-Urbańskiej, która przeniosła się 
na Uniwersytet Jagielloński) zarówno kierownictwo Pracowni, jak i redak-
cję bibliografii. I w tym tomie zachowano niezmienione reguły pracy.

Z pracowni krakowskiej wyszły jeszcze dwie bibliografie retrospek-
tywne: Bibliografia historii polskiej za lata 1935-1937 (Wrocław 1976) oraz 
Bibliografia historii polskiej za lata 1938-1939 (Wrocław 1981). Stanowiły 



83artykuły

one kontynuację opracowywanej przed wybuchem II wojny światowej bieżą-
cej bibliografii historycznej, która zakończyła się na roku 1934. Obie biblio-
grafie redagował W. Bieńkowski i brał też udział w ich przygotowaniu do 
druku. Powstały na bazie materiałów zgromadzonych jeszcze przed wybu-
chem II wojny światowej przez Marię Friedbergową, która opracowywała 
bieżącą bibliografię historyczną, drukowaną najpierw na łamach „Kwar-
talnika Historycznego”, a następnie w formie dodatków do tego pisma5. 
Materiały te uzupełniane były następnie w latach 1951-1952 przez zespół 
powołany przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Powstałą w wyniku tych 
prac kartotekę przekazano Instytutowi Historii. O ile bibliografia za lata 
1935-1937 opracowana była już w dużym stopniu przez M. Friedbergową, 
która sporządziła do niej nawet rękopiśmienny indeks, o tyle tom za lata 
1938-1939 nie był tak zaawansowany i wymagał jeszcze wielu kwerend. 
Starano się sprawdzić wszystkie opisy z autopsji, ujednolicano je, rozwiązy-
wano imiona autorów. Prace te prowadzono w latach 1975-1978. W tomie 
za lata 1935-1937 zachowano układ zbliżony do przedwojennych roczni-
ków, natomiast dla tomu za lata 1938-1939 opracowano nowy, wzorowany 
na stosowanym w bieżącej Bibliografii historii polskiej. W przedmowie do 
tego tomu W. Bieńkowski pisał, że choć stanowił on kontynuację wcześniej-
szych roczników, to jednak, ze względu na czas wydania, starano się go 
dostosować do współczesnych wymogów (Bieńkowski, 1981, s. XI). 

W 1968 r. przeprowadzono reorganizację w Instytucie Historii PAN. 
W. Bieńkowski z dniem 1 listopada tego roku objął kierownictwo Zakładu 
Dokumentacji, a wraz z nim redakcję bieżącej Bibliografii historii polskiej, 
którą sprawował aż do swojej śmierci. Przejął Bibliografię już w ukształtowa-
nej formie przez swojego poprzednika, Jana Baumgarta. Warto w związku 
z tym przypomnieć podstawowe jej założenia, sformułowane przez J. Baum-
garta. W Wytycznych, które zostały przyjęte na posiedzeniu Komisji Biblio-
graficznej Polskiego Towarzystwa Historycznego we wrześniu 1948 r. pisał: 

Zadaniem bieżącej bibliografii historii polskiej jest podanie możliwie 
wszystkich prac, opublikowanych w pewnym określonym okresie czasu 
dotyczących historii, jej nauk pomocniczych i z nią blisko związanych, uka-
zujących się w granicach Rzeczypospolitej oraz poza granicami kraju, tak 
w języku polskim, jak i obcym, jeśli one dotyczą historii Polski (Wytyczne, 
1948, s. 548). 

Tak sformułowany zakres Bibliografii obowiązuje do dnia dzisiejszego. 
Początkowo zaplanowano, iż Bibliografia będzie miała układ rzeczowo-sys-

5 A. Matczuk zwraca uwagę, iż M. Mazankówna-Friedbergowa, tak zasłużona dla polskiej 
bibliografii historycznej, jest postacią prawie zupełnie zapomnianą. Jej śmierć w 1993 r. prze-
szła właściwie bez echa; nie ukazały się wspomnienia pośmiertne, nie ma też jej życiorysu 
w Słowniku pracowników książki polskiej. Zob. (Matczuk, 2014, s. 106). 
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tematyczny według dziewięciu głównych działów. W praktyce okazało się 
to jednak trudne do zrealizowania, o czym pisał J. Baumgart już w przed-
mowie do pierwszego tomu Bibliografii za rok 1948. Stwierdzał tutaj, iż 
„naukowe pojmowanie dziejów nakłada na bibliografa obowiązek jedno-
litego traktowania historii, a nie parcelowania jej na działy” (Baumgart, 
1952, s. VI). Dlatego wyróżnione w kilku działach zagadnienia szczegółowe 
zebrano w jeden chronologiczny – Historia Polski. Dopełniała go część ogólna 
oraz nauk pomocniczych. J. Baumgart, który figurował na karcie tytułowej 
jako autor bibliografii, miał współpracowników w kilku ośrodkach w Pol-
sce, którzy nadsyłali do niego opisy artykułów z czasopism ukazujących 
się na przydzielonym im terenie. J. Baumgart dokonywał ich ujednolice-
nia, selekcji oraz klasyfikacji do odpowiednich działów bibliografii. Dopiero 
w roczniku 1956-1957 jako współopracowująca pojawiła się na karcie tytu-
łowej Anna Malcówna. Po objęciu redakcji przez W. Bieńkowskiego organi-
zacja pracy uległa zmianie. Autorami-opracowującymi, wymienianymi na 
karcie tytułowej, zostali oprócz A. Malcówny Stanisław Głuszek, który już 
wcześniej współpracował z bibliografią, oraz Irena Perzanowska. Spośród 
licznych współpracowników spoza Instytutu Historii zachowano tylko dwie 
osoby, pracujące w Bibliotece Jagiellońskiej (Gruca, 2016, s. 36-37). Ze 
względu na fakt, iż Biblioteka Jagiellońska otrzymywała egzemplarz obo-
wiązkowy, osoby te mogły dostarczać opisy nowości z zakresu historii.

Jako pierwszy pod redakcją W. Bieńkowskiego ukazał się tom Bibliogra-
fii historii polskiej za rok 1968. Nie zaszły w nim żadne istotne zmiany w sto-
sunku do poprzedniego tomu. Zachowano w nim podział na trzy zasadnicze 
części i został on utrzymany także w następnych latach. Jednakże w ukła-
dzie poszczególnych części zachodziły już modyfikacje. Starano się go dosko-
nalić i dostosować do wymogów współczesnej historiografii oraz potrzeb 
użytkowników. Już w tomie za rok 1969 zrezygnowano np. w części chro-
nologicznej z cezury 1900 r., która nie miała uzasadnienia w polskiej histo-
riografii, a utrudniała klasyfikowanie materiału. Natomiast w tomie za rok 
1973 dodano dział Historia Polonii Zagranicznej. Kolejnych zmian dokonano 
w roczniku 1975. Najważniejszą było wprowadzenie w dziale Polska Rzeczpo-
spolita Ludowa, wzorem innych działów chronologicznych, rozróżnienia na 
źródła i opracowania. Korekty układu dokonywano także pod wpływem recen-
zji wewnętrznych, którym podlegała Bibliografia przed oddaniem do druku. 
Zasadniczej modyfikacji układu, który w zasadzie pozostał niezmieniony do 
dnia dzisiejszego, wprowadzono w tomie za rok 1985. Zmiany  sugerowali 
pracownicy warszawskiej Pracowni Bibliografii Retrospektywnej, którzy – 
pod kierunkiem Stefanii Wandy Sokołowskiej – co roku wykonywali recen-
zję wewnętrzną kolejnych tomów Bibliografii. Ale ich potrzebę widzieli sami 
autorzy, ponieważ istnienie w części chronologicznej wielu działów, obejmu-
jących niewielkie okresy historyczne, utrudniało przydzielanie do nich pozy-
cji. Dlatego z inicjatywy W. Bieńkowskiego zorganizowano 14 marca 1986 r. 
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dyskusję nad modyfikacją układu bibliografii bieżącej z udziałem obu zespo-
łów bibliografów. Dyskusja miała dotyczyć przede wszystkim poddziałów 
w ramach trzech zasadniczych części Bibliografii historii polskiej. Uzgodnione 
zmiany szczegółowo opisał W. Bieńkowski w przedmowie do tomu Biblio-
grafii za rok 1985. Szły one w kierunku uproszczenia budowy Bibliografii. 
Zmodyfikowano wewnętrzny układ wszystkich trzech jej części. Najwięcej 
zmian wprowadzono w części chronologicznej. Uproszczono jej układ, two-
rząc jedynie siedem działów, obejmujących okresy w dziejach Polski, zgodnie 
z przyjętą w polskiej historiografii periodyzacją. Taki układ znacznie ułatwił 
klasyfikowanie materiału w ramach poszczególnych działów. W części ogól-
nej i nauk pomocniczych dokonano natomiast jedynie niewielkich korekt. 
Polegały one w zasadzie tylko na przesunięciu niektórych działów w ramach 
istniejącego już układu. Dopiero w kolejnym roczniku zastosowano nowy 
układ nauk pomocniczych historii. Stworzył go na prośbę W. Bieńkowskiego 
wybitny ich znawca, autor podręcznika z tego zakresu – prof. Józef Szymań-
ski (Bieńkowski, 1989, s. VIII). 

Choć już J. Baumgart zakładał rejestrację przez Bibliografię historii 
polskiej poloników zagranicznych, to jednak dopiero za czasów redakcji 
W. Bieńkowskiego znacznie zwiększył się ich udział w jej zawartości, także 
dzięki prywatnym kontaktom redaktora. Stało się to również w wyniku 
nawiązania kontaktów z Instytutem Herdera w Marburgu, który zamierzał 
stworzyć bibliografię historyczną Europy Środkowo-Wschodniej (Gruca, 
2004, s. 207-209). W 1996 r. W. Bieńkowski brał udział w zorganizowa-
nym w Marburgu spotkaniu członków redakcji bibliografii historycznych 
z tego obszaru, na którym była okazja zaprezentowania Bibliografii historii 
polskiej. Dwa lata później przedstawiciele Instytutu Herdera gościli w Kra-
kowie. Zawarto wówczas nieformalną umowę, potwierdzoną oficjalnie 
w 2003 r., o wzajemnej wymianie opisów bibliograficznych. Dzięki temu 
Instytut Herdera nadsyłał corocznie wykaz opisów około 1500 pozycji, ksią-
żek i artykułów z czasopism, głównie niemieckich, ale też z terenu Europy 
Zachodniej, dotyczących polskiej historii, których duża część włączana 
była do Bibliografii historii polskiej, co znacznie podniosło w niej udział 
poloników zagranicznych. Po raz pierwszy materiał otrzymany z Instytutu 
Herdera znalazł się w tomie za rok 1998.

Bibliografia z roku na rok zwiększała swoją objętość, a hamowała ten 
proces jedynie reglamentacja arkuszy wydawniczych, przyznanych Insty-
tutowi Historii PAN na wydawnictwa. Dopiero po 1990 r., gdy zniesiono 
te ograniczenia, można było stosować mniej rygorystyczną selekcję mate-
riału. Powiększanie się produkcji wydawniczej z zakresu historii polskiej, 
które miało wpływ na objętość Bibliografii, sprawiło również, że stworzony 
w 1968 r. trzyosobowy zespół autorski okazał się niewystarczający. Dzięki 
staraniom W. Bieńkowskiego w 1990 r. powiększono go o dodatkową osobę. 

Za czasów redakcji W. Bieńkowskiego dokonała się też istotna zmiana 
techniczna w sposobie opracowania Bibliografii historii polskiej. Ważną 
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cezurę w jej dziejach wyznaczył rok 1989. Wówczas to dzięki staraniom 
W. Bieńkowskiego pracownia otrzymała pierwszy komputer. Przy jego 
pomocy opracowano indeks do tomu za rok 1987. Następny tom już w cało-
ści opracowano przy pomocy komputerów w programie Micro-ISIS (Bień-
kowski, 2002, s. 29). Nie trzeba dodawać, iż znacznie to ułatwiło i przy-
spieszyło prace nad Bibliografią, co przełożyło się także na regularność jej 
ukazywania się. 

W. Bieńkowski od początku swojego zatrudnienia realizował dla Insty-
tutu Historii PAN prace bibliograficzne, niezwiązane już ściśle z jego pod-
stawowymi zadaniami w krakowskim Zakładzie Dokumentacji. Jak wynika 
z jego sprawozdań sporządzanych dla dyrekcji, wykonywał kwerendy dla 
warszawskiej pracowni, przygotowującej Bibliografię historii Polski XIX 
wieku. Obejmowała ona m.in. sporządzanie opisów z niemieckich czaso-
pism, znajdujących się w krakowskich bibliotekach wraz z krótkimi adnota-
cjami treściowymi, które były potrzebne do zaklasyfikowania danej pozycji 
do układu rzeczowego. Na polecenie dyrekcji sporządzał ponadto tema-
tyczne zestawienia bibliograficzne. I tak np. w 1956 r. przygotował zestaw 
polskich prac historycznych za lata 1945-1956 dla Archiwum w Czeskim 
Cieszynie, a w roku następnym – dla Stacji Naukowej PAN w Rzymie. Brał 
także udział w przygotowaniu zespołowych opracowań, np. bibliografii 
historii Pomorza, która pod redakcją jego i Jana M. Małeckiego ukazała się 
w 1954 r. pt. Prace nad historią Pomorza wydane w ciągu dziesięciolecia 
Polski Ludowej. Z J.M. Małeckim opracowywali też Zapiski bibliograficzne, 
które w latach 1958-1960 zamieszczane były na łamach „Wiadomości 
Historycznych”. W sprawozdaniach z 1956 r. wspominał o udziale w pra-
cach nad bibliografią najazdu szwedzkiego 1655-1660 dla Państwowego 
Wydawnictwa Naukowego. Ukazała się w 1957 r. pod redakcją A. Przybosia 
jako trzeci tom publikacji Polska w okresie drugiej wojny północnej. W tym 
samym roku wyszedł pierwszy tom Historii Polski pod redakcją Tadeusza 
Manteuffla. W. Bieńkowski wraz z pracownikami krakowskiego Zakładu 
Dokumentacji opracował bibliografię zamieszczoną w tym tomie jako 
Wykaz ważniejszych publikacji. W 1968 r. współpracował w przygotowaniu 
bibliografii prac historyków polskich za lata 1945-1968, przeznaczonej na 
międzynarodowy kongres historyczny w Moskwie w 1970 r. Bibliografia 
objęła 2806 pozycji. Ukazała się ona jako część druga publikacji Polska 
na XIII Międzynarodowy Kongres Historyczny w Moskwie. Do wydanego 
w 1975 r. siódmego tomu Historii nauki polskiej opracował wraz z Józefem 
Paruchem Bibliografię dotyczącą treści tomów I i II. 

Należy też wspomnieć, iż od 1975 r. W. Bieńkowski był współpracow-
nikiem International Bibliography of Historical Science. Corocznie przygoto-
wywał zestaw opisów książek i artykułów z czasopism, z zakresu historii 
polskiej i powszechnej, jakie ukazały się w Polsce i przesyłał do redakcji 
bibliografii. Była to praca wymagająca doskonałej znajomości produkcji 
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wydawniczej z zakresu historii w Polsce, bo można było przesłać jedynie 
350 opisów. W. Bieńkowski starał się je tak dobrać, aby prace polskich 
historyków zaznaczyły swoją obecność we wszystkich działach bibliografii. 

W sprawozdaniach, które W. Bieńkowski sporządzał kwartalnie lub 
corocznie dla dyrekcji Instytutu Historii można odnaleźć jeszcze inne ślady 
działalności bibliograficznej. Od 1970 r. sprawował funkcję sekretarza 
Komitetu Redakcyjnego dla współpracy z wydawanym w Wiedniu Östre-
reichisches Biographisches Lexikon. Przez jego ręce przechodziły biogramy 
pisane przez różnych autorów. Nieodzowną ich częścią była bibliografia, 
którą W. Bieńkowski weryfikował i w razie konieczności uzupełniał. Spra-
wozdania są też świadectwem żmudnego i systematycznego gromadzenia 
bibliografii do własnych prac, także tych pisanych na stopień naukowy. 
Szczególnie starannie gromadził bibliografię do życiorysów pisanych do 
Polskiego słownika biograficznego. Był również autorem bibliografii oso-
bowych, przygotowywanych do innych wydawnictw. I tak np. sporządził 
bibliografię prac autora do publikacji Jana Staszewskiego Wojsko polskie 
na Pomorzu w r. 1807, wydanej w 1959 r., i Mariana Tyrowicza zamiesz-
czonej w jego pracy Z dziejów polskich ruchów społecznych w XIX wieku. 
Studia – szkice – odczyty (Warszawa 1965). Trzykrotnie publikował biblio-
grafię prac swojego mistrza, K. Dobrowolskiego. Pierwsza z nich, za lata 
1916-1971, znalazła się w księdze pamiątkowej Studia z zakresu socjolo-
gii, etnografii i historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu (Kraków 
1972). Kolejna objęła lata 1916-1987 i została zamieszczona w czasopiśmie 
„Etnografia Polska” z 1988 r., a następnie powtórzona we współredagowa-
nej przez W. Bieńkowskiego księdze pamiątkowej z okazji stulecia urodzin 
uczonego: Kazimierz Dobrowolski – człowiek i uczony (Kraków 1995).

W ramach obowiązków służbowych W. Bieńkowski wykonywał recen-
zje wydawnicze różnego rodzaju bibliografii (Gąsiorowski, 2014, s. 38-39). 
W 1954 r. była to np. Bibliografia Warszawy opracowana przez Muzeum 
Historyczne m. Warszawy. Recenzje opracowań bibliograficznych publiko-
wał także w czasopismach. Warto podkreślić tę sferę jego działalności, biblio-
grafie nie są bowiem zbyt często recenzowane (Gruca, 2013, s. 161-175). 
Pierwsza jego recenzja ukazała się w 1958 r. na łamach „Wiadomości Histo-
rycznych”, a odnosiła się do publikacji Warsztat bibliograficzny historyka 
literatury polskiej Jerzego Starnawskiego (Warszawa 1957). Kolejne doty-
czyły różnych typów bibliografii. W „Kwartalniku Historycznym” z 1961 r. 
opublikował napisaną wspólnie z Eligiuszem Kozłowskim i Romanem 
Żelewskim recenzję Bibliographie de histoire de Belgique 1955-1958, a dzie-
sięć lat później w „Studiach Historycznych” zrecenzował litewską bibliogra-
fię historyczną za lata 1940-1965. W 1966 r. w „Przeglądzie Historycznym” 
zamieścił recenzję Bibliografii powstania styczniowego zestawionej przez 
E. Kozłowskiego. W następnym roku ukazała się w „Komunikatach Mazur-
sko-Warmińskich” jego recenzja Bibliografii polskich druków ewangelickich 
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Ziem Zachodnich i Północnych 1530-1939 Władysława Chojnackiego. Inną 
bibliografię tego autora ocenił na łamach „Studiów Historycznych”. Była 
to Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupa-
cją hitlerowską w latach 1939-1945, opublikowana w 1971 r. W 1992 r. 
ukazały się dwa artykuły recenzyjne. Jeden omawiał zestawienia piśmien-
nictwa odnoszącego się do historii kultury i życia literackiego na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX w.,  drugi natomiast biblio-
grafie grunwaldzkie. Recenzje pisane przez W. Bieńkowskiego są dowo-
dem nie tylko jego doskonałej znajomości metodyki bibliografii, ale także 
przedmiotu omawianych spisów. Bibliografie belgijska i litewska, oprócz 
omówienia układu, elementów opisu, rodzaju uwzględnianych materiałów, 
zostały porównane z polską bieżącą bibliografią historyczną (należy dodać, 
iż w momencie pisania recenzji W. Bieńkowski nie był jeszcze redakto-
rem Bibliografii historii polskiej). W przypadku bibliografii E. Kozłowskiego 
wskazał ponadto pozycje, które zostały przez autora pominięte, a które jego 
zdaniem powinny się w niej znaleźć. Oceniając bibliografię druków konspi-
racyjnych, podkreślił ogrom pracy, jaką wykonał autor oraz jej znaczenie 
dla badań naukowych. Stwierdził, iż W. Chojnackiemu słusznie należy się 
tytuł „Estreichera podziemia”. Ale i do tej doskonałej w jego opinii biblio-
grafii udało mu się dodać kilka uzupełnień i sprostowań.

W. Bieńkowski był ponadto autorem artykułów na tematy bibliogra-
ficzne. Ze zrozumiałych względów najczęściej wypowiadał się na temat bie-
żącej bibliografii historycznej, jej dziejów i metodyki. Do takich należał np. 
referat na konferencji w Lublinie w 1997 r., zorganizowanej przez Zakład 
Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, 
wydrukowany następnie w publikacji Książka i prasa w systemie komuni-
kacji społecznej (Lublin 2002). Na konferencji w Marburgu w 1996 r. wygło-
sił referat Erfahrungen bei der Bearbeitung der Bibliografia historii polskiej 
(Bibliographie der polnischen Geschichte), którego tekst znalazł się rok 
później w publikacji Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropa (Mar-
burg 1997). Należy też wspomnieć o życiorysach bibliografów autorstwa 
W. Bieńkowskiego. Pisał je głównie do Polskiego słownika biograficznego. 
Należą do nich biogramy: Edmunda Kołodziejczyka (1888-1914), autora 
bibliografii słowianoznawstwa, Franciszka Matejki (1828-1873), wykła-
dowcy bibliografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Żegoty Paulego (1814-
1895), który m.in. współpracował z Karolem Estreicherem przy tworzeniu 
Bibliografii polskiej. Życiorysy F. Matejki i Ż. Paulego, powtórzył w Östre-
reichisches Biographisches Lexikon. Trzy artykuły poświęcił W. Chojnac-
kiemu, zmarłemu w 1991 r. historykowi i bibliografowi, długoletniemu 
redaktorowi Bibliografii historii Polski XIX wieku. Wspomnienie pośmiertne 
ukazało się w „Studiach Historycznych” z 1993 r. Natomiast kolejne dwa 
artykuły charakteryzowały różne formy działalności W. Chojnackiego.
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Przywoływane kilkakrotnie sprawozdania W. Bieńkowskiego pozwa-
lają nie tylko poznać warsztat poszczególnych bibliografii opracowywanych 
przez niego w Instytucie Historii PAN. Wyłaniają się z nich również cechy 
W. Bieńkowskiego, takie jak rzetelność i dociekliwość badawcza, sumienne 
i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków – cechy charaktery-
zujące rasowego bibliografa. Działalność W. Bieńkowskiego na polu biblio-
grafii przybierała różne formy: był praktykiem bibliografem, autorem lub 
współautorem różnego rodzaju bibliografii, redaktorem bibliografii, ale 
także publikował prace na temat bibliografii i bibliografów. Jednakże jego 
nazwisko najbardziej kojarzone jest z bieżącą Bibliografią historii polskiej, 
której redaktorem był przez trzydzieści lat i która w tym czasie zyskała 
kształt utrzymywany do dnia dzisiejszego. 
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Anna Gruca
Wiesław Bieńkowski (1926-1999) as a bibliographer

Abstract

Wiesław Bieńkowski (1926-1999), by education historian and sociologist, was the author 
of many works, mainly on the history of Kraków in the nineteenth century and the history 
of ethnography. His publications also concerned biographies. He also added to the history of 
the bibliography, first and foremost as the editor of the current Bibliografii historii polskiej – 
Bibliography of Polish history (1968-1999). He was also the author of historical bibliographies, 
studies on the history of bibliography, reviews of Polish and foreign bibliographies.

Key words: Bieńkowski Wiesław, Bibliography of Polish history, historical bibliography, 
history of bibliography
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Wiesław Bieńkowski (1926-1999) jako bibliograf

Streszczenie

Wiesław Bieńkowski (1926-1999) z wykształcenia historyk i socjolog, był autorem 
wielu prac, głównie dotyczących dziejów Krakowa w XIX w. oraz z zakresu historii etnografii. 
Dużo miejsca w jego twórczości zajmowała biografistyka. Wpisał się też w dzieje bibliografii, 
przede wszystkim jako redaktor bieżącej Bibliografii historii polskiej (w latach 1968-1999). 
Był ponadto autorem bibliografii historycznych, opracowań dotyczących dziejów bibliografii, 
recenzji bibliografii polskich i zagranicznych.

Słowa kluczowe: Bieńkowski Wiesław, Bibliografia historii polskiej, bibliografia historyczna, 
historia bibliografii
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śLĄSKA BIBLIOGRAFIA TERYTORIALNA W CZECHOSŁOWACJI 
I REPUBLICE CZESKIEJ

BiBliotheca Nostra. 
Śląski kwartalnik naukowy
Nr 1 (51) 2018, s. 92-113

1

wstęp

Ile druków wydano na Śląsku Czeskim, ogółem i w poszczególnych języ-
kach: polskim, czeskim, niemieckim i łacińskim? Odpowiedzi na to pytanie 
należy szukać w bibliografiach, zapewne w ogólnych czeskich, ale również 
w polskich, austriackich i niemieckich. Niestety, nie ma, jak dotąd, jednej, 
kompletnej bibliografii Śląska Czeskiego, obejmującej całość piśmiennic-
twa we wszystkich językach, nie ma czeskiej, polskiej, czy też austriac-
kiej bibliografii Śląska Czeskiego. Nie pozostaje więc nic innego, jak sko-
rzystać z bibliografii cząstkowych. Główny problem badawczy niniejszego 
tekstu stanowi śląska bibliografia terytorialna, wydawana w Czechach, 
jako pewien rodzaj opracowania bibliograficznego, wyodrębnionego przede 
wszystkim ze względu na terytorium (Śląsk Czeski), czas (1918-2018), zasięg 
formalno-wydawniczy (książki, czasopisma, kalendarze, druki ulotne) oraz 
zasięg językowy (głównie język czeski, ale także polski, niemiecki, łaciński). 
Chodzi o przedstawienie najważniejszych dokonań, dotyczących rejestracji 
śląskiego dorobku wydawniczego poprzez bibliografię czeską od początku 
XX w. aż po czasy współczesne. Przegląd bibliografii zostanie przeprowa-
dzony w ujęciu chronologicznym, przy czym wydzielono węższe odcinki cza-
sowe. Dzięki eksploracji bibliografii z autopsji, katalogowych baz danych, 
bibliotek cyfrowych oraz zasobów sieciowych zebrano podstawowe źródła 
bibliograficzne o zakresie ogólnym, tj. te, które przynajmniej nominalnie nie 
ograniczają się w doborze dokumentów do jakiejś dziedziny wiedzy (bądź do 
jakiejś formy wydawniczej). Spis opracowań bibliograficznych, stanowiący 
załącznik do rozprawy, stał się zarazem przedmiotem dalszej analizy prze-
prowadzonej za pomocą metody bibliograficznej. Chodziło o ustalenie daty 
powstania pierwszej czeskiej bibliografii dotyczącej Śląska, etapów i czyn-
ników rozwoju rejestrów oraz ewolucji tego typu narzędzi pod wpływem 

1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii.
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nowoczesnych technologii informacyjnych i Internetu. Dodatkowo zbadane 
zostały: zasięgi chronologiczne, zasięgi formalno-wydawnicze i zasięgi tery-
torialne powstałych bibliografii, ich układ, kompozycja i ogólna funkcjo-
nalność. Celem przeglądu jest też poznanie wkładu ziemi śląskiej w dzieje 
kultury czeskiej, a nawet szerzej – europejskiej, oraz omówienie organiza-
cji prac bibliograficznych. Do analizy wybrano bibliografie bieżące i retro-
spektywne wydane w Czechach, tradycyjne (czyli drukowane) i w postaci 
bibliograficznych baz danych. Na ich podstawie można było wskazać na ile 
przemiany technologiczne i polityczne wpłynęły na organizację, formę oraz 
założenia metodyczne czeskich bibliografii terytorialnych. 

Do podjęcia tematu skłania więcej niż skromny stan badań nad biblio-
grafiami czeskimi, dotyczącymi Śląska. Pionierem w tym zakresie jest 
bezwzględnie po stronie polskiej Michał Ambros, który bilans prac nad 
bibliografią czeską, rozumianą jako część składową bibliografii śląskiej, 
przedstawił w 1946 r. (Ambros, 1946, s. 8). Czeskie bibliografie śląskoznaw-
cze omówiła obszernie Teresa Bątkiewicz. Należy się zgodzić z jej konstata-
cją, iż do końca XIX w. niewiele ukazało się czeskich bibliografii o Śląsku 
(Bątkiewicz, 2002, s. 131-133). Ważne informacje na ten temat, w formie 
spisu bibliograficznego, przynosi opracowanie bibliograficzne Władysława 
Chojnackiego i Jana Kowalika (Chojnacki, Kowalik, 1960, s. 74-89). Cze-
ski ogląd rozwoju śląskiej bibliografii terytorialnej przedstawia Viktor Ficek 
w tekście Bibliografie bibliografii slezskė oblasti, opublikowanym w 1952 r. 
(Ficek, 1952, s. 1-12).

Podstawą prowadzonych rozważań jest określenie granic Śląska Cze-
skiego. Jest to część Śląska należąca dziś do Republiki Czeskiej, a do 1918 r. 
w granicach monarchii austriackiej. W skład Śląska Czeskiego wchodzą: 
fragment Górnego Śląska (Śląsk Opawski i Kraik Hulczyński), zachodnia 
część Śląska Cieszyńskiego (Zaolzie), fragment Dolnego Śląska (niemal cały 
powiat Jesenik oraz fragment powiatu Bruntal). Do Śląska Czeskiego zali-
cza się również 26 enklaw morawskich, które już w XIX w. stanowiły admi-
nistracyjną całość z dawnym Śląskiem Austriackim. Z administracyjnego 
punktu widzenia, większość ziem Śląska Czeskiego leży w kraju moraw-
sko-śląskim2, mniejsza część w kraju ołomunieckim, a fragmenty w kraju 
hradeckim i kraju libereckim (České Slezsko, 2018) (zob. il. 1).

Geneza 

Rozwój bibliografii czeskiej pozostaje w ścisłym związku z dziejami dru-
karń, księgarń, oficyn wydawniczych, książki, prasy, a szerzej rzecz ujmu-
jąc, z dziejami kultury umysłowej na Śląsku. Niewątpliwie do rejestracji 
piśmiennictwa wydawanego na Śląsku Czeskim walnie przyczyniła się sytu-

2 Region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa.
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acja polityczna, religijna i narodowościowa na tym terytorium, w szczegól-
ności ścieranie się polskiego, czeskiego i niemieckiego ruchu narodowego, 
zwłaszcza po wybuchu Wiosny Ludów w 1848 r.

Korzeni rejestracji czeskiego piśmiennictwa wydanego na Śląsku można 
się doszukiwać w „protobibliografiach” austriackich z drugiej połowy XIX 
i początku XX w. Chodzi o dokonania Constantina Wurzbacha, w szcze-
gólności jego bibliograficzno-statystyczny przegląd literatury cesarstwa 
austriackiego (Wurzbach, 1856), oraz 60-tomowy leksykon biograficzny 
cesarstwa Austrii (Wurzbach, 1891). Trudno je jednak zakwalifikować do 
kategorii spisów bibliograficznych, podobnie zresztą jak historię literatury 
Moraw i Śląska wydaną w 1850 r. w Brnie (d’Elvert, 1850) oraz część czeską 
innej przeglądowej publikacji o monarchii austro-węgierskiej (Die österre-
ichisch ungarische Monarchie, 1891). 

Jedną z pierwszych czesko-śląskich bibliografii był redagowany przez 
Polaków, Jerzego Kotulę i Władysława Wisłockiego, wydawany w Pradze 

Il. 1. Mapa Śląska Czeskiego. Źródło: České Slezsko.jpg. (2006). W: Wikimedia Commons. 
Pobrane 8 sierpnia 2018, z: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4845156
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Slovanský katalog bibliografický (Kotula, 1878-1879). Kopalnią wiadomości 
o  czeskiej produkcji wydawniczej na Śląsku i o Śląsku jest bibliografia cze-
skiej historii, którą w latach 1900-1902 opracował Čenek Zirbt (Zirbt, 1900-
1902). Tak naprawdę jednak dopiero w 1905 r. zaczęły się ukazywać regularne 
spisy bieżącej literatury wydawanej na Śląsku Czeskim oraz sąsiadującym 
z nim Śląsku pruskim w czasopiśmie „Zeitschrift für Geschichte und Kultur-
geschichte” (zob. il. 2). Ich autorami byli Erwin Gerber – dla literatury nie-
mieckiej i czeskiej oraz Franciszek Popiołek – dla literatury polskiej (Gerber, 
Popiołek, 1905/6-1917/18). Godzi się wspomnieć jeszcze o bibliografii ślą-
skiej wydanej w 1909 r. w Opawie Ausgewählte Übersichte der auf Schlesien 
(s. 544-571), zgodnie z tytułem rejestrującej w wyborze książki, rozprawy 
i artykuły dotyczące całego Śląska Austriackiego, bądź pojedynczych gmin, 
poczynając od 1587 r., wydane głównie na Śląsku Austriackim i kilka na Ślą-
sku pruskim. Bibliografia liczy ogółem 745 druków i zawiera przede wszyst-
kim druki w języku niemieckim (710), do tego nieliczne w języku łacińskim (6), 
polskim (13) i czeskim (16). Uzupełnieniem bibliografii jest wykaz prasy peri-
odycznej na Śląsku Austriackim, obejmujący 47 tytułów czasopism w języku 
niemieckim, 9 w języku czeskim oraz 25 w języku polskim (zob. il. 2).

Niemcy koncentrowali się, co zrozumiałe, na rejestracji piśmiennictwa 
z ziem śląskich należących do państwa pruskiego (niemieckiego). Heinrich 
Nentwig okazjonalnie i wybiórczo w wykazach publikowanych w czasopi-
śmie „Zeitschrift des Vereins fūr Geschichte Schlesiens” w latach 1855-
1905 odnotowywał piśmiennictwo pochodzące ze Śląska Cieszyńskiego 
i dotyczące regionu w bieżących spisach literatury z zakresu historii Ślą-
ska. Druki czeskie w ograniczonym zakresie rejestrowały również bibliogra-
fie niemieckie Josepha Partscha (Partsch, red., 1914), a następnie H. Nen-
twiga (Nentwig, red., 1904; Nentwig, red.,1907). Rejestracją piśmiennictwa 
czeskiego w cesarstwie austriackim zajmowali się również Polacy. Polski 
wkład reprezentuje do dziś budząca podziw i uznanie Bibliografia druków 
polskich w Księstwie Cieszyńskim od 1716 do roku 1904 ks. Józefa Lon-
dzina (Londzin, 1904), uzupełniona o druki wydane w latach 1904-1922 
(Londzin, 1923a; Londzin, 1923b). Główne dzieło bibliograficzne J. Lon-
dzina rejestruje łącznie w trzech częściach 1680 pozycji bibliograficznych. 
W jednym szeregu ujmuje druki polskie oraz czeskie i niemieckie, o ile 
odnosiły się do historii i życia ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim.

Bibliografia czeska od 1918 roku

Okres międzywojenny

Odzyskanie przez Czechy niepodległości (w ramach państwa czecho-
słowackiego), po wielu wiekach zależności państwowej i funkcjonowania 
w monarchii habsburskiej, stało się impulsem do wszechstronnego odrodze-
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nia czeskiej kultury i nauki, ku czemu powstały trwałe podwaliny po Wiośnie 
Ludów. Jednym z przejawów tego procesu było dążenie do nadrobienia wie-
lowiekowych zapóźnień na polu rejestracji czeskiego dorobku wydawniczego. 
Powstała m.in. czeska Národní knihovna, czeska bibliografia narodowa, kon-
tynuowana jest bibliografia historii czeskiej, organizowane są dziesiątki mniej-
szych i większych bibliografii specjalnych. Symptomy ożywienia w kierunku 
rozwoju prac bibliograficznych można zaobserwować zwłaszcza na terytoriach 
przygranicznych (Sudety, Śląsk Hulczyński, Śląsk Cieszyński, Śląsk Opaw-
ski), będących obszarem rywalizacji państwowej i kulturowej, a w niektórych 
odcinkach czasu również konfliktu zbrojnego pomiędzy Polakami i Czechami, 
Czechami i Niemcami. Tę prawidłowość potwierdza przegląd bibliografii 
regionu śląskiego V. Ficka, który przytacza dziesiątki bibliografii specjalnych, 
dotyczących różnych dziedzin wiedzy i różnych form wydawniczych, powsta-

Il. 2. Okładka „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte“. Źródło: Śląska Biblioteka 
Cyfrowa. Pobrano 5 sierpnia 2018, z: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/136241/ 
edition/128000
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łych w tym okresie (Ficek, 1952, s. 1-12). Można jednak odnieść wrażenie, że 
trend ten ominął czeską bibliografię terytorialną. W okresie międzywojennym 
ukazało się w Czechosłowacji tylko pięć spisów bibliograficznych obejmują-
cych piśmiennictwo śląskie. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż są to opracowa-
nia drobne, w pewnym sensie przypadkowe, niewpisujące się w przemyślaną 
akcję, niedopracowane i niekompletne. Dowodów na to dostarcza każdy z nich. 

Pionierem czeskiej bibliografii terytorialnej na obszarze Śląska jest 
Jaroslav Ludvik Mikolaš (1889-1979), rolnik ze Skalicy, etnograf, wydawca 
i regionalista (Jaroslav Ludvik Mikolaš, 2018). Jest on autorem spisu 
piśmiennictwa o Śląsku i wydanego na Śląsku w latach 1848-1918 [33]3. 
W kategoriach politycznych, zważywszy na moment powstania bibliografii 
(1919), spis ten nie dostarczał czeskiej stronie mocnych argumentów na 
arenie międzynarodowej w jej staraniach i działaniach na rzecz przyzna-
nia Śląska Cieszyńskiego. Sześciostronicowy spis liczy zaledwie 130 pozy-
cji bibliograficznych. Zauważmy, że J. Londzin w swojej bibliografii Śląska 
Cieszyńskiego odnotował łącznie 1680 pozycji, w większości polskich. Nie 
zmienia tej krytycznej oceny fakt, iż J.L. Mikolaš ograniczył się tylko do 
Śląska Czeskiego i do piśmiennictwa w języku czeskim. W jego spisie domi-
nuje piśmiennictwo jedynie z trzech głównych obszarów: historii, litera-
tury, folkloru. Do tego widoczne są w bibliografii niedostatki warsztatowe: 
rejestracyjny, często niepełny opis bibliograficzny oraz alfabetyczny układ 
bibliografii, utrudniający, przy braku indeksów, korzystanie z niego.

W latach 1925-1926 czeski geomorfolog i geograf, Václav Dĕdina (1870-
1956) (Brádlerová, 2008), opublikował dwa spisy bibliograficzne literatury 
o Śląsku. Oba umieścił w czasopiśmie „Vlastivĕdný Sborník Slezský”, 
wydawanym w Opawie. Pierwszy z nich, z 1925 r., rejestruje ogółem 274 
pozycje bibliograficzne w układzie działowym [25]. V. Dĕdina intencjonalnie 
przynajmniej postanowił zarejestrować w nim piśmiennictwo z lat 1704-
1925 bez względu na język tekstu oraz dziedzinę, której dotyczy. Skupił się 
na książkach i czasopismach, ale i w tym przypadku wymowa spisu była 
niekorzystna dla młodego państwa czechosłowackiego, skoro na 274 publi-
kacje, aż 230 to teksty w języku niemieckim. Jakby świadom tego autor już 
rok później, w 1926 r., wydał dodatek do spisu, liczący 36 pozycji bibliogra-
ficznych [26], głównie niemieckojęzycznych. 

W 1926 r. profesor szkoły średniej w Opawie, Josef Stypa (1883-1948) 
(Josef Stypa, 1997, s. 109), opublikował spis bibliograficzny książek o Ślą-
sku [50]. Udało mu się zebrać ogółem 616 pozycji bibliograficznych, głównie 
z obszaru nauk humanistycznych. Ułożył je w układzie działowym według 
formalnych działów, co przy braku indeksu utrudnia korzystanie z biblio-
grafii. Przewaga rejestru J. Stypy nad spisami V. Dĕdiny i J.L. Mikolaša 

3 Numer w nawiasach kwadratowych odnosi się do numeru pozycji w spisie bibliograficz-
nym na końcu tekstu.
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polega m.in. na tym, że uwzględnił również publikacje obcojęzyczne (pol-
skie, niemieckie, łacińskie i angielskie) oraz rejestrował teksty wydane poza 
Czechosłowacją (Polska, Niemcy).

Aż 10 lat przyszło czekać na następną śląskoznawczą bibliografię cze-
ską. Jej autorem był Zdeněk Bár (1904-1980), pisarz, historyk literatury, 
krytyk literacki, pedagog (Zdenĕk Bár, 1997, s. 17-18). W 1936 r. opubliko-
wał w „Slezským Sborníku” bibliografię literatury o Śląsku [2]. Tytuł zapo-
wiadał o wiele więcej, aniżeli wynika to ze spisu. Spis Z. Bara liczy zaledwie 
48 pozycji bibliograficznych. Bibliograf zarejestrował w układzie działowym 
poezję, prozę i grafikę (zob. il. 3). W tym samym roku Jan Vicher ogłosił 
w czasopiśmie „Slezský Rok” niewiele większe, liczące 51 pozycji bibliogra-
ficznych [51] zestawienie bibliograficzne w układzie alfabetycznym. Godzi 
się wspomnieć, że od 1989 r. do dziś jest wydawana w „Slezským Sborníku” 

Il. 3. Strona tytułowa bibliografii Z. Bára. Źródło: „Slezský Sborník” 1936 R. 1. Pobrane 
5 sierpnia 2018, z: http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:a73e84c3-5227-11e1-
1726-001143e3f55c?page=uuid:a73e8542-5227-11e1-1726-001143e3f55c
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wyborowa bieżąca bibliografia śląskoznawcza, najpierw przygotowywana 
przez Lubomíra Bajgera, obecnie przez Alenę Volną [52].

Na tle omówionych bibliografii, o wiele lepiej prezentowały się spisy 
bibliograficzne czeskiej i niemieckiej literatury o Śląsku, które zamiesz-
czano w wydawanym nieprzerwanie od 1905 r., także podczas wojny, „Zeit-
schrift für Geschichte und Kulturgeschichte Schlesiens Österreichisch-
-Schlesiens” (od 1918 r. pod zmienioną nazwą „Zeitschrift für Geschichte 
und Kulturgeschichte Schlesiens”) [1].

Okres powojenny

Bezpośrednio po II wojnie światowej „Slezský Sborník” i jego środowisko, 
we współpracy ze Slezska studijní knihovna, kontynuowało tworzenie biblio-
grafii śląskich, mieszczących w sobie również materiały z czeskiej części Ziemi 
Cieszyńskiej. Bibliograficzny kolektyw „Slezský’ego Sborníka” współtwo-
rzyli: V. Ficek, Andělín Grobelný (1922-1992) oraz Alois Sivek (1920-1971). 
Najstarszy z nich – V. Ficek (1902-1986), historyk z wykształcenia (Viktor 
Ficek, 2018), w latach 1945-1950 publikował w „Slezským Sborníku” roczne 
zestawienia bibliograficzne literatury dotyczącej Śląska Czeskiego i wyda-
nej na Śląsku [28]. Początkowo były to przede wszystkim książki, ale, jak 
zapowiadał, w przyszłości chciał objąć spisem również artykuły z czasopism. 
Bibliografia V. Ficka miała charakter stricte naukowy. Najważniejszą jednak 
pracą bibliograficzną, powstałą w Czechach w latach 50-tych XX w., była 
3-tomowa Bibliografie polských silesiak, przygotowana przez A. Grobelnego 
(Andělín Grobelný, 2018) i Milana Kudelkę (1922-2005), wydana w Opawie 
w latach 1952-1957 [23]. Jej autorami są dwaj czescy historycy. Bibliografia 
liczy ogółem około 9000 pozycji bibliograficznych (wszystkie 3 tomy), usze-
regowanych według działów UKD. Mimo wielu niedoskonałości warsztato-
wych (brak opisu z autopsji), ma pewną wartość naukową z uwagi na: zasięg 
terytorialny (głównie Śląsk Cieszyński), zasięg formalno-wydawniczy (książki, 
czasopisma), zasięg formalno-piśmienniczy (książki, artykuły, fragmenty 
książek, recenzje), zasięg terytorialny (Polska, Czechy), zasięg chronologiczny 
(XVI-XX w.), a także dobór materiału (prace samoistne i niesamoistne wydaw-
niczo). Dodatkowo, wartość opracowania podnosi fakt, iż bibliografia zawiera 
wykaz wydawnictw informujących o polskich instytucjach zajmujących się 
badaniem Śląska oraz spis polskich bibliografii śląskich. W 1957 r. A. Gro-
belny, już samodzielnie, wydał uzupełniający spis literatury polskiej o Śląsku 
i regionie ostrawskim, ogłoszonej w Czechach [29].

Bibliografia bieżąca

Przejście od okazjonalnej, tj. nieregularnej do systematycznej i bieżą-
cej rejestracji piśmiennictwa śląskiego (cieszyńskiego) nastąpiło w Cze-
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chach w 1958 r. W latach 1958-1960 wychodziła bibliografia bieżąca pod 
nazwą Olomoucký kraj v roce. Soupis publikací a článků [42], od 1960 r. 
pod nazwą Severomoravský kraj v roce. Soupis publikací a článků [47], 
w związku ze zmianą nazwy regionu, przy jednoczesnym zachowaniu ram 
formalnych (książki i artykuły) (zob. il. 4). W latach 1958-1970 bibliografia 
ta była publikowana w jednym tomie, a od roku 1971 została podzielona 
na oddzielne zeszyty odpowiadające powiatom (po czesku okresom), w tym: 
Bruntal [35], Frydek-Mistek [36], Karwina [38], Jesenik [37] Novy Jičin 
[39], Opawa [40], Šumperk [41], Ostrawa miasto [32]. Bibliografię w tym 
kształcie wydawała Vĕdecká knihovna w Ołomuńcu do 1990 r. W latach 
1991-2000 była ogłaszana jako samodzielne wydawnictwo dla poszczegól-
nych powiatów. W 2000 r. biblioteka w Ołomuńcu zaprzestała wydawania 
bibliografii (Okres Karviná v roce 1993, 1994, s. 3). Po rezygnacji Ołomuńca, 
pieczę nad śląską bibliografią bieżącą od 2000 r. przejęła Moravskoslezská 
vědecká knihovna w Ostrawie, wydając ją pod nazwą Moravskoslezský kraj 
v roce. Soubežná regionalni bibliografie (8 tomów) [34] (zob. il. 4). 

Znaczenie wymienionych tu bibliografii dla badań śląskoznawczych 
w Czechach, ale także poza ich granicami, wynika z co najmniej dwóch 

Il. 4. Okładka bibliografii Moravskoslezský kraj v roce ..: souběžná regionální bibliografie. 
Źródło: Obalky knih. Pobrane 5 sierpnia 2018, z: https://www.obalkyknih.cz/view?oclc-
=85149002&nbn=cnb001252356
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powodów: po pierwsze – z przewagi bibliografii bieżącej nad retrospektywną 
jako źródła do badań dla środowiska naukowego; a po drugie – z faktu, iż 
bibliografia ta, pomimo zmian organizacyjnych i edytorskich, zachowała 
się aż do 2009 r. w praktycznie niezmienionym kształcie metodycznym. 
Bibliografia ma zakres ogólny i nieograniczony zasięg językowy. Materiał 
bibliograficzny jest szeregowany w układzie systematycznym według UKD, 
a w obrębie działu według jednostek terytorialnych. Opis bibliograficzny 
ma charakter rejestracyjny, czasami wzbogacany adnotacjami. Poszukiwa-
nia bibliograficzne w bibliografii wspomaga rozbudowany system indek-
sów: systematyczny, czasopism, osobowy, organizacji. 

Nowe rozwiązania metodyczne, a następnie technologiczne zostały 
wymuszone przez zmiany polityczno-administracyjne, tj. rozpad Czecho-
słowacji w 1993 r. oraz nowy podział administracyjny państwa czeskiego, 
w wyniku którego w 2000 r. nastąpił podział Śląska Czeskiego na Kraj 
ołomuniecki (śląską częścią są powiaty Jesenik i Šumperk) i Kraj moraw-
sko-śląski (główna część czeskiego Śląska). Bibliografia kraju morawsko-
-śląskiego jest tworzona na bazie katalogu komputerowego ostrawskiej 
biblioteki. Prawdopodobnie zaniechane zostanie wydawanie tej bibliografii 
drukiem, a opisy będą rejestrowane w bazie danych4. Rok 2000 kończy 
pewną epokę w dziejach śląskich bibliografii regionalnych w Czechach, 
zarazem otwiera nowy okres ich rozwoju. W roku 2000 ukazały się po raz 
ostatni bibliografie samodzielnych powiatów wchodzących w skład cze-
skiego Śląska, pod egidą Státní vĕdecká knihovna w Ołomuńcu. Pieczę 
nad bibliografią bieżącą od tego roku przejęła Moravskoslezská vĕdecká 
knihovna w Ostrawie. Od 2002 do 2009 r. ukazało się łącznie 8 tomów 
bibliografii przygotowywanej przez Oddĕlení bibliografie (Oddział Biblio-
graficzny) Biblioteki. Bibliografia obejmuje następujące powiaty: Bruntal, 
Frydek-Mistek, Karwina, Novy Jičin, Opawa i Ostrawa. Jest tworzona na 
podstawie katalogu komputerowego macierzystej biblioteki. Bibliogra-
fia ma zakres ogólny i nieograniczony zasięg językowy. Poza bibliografią, 
w stosunku do okresu poprzedniego, znalazły się zatem powiaty: Přerov, 
Šumperk, Všetin. 

Bibliografie retrospektywne 

Inną gałęzią śląskich bibliografii wydawanych w Czechosłowacji/Cze-
chach są bibliografie retrospektywne. Od lat 80. XX w. Moravská zemská 
knihovna w Brnie, Vědecká knihovna w Ołomuńcu, powiatowe muzea 
i archiwa wydają retrospektywne bibliografie miast i regionów Moraw, które 
wychodzą jako monografie w serii „Bibliografie a prameny k vyvoji Morav”. 

4 Informacja uzyskana od mgr Kateriny Siskovej z oddziału bibliograficznego Moravskoslez-
ská vědecká knihovna w Ostrawie 21 kwietnia 2016 r.
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Spośród ziem śląskich bibliografii w ramach tej serii w omawianym okresie 
doczekały się: Opawa [19] i Morawy [29-30]. W 2002 r. ukazały się w tej 
serii bibliografie powiatów Jesenik i Šumperk i [17, 22]. W 2003 r. biblio-
teka w Ostrawie wydała bibliografię powiatu Karwina [18]. 

Il. 5. Okładka bibliografii „Bibliografie okresu Karvinä”. Źródło: Digitální knihovna. Pobrane 
5 sierpnia 2018, z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:8ed83c57-4a7f-4672-
88bc-14a1416bb2f5?page=uuid:28a2f17a-0003-4f5d-85ec-299bfcf150ac

Bibliografie okresu Karviná przygotowała trójka autorów: Marta Kube-
čkova, Monika Oravova i Marta Ohoutkova (zob. il. 5). 

Jest to bibliografia retrospektywna, obejmująca materiał bibliogra-
ficzny w języku polskim i czeskim do roku 2006, wydany w formie druków 
zwartych oraz artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych. Bibliogra-
fia obejmuje łącznie 8000 jednostek bibliograficznych, uszeregowanych 
według UKD. W 2011 r. ukazała się w dwóch częściach bibliografia miasta 
Ostrawa, rejestrująca piśmiennictwo samodzielne i niesamoistne wydawni-
czo za lata 1901-2010. 

Bibliografię miasta Karwina można traktować jako swego rodzaju przy-
kład dla pozostałych bibliografii, zwłaszcza w warstwie metodycznej. Od 
wypracowanego i „powielanego” także w ostrawskiej bibliografii modelu 
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odchodzą niektóre bibliografie: Opawa, Šumperk, Jesenik. Dotyczy to 
dwóch sfer: układu bibliografii i indeksów. W tych bibliografiach został 
przyjęty układ systematyczny, dwa indeksy osobowe zostały zastąpione 
jednym. Brak indeksu geograficznego kompensuje w pewnym stopniu 
uszeregowanie pozycji bibliograficznych w obrębie poddziałów w układzie 
alfabetycznym nazw jednostek terytorialnych.

Do grupy śląskich bibliografii terytorialnych wydawanych na Śląsku 
Czeskim zaliczymy również ciąg historyczno-krajoznawczych bibliografii – 
8 tomów – publikowanych w latach 1968-2004 przez Zemský archív w Opa-
wie [6-16]. Zasięgiem chronologicznym przedmiotowym bibliografia objęła 
lata 1945-1995. Zgodnie z podtytułem została pomyślana jako pomoc dla 
pracy krajoznawczej.

Bazy danych

W czeskiej części Śląska Cieszyńskiego bibliografia taka powstaje 
w Oddĕlení bibliografie – Moravskoslezská vĕdecká knihovna w Ostrawie 
(Dziale Bibliografii Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie, 
dalej: MSVK). Można w tym przypadku mówić o systemie czterech retro-
spektywnych baz danych obejmujących poszczególne powiaty (Frydek-
-Mistek [44], Karwina [45], Novy Jičin [46], miasto Ostrawa [47]). Jak-
kolwiek funkcjonują one oddzielnie, to można je przeszukiwać również 
jednocześnie (Bazy Morawsko-Śląskiej Biblioteki naukowej w Ostrawie, 
2018). Baza danych jest tworzona przez pracowników MSVK. Umożliwia 
wyszukiwanie informacji o dostępnej literaturze opublikowanej w tym 
regionie. Obejmuje rekordy książek, artykułów dostępnych w MSVK, które 
odwzorowują historyczny rozwój miast i regionu oraz jego życia politycz-
nego, gospodarczego, społecznego lub kulturalnego. Baza danych umoż-
liwia wyszukiwanie źródeł informacji według różnych aspektów: autora, 
tytułu, dokumentu źródłowego, słowa kluczowego, numeru inwentarzo-
wego, sygnatury, słowa w haśle lub ISBN. W bazie występuje też opcja 
wyszukiwawcza: cały tekst. Różne kryteria można oczywiście łączyć ze 
sobą za pomocą operatorów Boole’a. Baza danych zawiera zapisy doku-
mentów będących własnością różnych instytucji w regionie. Jeśli przy 
rekordzie wymieniony jest jako właściciel MSVK, dokument można zamó-
wić online. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco.

Bazy są tworzone w programie Aleph. Książki i artykuły mogą być 
przeszukiwane albo w trybie prostym, albo złożonym, według pól wyszu-
kiwawczych. Bieżące śląskie nabytki ostrawskiej biblioteki są rejestrowane 
w katalogu ogólnym, dostępnym w trybie online (zaprzestano wersji dru-
kowanej). W poszukiwaniach literatury śląskiej, wydawanej w Czechach, 
głównie w języku czeskim i polskim, nie można pominąć również kilku 
innych bibliotek publicznych powiatu karwińskiego – Regionální knihovna 
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Karviná (Biblioteka Regionalna) (Katalog Biblioteki regionalnej w Karwi-
nie, 2018) i czesko-cieszyńskiego – Mĕstská knihovna w Czeskim Cieszy-
nie (Katalogi Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie, 2018) (zob. il. 6); 
ponadto Muzeum Těšínska. Muzejní knihovna a studovna Silesia (Biblioteka 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie) (Katalog Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, 2018). 

Il. 6. Witryna domowa wyszukiwarki bibliograficznej Źródło: Katalog Moravskoslezské vědecké 
knihovny v Ostraviě. Pobrane 5 sierpnia 2018,  https://katalog.svkos.cz/F?RN=470936311

Historycy Śląska Czeskiego powinni ponadto uwzględnić w swoich 
badaniach dziedzinowe bazy danych, czyli przede wszystkim bazy danych 
gromadzące piśmiennictwo do dziejów Śląska. W Polsce przede wszystkim 
należy wymienić Bibliografię Historii Śląska (Gębołyś, 2009, s. 162-163) 
oraz czeską bibliografię historyczną w postaci bazy danych, przydatną 
w cieszyńskich badaniach, czyli Bibliografie dějin Českých zemí (Bibliogra-
fie dějin Českých zemí, 2018) oraz czeską bibliografię narodową: Česká 
národní bibliografie (Česká národní bibliografie, 2018).
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Bibliografie czeskie w Internecie

Utrudniony dostęp do bibliografii drukowanych jest rekompensowany 
coraz częściej przez ich digitalizację oraz umiejscowienie w bibliotekach cyfro-
wych. Po czeskiej stronie prace te są prowadzone w MSVK (Biblioteka Cyfrowa 
Regionu Śląsko-Morawskiego, 2018). Biblioteka cyfrowa MSK zawiera zdigi-
talizowane dokumenty istotne dla historii kulturalnej, społecznej, gospodar-
czej, politycznej i religijnej gmin i miast w Kraju morawsko-śląskim. Są to 
głównie periodyki i monografie z XIX i pierwszej połowy XX w., przechowy-
wane w różnych instytucjach pamięci regionu (archiwach, muzeach i biblio-
tekach). Biblioteka cyfrowa jest stale uzupełniana, rejestruje 462. bibliografie 
(według stanu na 9.08.2018), w tym 65 ogólnodostępnych oraz 397 dostęp-
nych tylko na terenie biblioteki. To rozróżnienie jest o tyle istotne, iż wpraw-
dzie bibliografia bieżąca Śląska Czeskiego jest prawie w całości zdigitalizo-
wana, to z uwagi na ograniczenia wynikające z ochrony praw autorskich nie 
jest dostępna w wersji cyfrowej poza biblioteką. Bibliografia retrospektywna 
natomiast jest dostępna bez ograniczeń, zarówno w formie wydawnictw zwar-
tych, bez względu na rok wydania, jak też bibliografii niesamoistnie wydawni-
czych opublikowanych w „Slezským Sborníku” do 1948 r. włącznie.

Bibliografie zaolziańskie

Bibliografie terytorialne Śląska Czeskiego są niewątpliwie cennym źró-
dłem informacji dla polskiej nauki. Dowody na to można znaleźć praktycznie 
w każdej z przywołanych bibliografii, i nie ma w tym nic dziwnego, zważyw-
szy na już ponad 1000-letnie związki historyczne polsko-czeskie. Szczególną 
uwagę polscy historycy powinni zwrócić na bibliografie retrospektywne oraz 
bibliografie historyczno-terytorialne. Badaczy najnowszych stosunków pol-
sko-czeskich powinny zainteresować natomiast w większym stopniu biblio-
grafie współczesne, zarówno w wersji drukowanej, jak i w formie baz danych. 
Specjalne miejsce w bibliografii śląskiej, rejestrującej publikacje wydawane 
na terenie Śląska Czeskiego, zajmuje bibliografia zaolziańska. Pod tym poję-
ciem będziemy rozumieć zarówno drobne, jak i większe spisy bibliograficzne, 
obejmujące publikacje z Zaolzia i o Zaolziu, zwłaszcza w języku polskim. 
Największe zasługi w zakresie rejestracji polskiego dorobku piśmienniczego 
na Zaolziu ma Stanisław Zahradnik z Trzyńca na Zaolziu. Zasługuje on na 
miano Estreichera cieszyńskiej bibliografii zaolziańskiej, zarazem konty-
nuatora dzieła J. Londzina. W swoim dorobku ma kilkanaście mniejszych 
i większych bibliografii z tego obszaru, ale najważniejszym jego osiągnięciem 
są materiały do dorobku twórczego Polaków z Zaolzia za lata 1919-2004 
(Zahradnik, 2007). Mimo pewnych metodycznych niedociągnięć i niedosko-
nałości, jest to pierwsza i jedyna jak dotąd tak obszerna bibliografia z tego 
regionu, tym cenniejsza, iż w szerokim zakresie uwzględniająca literaturę 
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okolicznościową, tj. kroniki, pamiętniki, kalendarze, sprawozdania, śpiew-
niki, modlitewniki, podręczniki, programy, a także dokumenty niepubliko-
wane. Cennym uzupełnieniem i rozszerzeniem bibliografii S. Zahradnika są 
bibliografie polskiej produkcji wydawniczej na Zaolziu, powstałe w Polsce na 
seminariach magisterskich w Uniwersytecie Wrocławskim (Gałęza, 1980), 
Jagiellońskim (Folwarczna, 1996) (Schönwald, 1999) i Warszawskim (Lego-
wicz, 2004) (Witkowska, 1994).

Wnioski

Śląska bibliografia terytorialna w Czechach liczy sobie 100 lat i ma za 
sobą gorsze (okres międzywojenny) i lepsze czasy (1945-1989). Rok 1989 
symbolizuje nowy etap technologiczny i jakościowy w rozwoju czeskich 
bibliografii terytorialnych. Do tworzenia tradycyjnych bibliografii zostały 
wykorzystane nowoczesne technologie informacyjne, które dopełniają 
wydawane nadal drukiem bibliografie bądź je całkowicie zastępują. Stan-
dardem staje się bibliografia terytorialna dostępna w Internecie. Wiąże się 
to częstokroć z implementacją zintegrowanego systemu komputerowego, 
którego jednym z modułów jest bibliografia. Coraz częściej czeskie biblio-
grafie Śląska trafiają również do kolekcji w bibliotekach cyfrowych. Auto-
matyzacja procesów bibliograficznych prowadzi do zaprzestania wydawa-
nia bibliografii w wersji drukowanej.

Na organizację, formę oraz założenia czeskich bibliografii terytorialnych 
mają znaczący wpływ zmiany polityczne oraz reformy administracyjne. Nie-
stety, niekiedy prowadzi to do zakłóceń organizacyjno-finansowych. Nie ma 
jednego modelu organizacji bibliografii śląskiej w Czechach. Zasadniczo, 
bibliografie te są opracowaniami zespołowymi, powstającymi pod egidą poje-
dynczych bibliotek, a większe bibliografie terytorialne – we współpracy kilku 
instytucji. Tworzenie i rozwój bibliografii terytorialnych o zasięgu lokalnym, 
tj. obejmujących zasięgiem terytorialnym mniejszy od regionu obszar: wsi, 
miasta, gminy czy powiatu, nie koliduje w Czechach z ideą i praktyką przy-
gotowywania bibliografii regionalnych, a nawet baz danych tak krajowych, 
jak i międzynarodowych (Bibliografie Havířova, red. Poliačiková, 2005).

Te pierwsze wzbogacają i dopełniają te drugie. Obserwujemy stopniowe 
wzmożenie prac nad bibliografiami bieżącymi, jednocześnie w nieregular-
nych przedziałach czasu powstają bibliografie retrospektywne, które powoli 
zapełniają luki w czeskiej bibliografii terytorialnej na Śląsku Czeskim. Po 
II wojnie światowej organizację prac nad śląskimi bibliografiami terytorial-
nymi podejmowali Polacy, a następnie Czesi zajęli się rejestracją piśmien-
nictwa śląskiego w sposób systematyczny i skoordynowany. Porównując 
rozwój śląskich bibliografii terytorialnych w Polsce i w Czechosłowacji/
Republice Czeskiej, zwłaszcza po 1945 r., można odnieść wrażenie, że 
mimo podobnych zawirowań administracyjnych, politycznych i finanso-
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wych, rejestracja piśmiennictwa śląskiego jest prowadzona obecnie w Cze-
chach w sposób bardziej skoordynowany i ciągły (Gębołyś, 2017, s. 357-
381; Gębołyś, 2016, s. 21-38). Kwestią wymagającą dalszego dopracowania 
jest organizacja oraz metodyka prac bibliograficznych. Znanym problemem 
jest bowiem sprawa doboru materiałów oraz dublowania prac5. Dopracowa-
nia wymagają zatem zasady metodyczne, a także istotna jest standaryzacja 
formalnej i treściowej charakterystyki dokumentów.

5 Ta kwestia nie jest przedmiotem rozprawy.
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Zdzisław Gębołyś
Silesian territorial bibliography in Czechoslovakia and the Czech Republic

Abstract

The text presents and discusses the most important achievements in the field of registering 
Czech Czech literature in the first place in the Czech Republic, but also in Germany and Poland, 
registering Cieszyn literature. The registration of publishing production in the Czech Silesia has 
been shown in the whole pillar of complicated and changing political, cultural and economic 
conditions. The status and development of the Silesian territorial bibliography in narrower sections 
of time: 1918-1945 was identified and characterized. 1945-1989, 1989-2018, preceded by a short 
discussion of “roots” dating back to Austrian times. Authors of the bibliography, scope and scope, 
composition and the main framework were taken into consideration. The development of current 
and retrospective bibliographies as well as bibliographic databases are discussed separately. On 
the basis of the analysis and criticism and the comparison of individual censuses, the activities 
undertaken in this field by the Czech side, the needs for registration of Silesian prints and Silesia 
regarding postulates, indicating the intentions leading to the creation of a complete database of 
Czech publishing production in Czech Silesia were indicated. 

Key words: current bibliography, retrospective bibliography, database, online catalog, Czech 
Silesia, 1918-2018

Zdzisław Gębołyś
Śląska bibliografia terytorialna w Czechosłowacji i Republice Czeskiej

Streszczenie

Tekst przedstawia i omawia najważniejsze dokonania na polu rejestrowania piśmiennictwa 
Śląska Czeskiego w Czechach, ale również w Niemczech i Polsce – a więc w krajach dokumentujących 
cieszyńskie piśmiennictwo. Rejestracja produkcji wydawniczej na Śląsku Czeskim została 
pokazana w całym splocie skomplikowanych i zmiennych uwarunkowań politycznych, 
kulturalnych i ekonomicznych. Wyodrębniony został i scharakteryzowany stan i rozwój śląskiej 
bibliografii terytorialnej w węższych odcinkach czasowych: 1918-1945; 1945-1989; 1989-2018, 
poprzedzony krótkim omówieniem „korzeni” sięgających czasów austriackich. Zwrócono uwagę 
na autorstwo bibliografii, na zakres i zasięg, kompozycję oraz układ zrębu głównego. Osobno 
omówiono rozwój bibliografii bieżącej, retrospektywnej oraz bibliograficznych baz danych. Na 
podstawie przeprowadzonej analizy i krytyki oraz porównania ze sobą poszczególnych spisów 
wskazane zostały działania podejmowane na tym polu przez stronę czeską, potrzeby w zakresie 
rejestracji druków śląskich i Śląska oraz postulaty, określające zamierzenia prowadzące do 
powstania kompletnej bazy danych czeskiej produkcji wydawniczej na Śląsku Czeskim.

Słowa kluczowe: bibliografia bieżąca, bibliografia retrospektywna, baza danych, katalog 
online, Śląsk Czeski, 1918-2018
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w 1927 r. Viktor Loewe opublikował Bibliographie der schlesischen 
Geschichte, która objęła całe wcześniejsze piśmiennictwo dotyczące histo-
rii Śląska (Loewe, 1927). Jego dzieło już po II wojnie światowej kontynu-
ował Herbert Rister, który w latach 1954-1992 wydał w Marburgu zesta-
wienia obejmujące łącznie okres od 1928 do 1985 r. (Bątkiewicz, 2002, 
s. 122). Polską serię „Bibliografii historii Śląska” zapoczątkował w 1954 r. 
we Wrocławiu Karol Maleczyński (Pawlak, Sanojca, 2016, s. 49-57). Od 
tego czasu kilkakrotnie zmieniał się zespół opracowujący kolejne rocz-
niki. Jego ostateczny skład, funkcjonujący do dnia dzisiejszego, sformo-
wał się w ostatniej dekadzie XX w. (Sanojca, 2016, s. 23-30) po powstaniu 
wspólnego, międzynarodowego polsko-czesko-niemieckiego wydawnictwa 
„Bibliografia historii Śląska / Bibliographie zur Geschichte Schlesiens / 
Bibliografie dĕjin Slezska” (Bątkiewicz, 2002, s. 118-137; Pawlak 2016, 
s. 49-57).

Jednym z najważniejszych problemów stojących przed autorami od 
początku istnienia obu śląskich bibliografii historycznych było określenie 
sposobu ułatwienia czytelnikowi orientacji w zebranym zasobie. Zarówno 
polska jak i niemiecka seria zostały początkowo wyposażone w występu-
jące w różnych konfiguracjach indeksy autorów i miejscowości. Jednak do 
początku lat 90. XX w. jedynym narzędziem wyszukiwania według kryte-
riów rzeczowych był spis treści określający wewnętrzną strukturę biblio-
grafii (Sanojca, red., 1995, s. 125-130). Na przestrzeni prawie wieku ulegał 
on wielokrotnym przekształceniom, odzwierciedlając nie tylko autorskie 
koncepcje, lecz także postęp nauk historycznych, zmieniające się tendencje 
historiograficzne, a nawet realia polityczne (Matczuk, 2014, s. 283-284). 
Zawierał jednak też stałe elementy oddające specyfikę przedmiotu badań 
dziedzinowych (Mrozowicz, 2013, s. 157-161). 

1 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny.
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W układzie treści zastosowanym w Bibliographie der schlesischen 
Geschichte przez V. Loewego materiał został pogrupowany w 32 działy główne, 
wśród których 20 pierwszych obejmuje nauki pomocnicze historii i pokrewne 
badaniom historycznym. Dziesięć następnych działów poświęcono ogólnie 
dziejom Śląska ujętym w układzie chronologicznym oraz zagadnieniom szcze-
gółowym (np. historii Kościoła, prawa, historii gospodarczej i historii kultury). 
W dwóch ostatnich częściach zamieszczono prace o charakterze biograficz-
nym i dotyczące poszczególnych miejscowości. Autorska wersja schematu 
H. Ristera różniła się wyraźnie od propozycji V. Loewego. Już od pierwszego 
tomu (za lata 1942-1951, wydanego w 1954 r.) miał on układ czwórdzielny, 
z umieszczonymi w module A. pracami dotyczącymi ogólnie całego Śląska 
(Gesamtschlesien), podczas gdy moduły B., C. i D. zostały poświęcone mniej-
szym częściom regionu (Niederschlesien, Oberschlesien i Österreichische 
Schlesien). W obrębie wszystkich czterech jednostek powtarzały się w podob-
nym układzie poszczególne zagadnienia tematyczne. Odstępstwem od tej 
reguły był zamieszczony w części A. dział Ortsgeschichte poświęcony historii 
poszczególnych miejscowości i uporządkowany alfabetycznie. W kolejnych 
tomach, poczynając od zestawienia za lata 1952-1953 (wyd. 1954), a koń-
cząc na 1961-1963 (wyd. 1975) stosowano odmienny układ treści, z wydzie-
lonymi dwoma częściami głównymi A. (Ostdeutschland im ganzen) oraz B. 
(Schlesien), w których obrębie znajdowały się podobne jednostki tematyczne. 
W części A. występowały dwa poziomy taksonomiczne (w tym 10 podstawo-
wych działów tematycznych), a w znacznie bardziej rozbudowanej części B. – 
trzy poziomy (13 działów). Tak skonstruowany schemat bibliografii H. Ristera 
ulegał na przestrzeni ponad dwudziestu lat tylko pewnym drobnym modyfi-
kacjom (Rister, 1957). Od 1982 r. zrezygnowano z części A., stopniowo rozbu-
dowując w zamian strukturę wewnętrzną – w tomie wydanym w roku 1989 
(za lata 1981-1985) spis treści liczył już jedenaście stron. Poszerzono go do 
15. działów głównych, z których każdy liczył od dwóch do dziewięciu części 
(z dalszymi wewnętrznymi podziałami). W schemacie tym wydzielono aż cztery 
poziomy taksonomiczne (Rister, 1989, s. IX-XX), a cały materiał podzielony 
został ogółem na 269 szczegółowych kategorii tematycznych (tab. 1).

Polska seria bibliografii historii Śląska podlegała podobnej ewolucji. 
W pierwszym tomie opracowanym przez K. Maleczyńskiego (za lata 1939-
1946) cały materiał liczący 4215 pozycji został podzielony jedynie na 16 
jednostek (Maleczyński, 1954, s. 168). W kolejnych tomach, do końca lat 
70. stosowano schemat wzorowany w dużej mierze na „Bibliografii Historii 
Polskiej”. Dział A. zawierał prace ogólne (w układzie tematycznym), a dział 
B. prace poświęcone szczegółowym problemom, z wyraźnym uwzględnie-
niem specyfiki śląskiej. Dział C. składał się z 13. poddziałów zawierających 
wydarzenia uporządkowane chronologicznie. W dwóch nowych działach (D. 
i E.) zgrupowano osoby i miejscowości (w układzie alfabetycznym) (Male-
czyński, 1961, s. 3). Podobnie jak w bibliografii niemieckiej stopień kompli-
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Nr działu Główne jednostki taksonomiczne Liczba 
kategorii

I Allgemeines 19

II Landeskunde 11

III Bevölkerungs-, Siedlungs- und Volkskunde 25

IV Geschichte 31

V Ortsgeschichte 27

VI Wirtschaftgeschichte 25

VII Sozialgeschichte 15

VIII Gesundsheits- und Apothekenwesen 4

IX Jugendund Sportfragen 5

X Rechtund Verfasung; Verwaltung 6

XI Militaria 6

XII Geistiges und kulturelles Leben 39

XIII Kirchliches Leben 22

XIV Sprache 6

XV Literaturgeschichte 28

Razem 269

Tab. 1. Układ treści „Schlesische Bibliographie 1981-1985”

Źródło: opracowanie na podstawie: Rister, 1989, s. IX-XX

kacji schematu zwiększał się stopniowo osiągając apogeum w tomie za lata 
1976-1980 (wyd. 1994), gdzie liczył aż 348 kategorii tematycznych (tab. 2).

Widać więc wyraźnie, że spisy treści niemieckiej i polskiej serii ewolu-
owały w kierunku wykazu haseł rzeczowych.

W latach 80. XX w. kolejni redaktorzy „Bibliografii Historii Śląska” opra-
cowali nowy układ treści, znacznie mniej rozbudowany. Prace zgrupowano 
w trzech działach głównych: A. Ogólne; B. Nauki pomocnicze historii; C. 
Historia Śląska. Wydawnictwa o charakterze ciągłym i encyklopedycznym 
oraz poświęcone organizacji nauk historycznych (placówkom naukowym, 
sprawozdaniom ze zjazdów i konferencji) zamieszczono w części pierwszej. 
Wszystkie wydawnictwa źródłowe, wcześniej rozproszone w odpowiednich 
jednostkach tematycznych, umieszczono w dziale drugim. Punkt ciężko-
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ści przesunął się na część trzecią, gdzie wydzielono zagadnienia z historii 
regionu, poszczególne okresy historyczne, a także osoby i miejscowości. 
Osiągnięto w ten sposób znaczne „odchudzenie” schematu i ograniczenie 
liczby szczegółowych kategorii tematycznych do 107 (tab. 3).

Oznacze-
nie

działu
Główne jednostki taksonomiczne Liczba 

kategorii

A. Ogólne 119

B. Poszczególne zagadnienia 121

C. Chronologia 65

D. Miejscowości 39

E. Osoby 4

Razem 348

Tab. 2. Układ treści w „Bibliografii historii Śląska za lata 1976-1980”

Źródło: opracowanie na podstawie: Pańko, red., 1994, s. V-XII

Główne jednostki taksonomiczne Liczba 
kategorii

A. Ogólne 26

B. Nauki pomocnicze historii 29

C. Historia Śląska 52

Razem 107

Tab. 3. Układ treści w „Bibliografii historii Śląska za lata 1981-1985”

Źródło: opracowanie na podstawie: Pańko, red., 1991, s. V-VII

Jednocześnie rozpoczęto działania zmierzające do stworzenia nowego 
narzędzia wyszukiwawczego. W tym celu grupa historyków, specjalizująca 
się w różnych aspektach historii Śląska przygotowała zestawy haseł rze-
czowych, które charakteryzowały poszczególne epoki i zagadnienia oraz 
w najlepszy sposób odpowiadały potrzebom wyszukiwawczym. Przyjęto 
też otwartą formułę indeksu, pozostawiając zespołowi bibliografów możli-
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wość uzupełniania w miarę potrzeb powstałej listy. W wersji drukowanej 
„Bibliografii historii Śląska” indeks rzeczowy pojawił się po raz pierwszy 
w tomie za 1992 r. (wyd. 1995). Miał on tylko polską wersję językową i dość 
skromny rozmiar (liczył zaledwie 448 terminów) (Sanojca, red., 1995). Po 
nawiązaniu trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej współpracy, od tomu za 
1994 r. (wyd. 1997) indeks ten zyskał wersję trójjęzyczną (Sanojca, red., 
1997) i obecnie liczy około dwa tysiące pozycji.

We współcześnie stosowanym schemacie międzynarodowej bibliografii 
historii Śląska uwzględniono różnorodne doświadczenia partnerów i specy-
fikę ich historycznych związków ze Śląskiem. Dodatkowo zmiany sytuacji 
politycznej w Europie po 1989 r. pozwoliły na uniknięcie pozamerytorycz-
nych problemów (Pawlak, Sanojca, 2013, s. 131-140). Wypracowany wspól-
nie schemat składa się z 13. głównych działów tematycznych. Przykładowo 
w tomie za 2013 r. znalazły się w nich łącznie 104 węższe kategorie (tab. 4) 
(Garbers, Sanojca, red., 2016; Bajor, rec., 2004, s. 222-224).

Główne jednostki taksonomiczne Liczba 
kategorii

01. Prace ogólne 5

02. Środowisko geograficzne 1

03. Źródła 10

04. Nauki pomocnicze historii i pokrewne 10

05. Pradzieje/Archeologia 4

06. Część chronologiczna 11

07. Historia polityczna 7

08. Ludność 14

09. Historia gospodarcza i społeczna 13

10. Historia religii i kościołów 7

11. Historia kultury 16

12. Historia rodzin i osób 3

13. Historia poszczególnych regionów i miejscowości 3

Razem 104

Tab. 4. Układ treści w „Bibliografii historii Śląska za rok 2013”

Źródło: opracowanie na podstawie: Garbers, Sanojca, red., 2016, s. V-XVI
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Taka konstrukcja przypomina w pewnym stopniu układ treści zasto-
sowany przez V. Loewego, dowodzi zatem ponadczasowości niektórych 
problemów i zjawisk historycznych, właściwych dla badań nad obszarem 
Śląska. Widać to zwłaszcza w odniesieniu do węższych dyscyplin nauko-
wych oraz działów Osoby i Miejscowości. Wśród podobieństw warto też 
wymienić zamieszczenie części chronologicznej, w której zastosowano 
cezury ważne z punktu widzenia dziejów Śląska (na przykład przejście 
Śląska pod władzę Austrii w 1526 r.; zajęcie Śląska przez Prusy – 1740; 
zmiany administracyjne po epoce napoleońskiej – 1815). W obu schema-
tach rozbudowano działy grupujące materiały z zakresu nauk pomocni-
czych historii (heraldyka, sfragistyka, geografia historyczna, kartografia 
itp.) i szeroko rozumianych nauk kwantytatywnych (demografia, staty-
styka). Odrębne miejsce zajmują też źródła, źródłoznawstwo i historiogra-
fia. Istotne podobieństwa występują ponadto w nazewnictwie (i co za tym 
idzie zawartości) poszczególnych działów, choć czasem znajdują się one 
na różnych poziomach taksonomicznych (tab. 5).

Bibliographie der schlesischen Geschichte „Bibliografia historii Śląska”

I. Bibliographien 01.01 Bibliografie i leksykony

IV. Schlesische Historiographie 01.04 Historiografia

XVI. Historische Namenkunde 11.07 Językoznawstwo

XXIV. D., E., F. Verfassung und Verwaltung 07.01 Historia ustroju i admini-
stracji

XXIV D., G. Rechtsgeschichte 07.02 Historia prawa

XXIII. Das Bistum Breslau (Katholische Kirchen-
geschichte) 10.02.02.01 Kościół katolicki

XXV. Evangelische Kirchengeschichte 10.02.02.02 Kościoły ewangelickie

XXVI. Judentum 10.03.01 Judaizm

XXVII. Wirtschaftsgeschichte 09 Historia gospodarcza i społeczna

XXX. Wehrwesen 07.06 Historia wojskowości

XXXI. F. Familiengeschichten 12.02 Rody i rodziny

XXXII. Ortsgeschichte 13.03 Miejscowości

Tab. 5. Uniwersalne elementy systematyki działowej w Bibliographie der schlesischen Ge-
schichte i „Bibliografii historii Śląska”

Źródło: opracowanie na podstawie: Loewe, 1927, s. VII-XII; Garbers, Sanojca, red., 2016, s. V-XVI
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Ewolucja schematu śląskiej bibliografii historycznej wykazuje więc 
pewne prawidłowości. Do początku lat 90. dostrzec można w obu seriach, 
polskiej i niemieckiej, tendencję do stopniowego uszczegóławiania układu 
treści poprzez rozbudowywanie schematu, by uczynić go jak najbardziej 
użytecznym dla czytelnika (tab. 6). Odwrócenie tego trendu było efektem 
zastosowania do prac bibliograficznych technologii informacyjnej, z jedno-
czesnym tworzeniem zasobu słów kluczowych jako podstawowego narzę-
dzia wyszukiwawczego. Obecność indeksu rzeczowego w internetowej bazie 
„Bibliografii historii Śląska”2 i nawyki współczesnych użytkowników zaso-
bów cyfrowych spowodowały, że schemat stał się w niej jedynie elementem 
techniczno-administracyjnym, służącym do generowania zestawień będą-
cych podstawą wersji drukowanej kolejnych roczników.

Wzrost liczby jednostek taksonomicznych w strukturze bibliografii 
widoczny do początku lat 90. wskazuje na świadomość autorów, iż w obli-
czu braku indeksu rzeczowego konstruowanie schematu bibliografii znacz-
nie wykracza poza pozornie banalny proces formułowania spisu treści. 
Koniecznością jest reagowanie na nowe zjawiska społeczne i kulturowe 

2 http://bhsl.hist.uni.wroc.pl [dostęp: 14.06.2018].

L.p. Etapy Roczniki 
serii

Główne  
jednostki  

taksonomiczne

Najniższy  
poziom  

taksonomiczny
(liczba kategorii)

1. Bibliographie der  
schlesischen Geschichte -1927 I-XXXII 130

2. „Schlesische  
Bibliographie” 1954-1985 A, B 269

3. „Bibliografia historii Ślą-
ska” (K. Maleczyński i in.) 1954-1975 A, B, C, D, E 348

4. „Bibliografia historii 
Śląska” 1976-1993 A, B, C 107

5.

„Bibliografia historii 
Śląska / Bibliographie zur 
Geschichte Schlesiens / 
Bibliografie dĕjin Slezska”

1994- 1-13 104

Tab. 6. Ewolucja struktury śląskiej bibliografii historycznej (1927-2013)

Źródło: opracowanie własne
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znajdujące swoje odbicie w trendach badawczych, a co za tym idzie produk-
cji wydawniczej. Blisko wiekowe istnienie serii pozwala na diagnozowanie 
minionych zjawisk historycznych i elementów specyficznych dla niektórych 
okresów w historii Śląska. Dobrym przykładem mogą być tu kwestie naro-
dowościowe. W tomie „Schlesische Bibliographie” rejestrującym piśmien-
nictwo z lat 1928-1934 (wyd. 1961) w dziale Bevölkerungskunde jedyną 
mniejszością narodową wyodrębnioną w schemacie byli Żydzi. Dział im 
poświęcony (liczący ogółem 618 pozycji) rozbity został na aż 10 jednostek 
taksonomicznych:

aa) Bibliographien, Zeitschriften, Kalender
bb) Biographien
cc) Jüdische Familien
dd) Allgemeine Darstellungen
ee) Geschichte
ff) Einzelne Orte
gg) Taufen
hh) Wirtschaft
ii) Gesundheits- und Wohlfahrtswesen, Frauen- und Jugendbewegung
kk) Geistiges und kulturelles Leben

Spadek liczby prac poświęconych ludności żydowskiej spowodowany 
dramatycznymi historycznymi zaszłościami sprawił, iż w rocznikach obej-
mujących piśmiennictwo z lat powojennych nie było już potrzeby wprowa-
dzania tak szczegółowej kategoryzacji.

Reakcją na nowe trendy historiografii śląskiej był dział A. (Ostdeutsch-
land im ganzen) zamieszczony przez H. Ristera w „Schlesische Bibliogra-
phie” i obecny tam do początku lat 80. Stanowił on odbicie rzeczywistości, 
która po 1945 r. wykreowała nową kategorię geograficzno-polityczną – ze 
strony niemieckiej zwaną Ostdeutschland, a ze strony polskiej Ziemiami 
Odzyskanymi, co miało wyraźnie charakter konstruktu ideologicznego. 
W praktyce stworzenie tej nowej „kategorii ziem” stymulowało powstawanie 
piśmiennictwa historycznego poświęconego właśnie „niemieckim ziemiom 
wschodnim”/„polskim ziemiom zachodnim”. Nie wydaje się jednak, by 
utworzenie przez H. Ristera osobnej jednostki taksonomicznej w schemacie 
bibliografii było z jego strony przejawem prostego rewizjonizmu. Należałoby 
to traktować raczej jako odpowiedź na produkcję wydawniczą i jednocze-
śnie element świadomości historycznej badaczy. Wydzielenie tego typu prac 
w bibliografii wiązało się jednocześnie z decyzją o rejestracji dzieł obejmują-
cych swoim zasięgiem obszar znacznie szerszy niż granice Śląska.

Do zmiany struktury treści bibliografii nie jest jednak potrzebne prze-
kształcanie schematu. Wystarczy przyjęcie innej filozofii kwalifikowania 
prac. Gdy w połowie lat 90. powstał międzynarodowy zespół opracowu-
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jący „Bibliografię historii Śląska” przyjął on zasadę nadrzędności działu 13. 
Historia poszczególnych regionów i miejscowości. W praktyce oznaczało to, 
że poszczególne opisy bibliograficzne trafiały przede wszystkim do tego wła-
śnie działu. Dopiero następnym wyborem były działy tematyczne, a kolej-
nym – część chronologiczna. System ten sprzyjał co prawda ujednoliceniu 
zasad kwalifikacji w warunkach pracy zespołowej, gdzie każdy z uczestników 
odpowiada za kwerendę na określonym terytorium, jednak powodował, że 
wydawnictwo przybierało coraz bardziej kształt zbiorczej bibliografii poszcze-
gólnych miejscowości – przykładowo w tomie za 2006 r. blisko połowę prac 
umieszczono właśnie w dziale 13. (Hierasimowicz, Sanojca, red., 2009, 
s. 215-368)3. W niewielkim stopniu przystawało to do potrzeb nauki histo-
rycznej, nie zawsze zajmującej się kwestiami stricte lokalnymi. Było też bar-
dziej uciążliwe dla użytkownika zainteresowanego określoną dziedziną lub 
problematyką, któremu pozostawało korzystanie z indeksu rzeczowego. Dla-
tego też od rocznika za 2010 r. (wyd. 2013) zdecydowano o zmianie hierarchii 
i przesunięciu punktu ciężkości na działy tematyczne. Wynikało to m.in. 
z przekonania, że korzystanie z indeksu geograficznego jest łatwiejsze i daje 
użytkownikowi możliwość bardziej precyzyjnej selekcji danych. W konse-
kwencji liczba opisów w dziale 13.03 spadła do ok. 3%, ponieważ odnotowy-
wane są tam wyłącznie prace o charakterze ogólnym, wieloaspektowym lub 
prezentującym dzieje danej miejscowości w dłuższym okresie4. Zmiana ta 
doprowadziła do znaczącego zwiększenia liczby opisów prawie we wszystkich 
działach (tab. 7). Widać to szczególnie wyraźnie w wypadku części poświęco-
nych archeologii (wzrost blisko czterokrotny), naukom pomocniczym histo-
rii (ponad trzykrotny) oraz historii politycznej, zagadnieniom ludnościowym, 
historii gospodarczej i społecznej, historii religii i kościołów, historii kultury 
(ponad dwukrotny). Dodatkowo od tomu za rok 2010 zaostrzono selekcję 
materiału, co spowodowało spadek ogólnej liczby opisów. Do wersji druko-
wanej kwalifikowane są wyłącznie prace o charakterze naukowym, a całość 
zebranego materiału dostępna jest w elektronicznej wersji bazy danych5.

Długi okres istnienia śląskiej bibliografii historycznej pozwala dostrzec 
zmieniającą się rolę sposobu grupowania treści. Zawsze jednak schemat 
pełnił funkcję elementarnego przewodnika po zasobie, ukazując jednocze-
śnie trendy i preferencje badań historycznych oraz ulegając wpływowi czyn-
ników pozanaukowych, stanowiących odbicie swoich czasów. Wydawałoby 
się, że sama materia bibliografii historycznej narzuca jej wewnętrzną struk-
turę, jednak mimo pewnych ograniczeń, istnieje miejsce dla autorskiej 
wizji strukturalizacji treści, z gradacją problemów i określeniem stopnia 
jej szczegółowości. Obecny układ tematyczny „Bibliografii”, będący efektem 

3 Dla porównania w tomie obejmującym piśmiennictwo z roku 2010 dział ten liczył jedynie 
dziewięć stron (Garbers, Sanojca, red., 2013, s. 291-299).

4 Dotyczy to wszystkich tomów Bibliografii wydanych od 2013 r.
5 http://bhsl.hist.uni.wroc.pl; http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok [dostęp 30.06.2018].
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pracy międzynarodowego polsko-czesko-niemieckiego zespołu, pozwolił 
dodatkowo na uwzględnienie lokalnej specyfiki, historycznej wrażliwości 
partnerów i politycznych zaszłości.

                              Rocznik
             Dział 2006 2010

01. Prace ogólne 385 320

02. Środowisko geograficzne 4 6

03. Źródła 52 36

04. Nauki pomocnicze historii 
i pokrewne 50 164

05. Pradzieje/Archeologia 32 124

06. Część chronologiczna 168 162

07. Historia polityczna 102 247

08. Ludność 64 134

09. Historia gospodarcza i społeczna 181 385

10. Historia religii i kościołów 92 218

11. Historia kultury 383 888

12. Historia rodzin i osób 873 677

13. Historia poszczególnych
regionów i miejscowości 1619 106

Liczba opisów w danym tomie ogółem 4016 3478

Tab. 7. Zestawienie liczbowe prac w poszczególnych działach „Bibliografii historii Śląska”

Źródło: opracowanie na podstawie: Hierasimowicz, Sanojca, red., 2009; Garbers, Sanojca, red., 
2013, passim
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Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca
Problems of structuralization of the Silesian historical bibliography resource

Abstract

During the ninety-year history of Polish and German Silesian historical bibliography, 
the internal structure of content has changed, including the ways of grouping problems and 
the degree of complexity of taxonomic divisions. The number of detailed issues increased, 
thanks to which the bibliography scheme increasingly fulfilled functions currently assigned 
to the property index. The latter appeared in the “Bibliography of the history of Silesia” only 
in the 90s of the twentieth century, contributing to the re-evaluation of a role and use of the 
traditional table of contents by the reader. The bibliography scheme is also a reflection of 
historical phenomena and processes taking place over the last century attracting the interest 
of researchers of Silesian history.

Key words: bibliography, Silesia, history, Loewe Victor, Rister Herbert, Maleczyński Karol
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Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca
Problemy strukturalizacji zasobu śląskiej bibliografii historycznej

Streszczenie

W ciągu dziewięćdziesięcioletnich już dziejów polskiej i niemieckiej śląskiej bibliografii 
historycznej zmianie ulegała wewnętrzna struktura treści obejmująca sposoby grupowania 
problemów i stopień złożoności podziałów taksonomicznych. Rosła liczba szczegółowych 
zagadnień, dzięki czemu schemat bibliografii w coraz większym stopniu wypełniał funkcje 
obecnie przypisane indeksowi rzeczowemu. Ten ostatni pojawił się w „Bibliografii historii 
Śląska” dopiero w latach 90. XX w., wpływając na przewartościowanie roli i sposobu 
wykorzystania przez czytelnika tradycyjnego spisu treści. Schemat bibliografii stanowi też 
odbicie zjawisk i procesów historycznych zachodzących w ciągu ostatniego wieku i będących 
przedmiotem zainteresowania badaczy dziejów Śląska.

Słowa kluczowe: bibliografia, Śląsk, historia, Loewe Victor, Rister Herbert, Maleczyński Karol
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introduction

The origins of the concept of citation indexes dates back to 1955, when 
Eugene Garfield published in „Science” (Garfield, 1955) a proposal to cre-
ate citation indexes for science as a tool of scientific journals evaluation. 
The first Science Citation Index (SCI) was published in 1963 and contained 
102,000 articles published in 1961 in 613 selected journals. Although 
initially the development of bibliometric analyzes was stimulated mainly 
by the need to observe the development of science and the evaluation of 
journals, for some time quantitative bibliometric indicators have also been 
a principle component of parametric evaluation of scientific institutions 
and researchers, both in Poland and worldwide. However, the rationality 
of decisions determining the stimulation of scientific development that are 
based on quantitative indicators depends on the completeness and cred-
ibility of the sources of data from which these indicators are calculated. 
We can now observe the development of citation indexes from two opposite 
poles. The first ones are sources of a controlled quality maintained by com-
mercial institutions working directly with publishers of scientific journals. 
An example of such an index is certainly SCI, founded by Eugene Garfield, 
which is now known at the Web of Science and is presently maintained 
and developed by Clarivate Analytics. Indexed data come directly from the 
publishers of selected scientific journals and are therefore a reliable source 
of metrics computed for journals or scientists. However, access is limited to 
paid subscribers, and the ability to download only small subsets of data for 
subsequent reuse (resulting from the adopted business model), make the 
conduct of independent bibliometric analyzes based on this source very dif-
ficult and limited. It is also worth noting that these indexes of journals are 
often limited to technical sciences, what makes them useless for humani-

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. 



128  BiBliotheca Nostra. Śląski kwartalNik Naukowy Nr 1 (51) 2018

ties. The second, orthogonal approach, implemented by the developers of 
Google Scholar, is based on acquiring declarative information directly by 
analyzing the content of electronic documents found on web sites of sci-
entific institutions and publishers. As a result, the metrics   presented on 
the Google Scholar web pages cannot be considered as definitive. However, 
this does not change the overall usefulness of this service in searching 
for specific authors or specific domains. It is worth noting that although 
data access is free in this case, there is also a limitation on the volume of 
downloadable data at one time, and the format itself doesn’t help building 
traversable citation indexes that could enable more advanced independ-
ent bibliometric studies (Kamińska, 2017c). This indicates the need to use 
other methods (Kamińska, 2017d) to record bibliographic citation data, 
which could be used to carry out such studies (Kamińska, 2017b).

By discussing the functional aspects of existing citation indexes, it is 
hard to ignore recent dynamically developing ways of communicating sci-
entific achievements such as self-publishing, publishing on the basis of free 
access, or taking into account other relationships binding individual docu-
ments and their authors other than just “citing” or “authorship” (e.g. the 
relationships used in Altmetrics (https://www.altmetric.com/). In order to 
hold their current market position, existing citation index service provid-
ers will certainly need to revise their ontological models in the near future, 
according to which data are collected and made available, as well as their 
business operating models. Although its creators have not been motivated 
by commercial interests, open source software is becoming more and more 
popular and reliable, and commercial services are being developed over it 
to provide more advanced functionality or support, so sharing open biblio-
graphic citation data could be used to calculate bibliometric coefficients, 
and lead to a demand for specialist services around them.

The Initiative for Open Citations

Open bibliographic citation services require open bibliographic source 
data. While most scholarly publishers submit reference lists to Crossref 
as participants in the CrossRef Cited-by service, the Crossref default is for 
these reference lists to be closed, requiring publishers to request that they 
be opened. Until recently, few have done this.

However, this situation is rapidly changing. The Initiative for Open 
Citations (I4OC) (Initiative for Open Citations, 2017), whose founding was 
spearheaded by Dario Taraborelli of the WikiMedia Foundation, is a col-
laboration between scholarly publishers, researchers, and other interested 
parties to promote the unrestricted availability of scholarly citation. Within 
a short space of time, I4OC has persuaded most of the major scholarly 
publishers to open their reference lists submitted to Crossref, so that the 
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proportion of all references submitted to Crossref that are now open has 
risen from 1% to over 45%. 

The publishers who are now making available the reference lists from 
their scientific publications include:

 • American Association for the Advancement of Science (AAAS),
 • American Geophysical Union,
 • American Physical Society,
 • American Society for Biochemistry and Molecular Biology,
 • American Society for Cell Biology,
 • Association for Computing Machinery,
 • BMJ,
 • Cambridge University Press,
 • Co-Action Publishing,
 • Cold Spring Harbor Laboratory Press,
 • Copernicus GmbH,
 • De Gruyter,
 • Edinburgh University Press,
 • eLife,
 • EMBO Press,
 • Faculty of 1000, Ltd.,
 • Frontiers Media SA,
 • Geological Society of London,
 • Hamad bin Khalifa University Press (HBKU Press),
 • Hindawi,
 • IOS Press,
 • International Union of Crystallography,
 • Leibniz Institute for Psychology Information,
 • MDPI,
 • MIT Press,
 • PeerJ,
 • Pensoft Publishers,
 • Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS),
 • Portland Press,
 • Public Library of Science,
 • Royal Society of Chemistry,
 • SAGE Publishing,
 • Springer Nature,
 • Taylor & Francis Group,
 • The Company of Biologists,
 • The Rockefeller University Press,
 • The Royal Society,
 • Ubiquity Press, Ltd.,
 • Wiley, 
 • World Scientific Publishing.
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OpenCitations 

One aspect of the growing movement towards open scholarship has 
been the creation of an open database of scholarly citations, the OpenCita-
tions Corpus (OCC), available on the Internet under URL: http://openci-
tations.net (Peroni, Shotton, Vitali, 2017). OpenCitations is quite distinct 
from the Initiative for Open Citations, being an infrastructure organization 
dedicated to making bibliographic citation data available within the OCC 
as Linked Open Data, encoded in RDF (JSON-LD).  

The corpus was formally launched in 2010, with the vision of having 
a global reach that would change the landscape of publishing and scientific 
communication, because it aimed at providing free citation information in 
a way that would allow the citation network paths to be traversed by URIs. 

In 2015 the OCC was updated, with a new data model, new software, 
and new automatic data acquisition capabilities. Currently the citation 
data are harvested from the Open Access Subset of PubMed Central using 
the Europe PubMed Central (Europe PMC, 2017) API, and are processed 
and stored at the Department of Computer Science and Engineering of the 
University of Bologna. 

As of 2nd June 2018, the OpenCitations Corpus has ingested the ref-
erences from 302,758 citing bibliographic resources, and contains infor-
mation describing 12,830,347 citation links to 6,549,665 cited resources.  
Once OpenCitations has ingested all the references from the 1.7 million 
articles in the Open Access Subset of PubMed Central, it will then start 
harvesting the references from the ~16 million articles already made open 
at Crossref in response to the Initiative for Open Citations, and the addi-
tional articles that I4OC now encourages other publishers to open, before 
moving on to other sources.

The OpenCitations data model

Even the most complete database will only be a useless collection of 
information unless its data are stored in a well-documented machine-read-
able format that makes possible their proper use. Various models for the 
organization of bibliographic data have been developed in the past. The 
OpenCitations developers have decided not to build closed solutions but 
follow open standards that can serve as reference models. To enable their 
data model to be reused by others, the new OpenCitations Data Model has 
been properly documented and openly published (Peroni, Shotton, 2017). 
This data model uses and integrates several different ontologies describing 
different aspects of the scholarly publishing domain. The diagram in Figure 
1 illustrated this.
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This diagram is made using the Grafoo (Graffo, 2017) tool that has 
been specifically created to enable graphical OWL (Web Ontology Language) 
modeling. This diagram, as well as the UML class diagram discussed in e.g. 
another author’s work (Kamińska, 2018), presents a structural perspective 
showing how each particular domain is related. The whole concept is based 
on the use of a number of the SPAR (Semantic Publishing and Referencing) 
ontologies, specifically:

 • FaBiO (the FRBR-aligned Bibliographic Ontology) – used to describe 
all the metadata of cited and cited sources and the forms in which they are 
included,

 • PRO (the Publishing Roles Ontology) – used to describe the roles of 
agents operating on bibliographic resources (e.g. authors, publishers, edi-
tors),

 • BiRO and C4O (the Bibliographic Reference Ontology and the Cita-
tion Counting and Context Characterization Ontology) – used to describe 
each of the references in the bibliography of the citation unit,

 • The Datacite Ontology – used to describe all identifiers (e.g. DOI, 
ISSN, ...) of bibliographic entities and their agents.

The above information model is, for convenience, brought together into 
OCO (OCO, 2016), the OpenCitations Ontology, which provides integrated 
information about bibliographic units (both cited and citing), reference 
lists, agent responsibilities (e.g. author, publisher), and identifiers.

OpenCitations Functionality

While the OpenCitations platform presently lacks user-friendly graphi-
cal interfaces to  visualize the citation networks it contains, it is worth 
noting the technology stack used to build it. All software components are 
freely available under the ISC or GPLv2 license, and the heart of the system 
is the advanced and highly scalable graph database management system 
Blazegraph (Blazegraph, 2017). It supports the RDF (RDF, 2017) stand-
ard (Resource Description Framework) which is the language for describing 
graph structure data, with XML-based syntax, and developed by the W3C 
consortium. We can obtain data from the system in several ways:

 • by browsing using a simple Web interface that shows only the 
data about individual bibliographic entities and their references (if known) 
(e.g. https://w3id.org/oc/corpus/br/1 or http://opencitations.net/
browser/br/1 for more user friendly layout), 

 • by downloading from Figshare data dumps of the entire corpus 
or corpus sub-datasets, together with their provenance data (data are 
updated in monthly cycles) as ZIP archives, containing JSON records for 
individual data areas (i.e. for persons, their roles (e.g. author, editor, pub-
lisher), individual bibliographic entities (e.g. journal articles), bibliographic 
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entity containers (e.g. journals), bibliographic references, identifiers (e.g. 
DOI, ORCID, PubMedID), and publishing forms,

 • by downloading the entire corpus as an archive containing both the 
data and software, enabling the entire system to run on a separate hard-
ware infrastructure,

 • by running SPARQL queries (http://opencitations.net/sparql) to 
download only the subset of data (possible formats: RDF, Table, PivotTable, 
Google Chart) that meet the query criteria specified in SPARQL (SPARQL 
Query Language for RDF, 2017), a query language dedicated to processing 
network structure data written in RDF, of which a sample is shown in fig.2,

 • by sending a SPARQL query directly to the server’s listening pro-
cess, omitting the graphical user interface,

 • by searching the entire corpus through filters defined on attributes 
of document or author, what is shown in fig. 3.

The OpenCitations directors, aware of its current functional limita-
tions in terms of data visualization, request that at this moment users 

Fig. 2. Example of a SPARQL query over the OpenCitations Corpus. Source: http://openci-
tations.net/sparql
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wishing to interrogate the corpus should rely either on queries in SPARQL 
language or the very simple Web interface. However, they hope soon (the 
search functionality is actually the implementation of some of the planned 
extensions) to expand upon the present user interface capabilities (Shot-
ton, 2017) using funds recently provided by the Alfred P. Sloan Foundation 
(Alfred P. Sloan Foundation, 2017).

Recently, the OpenCitations directors have introduced the OCI service. 
The Open Citation Identifier (OCI) is a globally unique persistent identi-
fier for bibliographic citations, created and maintained by OpenCitations. 
Thanks to page show in fig. 4 it is possible to resolve the OCI to the infor-
mation about citation it defines. The structure of the OCI consists of the 
“oci:” prefix, followed by the pair of bibliographic resource identifiers sepa-
rated by a dash. The first number is the identifier for the citing biblio-
graphic resource, while the second number is the identifier for the cited 
bibliographic resource. 

Summary

Although the OpenCitations initiative dates back to 2010, it is its mod-
ern instantiation created in the past two years that make it stand out from 
alternative solutions. Basing the OpenCitations data model on documented 

Fig. 3. Example of a search over the OpenCitations Corpus. Source: http://opencitations.
net/search
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standards makes it possible for the OpenCitations Corpus to be loaded 
easily with information from new sources, and for the data extracted from 
it to be interpreted unambiguously. 

The discussion of whether the initiatives of national (Polish) biblio-
graphic databases should be centralized or rather federated (Bednarek-
Michalska, 2017) wouldn’t matter if there was a common ontology model 
for the data stored in them. Data stored in this way and provided with 
global identifiers for the whole initiative can in principle be similarly used 
for analysis, whether they are stored in centralized or distributed form (for 
example, SPARQL is already capable of querying multiple sources simul-
taneously). Unfortunately, national initiatives also face more fundamen-
tal problems (Kamińska, 2017c) such as the need for de-duplication of 
duplicated bibliographic references (examples and ways of identifying and 
counteracting such anomalies can be found in: Kamińska, 2017a), and 
the inability to extract data in any structured form that allows for further 
analysis, since at present data are usually provided only through the user’s 
graphical interfaces, i.e. as HTML pages. 

Given the above, while it is difficult to predict when this OpenCitations 
initiative will prove more interesting to researchers than do commercial 
citation indexes or whether the graph database platform (Blazegraph) used 
for storing citation data will perform well (in terms of performance and 
stability) with increasing collected data volume, it is certainly worth get-
ting acquainted with the general approach employed for its construction 
(quite apart from the specific standards and database management sys-
tem employed) when planning for the modernization of similar platforms in 
national systems.

Fig. 4. OCI: Open Citation Identifier Resolution Service. Source: http://opencitations.net/oci
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Anna Małgorzata Kamińska
The OpenCitations Corpus: an open citations database for scientific publications 

(as of 2018)

Abstract

Despite the increasingly popular sharing of scientific knowledge by open access and other 
“Science 2.0” concepts, scientific papers published in this way are still only “complementary” 
activities of researchers. This is especially true in cases where the evaluation of scientific activity 
is based on “strict” bibliometric indicators calculated on the basis of “recognized” data sources, 
which usually gather information only about works published by “prestigious” publishers. 
Calculation of similar metrics for publishers / platforms supporting publishing under the 
“Science 2.0” concepts is currently hampered by the difficulty in calculating the cumulative value 
of the metrics presented on various platforms. This article presents the OpenCitations Corpus, 
which uses recognized standards, employs the leading  bibliographic ontologies, and collects 
and provides citation data in the form of linked open data graph structures. Open standards 
and free access to its collected data make the OpenCitations initiative an interesting direction 
for the integration of different citation data sources, allowing for cumulative / global metrics to 
be calculated, and the ability to download the entire corpus of data from this database will open 
the prospects for conducting more sophisticated bibliometric studies by interested researchers. 

Key words: OpenCitations Corpus, citation index, bibliometrics, data sources, open access, 
bibliographic references, linked open data, RDF

Anna Małgorzata Kamińska
OpenCitations Corpus: otwarta baza danych cytowań publikacji naukowych 

(stan na 2018 r.)

Streszczenie

Pomimo coraz bardziej popularnego dokumentowania badań naukowych i dzielenia się wiedzą 
na zasadach otwartego dostępu oraz upowszechniania innych koncepcji związanych z „Nauką 2.0”, 
publikowane w ten sposób prace naukowe stanowią jedynie „uzupełniające” działania naukowców. 
Dzieje się tak zwłaszcza w przypadkach, gdy ocena działalności badawczej opiera się na „twardych” 
wskaźnikach bibliometrycznych obliczanych na podstawie „uznanych” źródeł danych, które 
gromadzą informacje jedynie o pracach publikowanych przez „prestiżowe” wydawnictwa. 
Wyliczanie podobnych wskaźników dla wydawców/platform wspierających publikowanie zgodne 
z koncepcjami „Nauki 2.0” jest obecnie utrudnione ze względu na problemy w obliczaniu łącznej 
wartości będącej wypadkową wartości wskaźników prezentowanych na różnych platformach. 
W artykule przedstawiono inicjatywę OpenCitations Corpus, która korzysta z uznanych standardów 
i stosuje wiodące ontologie bibliograficzne oraz gromadzi i udostępnia dane w postaci struktur 
grafów cytowań. Otwarte standardy i swobodny dostęp do gromadzonych danych sprawiają, 
że inicjatywa OpenCitations jest interesującym kierunkiem integracji różnych źródeł danych 
o cytowaniach, umożliwiającym obliczanie skumulowanych/globalnych wskaźników, a możliwość 
pozyskania całego korpusu zgromadzonych danych otwiera perspektywy dla prowadzenia bardziej 
zaawansowanych badań bibliometrycznych przez zainteresowanych badaczy.

Słowa kluczowe: bibliografia załącznikowa, bibliometria, indeks cytowań, linked open data, 
OpenCitations Corpus, otwarty dostęp, RDF, źródła danych
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1

informacyjna i dokumentacyjna wartość bibliografii dziedzinowych2

Bibliografie dziedzin i zagadnień stanowiły i nadal stanowią ważny ele-
ment warsztatu badawczego każdej dyscypliny naukowej. Mogą być wyko-
rzystywane na wiele sposobów, niemniej w nauce pełnią przede wszystkim 
dwie role: informacyjną i dokumentacyjną3. Alicja Matczuk, podkreślając 
informacyjne znaczenie tego rodzaju bibliografii, przypomina że narzędzie 
to jest tworzone, „gdy kumulacja piśmiennictwa osiąga taki poziom, że 
intuicja i indywidualne poszukiwania bibliograficzne badaczy przestają być 
skuteczne” (Matczuk, 2014, s. 9). Bibliografia, zastępując (a na pewno uła-
twiając) żmudne poszukiwania piśmiennictwa, pełni zatem ważną funkcję 
utylitarną. Helena Hleb-Koszańska uważała wręcz, że zadaniem bibliografii 
dziedziny lub zagadnienia jest świadczenie pomocy badaczowi oraz pra-
cownikowi działalności praktycznej […] zarejestrowane materiały zwalniają 
uczonego od żmudnej i czasochłonnej pracy docierania do rozproszonych 
dokumentów dotyczących zagadnienia, które bierze na warsztat. Podobnie 
praktyk, dzięki bibliografii rejestrującej najnowsze publikacje z jego dzie-

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
2 Bibliografie dziedzinowe (treściowe) rejestrują piśmiennictwo charakteryzujące się wspól-

ną treścią. Pod względem zakresu tej treści wyróżnia się bibliografie dużych obszarów wiedzy, 
bibliografie dziedzin i bibliografie zagadnień. Badaniem objęto zasadniczo dwa pierwsze z wy-
mienionych rodzajów – bibliografie dużych obszarów wiedzy i dziedzin, niezależnie od tego, czy 
są wydawane w wersji tradycyjnej (drukowanej) czy elektronicznej (w postaci pliku tekstowe-
go, bazy danych). Spośród bibliografii zagadnień nie analizowano bibliografii terytorialnych 
przedmiotowych i osobowych przedmiotowych. Badaniem objęto także bibliograficzne bazy 
danych, które powstały bez powiązania z wcześniej opracowywaną bibliografią dziedzinową, 
a dzisiaj – przede wszystkim w zakresie funkcji informacyjnej – de facto ją pełnią.

3 Te dwa znaczenia traktuję jako funkcje prymarne, inne jako ich funkcje pochodne. Bada-
cze zajmujący się problematyką bibliografii wyróżniają ich znacznie więcej, np. Alicja Matczuk 
podaje funkcje: informacyjną, dokumentacyjno-historyczną, naukowo-badawczą, polityczną, 
instrumentalną (Matczuk, 2014, s. 179-204).
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dziny, ma utorowaną drogę do piśmiennictwa, które pozwoli mu sprawdzić, 
czy obiera najnowsze metody (Hleb-Koszańska, 1974, s. 58-59). 

Bibliografia dość długo była jedynym dostępnym, w miarę komplek-
sowym, źródłem informacji o piśmiennictwie, zatem w warsztacie badacza 
czymś nieodzownym. Ale wartość informacyjną bibliografii trudno przece-
nić także dzisiaj, kiedy poważnym problemem stał się nadmiar informa-
cji (i źródeł, narzędzi oferujących do niej dostęp). Współczesnemu bada-
czowi wprawdzie łatwiej dotrzeć do rozproszonych informacji, ale właśnie 
z powodu jej nadmiaru znacznie trudniej wyselekcjonować te najważniejsze. 
Bibliografia – jak pisze Jadwiga Woźniak-Kasperek – wprowadza pewien ład 
informacyjny, „bez bibliografii wszystko znajdowałoby się w stanie chaosu” 
(Woźniak-Kasperek, 2009, s. 6). Pełni zatem niezwykle pożądaną we współ-
czesnym środowisku informacyjnym funkcję porządkującą. Hanna Celoch 
jest przekonana, że to właśnie bibliograficzne bazy danych zapewniają 
badaczom możliwość szybkiego pozyskania informacji, oferują bowiem naj-
prostszy sposób na zapoznanie się z literaturą przedmiotu, niekoniecznie 
dostępną w pełnym tekście. Wystarczy się zorientować, kto, kiedy i w jakim 
zakresie prowadził badania, aby móc przystąpić do swoich, bez obawy, że 
po raz kolejny badamy coś, co już zostało dziesiątki razy zbadane (Celoch, 
2009). Informacyjną wartość bibliografii dziedzinowych podnosi także fakt, 
że są one „opracowywane z myślą o konkretnym zapotrzebowaniu” (Mat-
czuk, 2014, s. 198). 

Można przyjąć, że wartość informacyjna bibliografii jest tym większa, 
im spis jest bardziej kompletny, zorganizowany i przedstawiony w odpo-
wiednim układzie (w przypadku bibliografii dziedzinowych – rzeczowym). 
Dzięki temu użytkownik może sprawnie go wykorzystywać (efektywnie 
wyszukiwać) i szybciej uzyskać potrzebne informacje. Możliwość takiego 
dostępu do informacji decyduje o wartości bibliografii przede wszystkim 
w naukach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, w których bibliografia 
pełni rolę stricte pomocniczą, a jej funkcja informacyjna jest utożsamiana 
z dostępem do informacji bieżącej. W naukach humanistycznych (w któ-
rych opracowuje się najwięcej bibliografii retrospektywnych) i społecznych 
równie cenne jak rejestry o aktualnym zasięgu są  informacje retrospek-
tywne, zatem istotna jest też kompletność bibliografii, związana m.in. 
z ciągłością opracowania. Znaczenie bibliografii w tych obszarach nauki 
jest nieporównywalnie większe, także dlatego, że – jak zauważyła A. Mat-
czuk – w naukach humanistycznych, a w pewnym zakresie także społecz-
nych, sam dokument (książka) jest źródłem i przedmiotem pracy badaczy 
(Matczuk, 2014, s. 197-198).

Ograniczenie roli bibliografii do zadań informacyjnych – niezależnie 
od dziedziny wiedzy – niewątpliwie pomniejsza jej wartość. Równie istotna 
jest jej funkcja dokumentacyjna i jej pochodne – historyczna, kulturowa, 
naukoznawcza, których znaczenie jest trudne do zastąpienia przez inne 
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źródła informacji, co w istotny sposób powinno wpłynąć na konieczność 
tworzenia tego rodzaju narzędzi. Tymczasem, dokumentacyjna rola pol-
skich bibliografii dziedzinowych i związana z nią możliwość wykorzystania 
danych do badań biblio- i naukometrycznych piśmiennictwa i nauk, nie 
jest eksponowana przez twórców dziedzinowych baz danych. Wydaje się, 
że organizatorzy tych źródeł nie doceniają tego, że każde z nich, niezależnie 
od obszaru, którego dotyczą, stanowi cenną wartość danego środowiska. 
Bibliografowie rejestrujący piśmiennictwo na bieżąco dokumentują stan 
rozwoju nauki. Innymi słowy, bibliografie dziedzinowe (i dziedzinowe bazy 
danych) pełnią funkcje dokumentacyjne wobec własnej dyscypliny, zatem 
z jednej strony torują drogę badaniom naukowym, z drugiej – stanowią 
odbicie kierunków rozwoju nauki i tym samym podstawę badań biblio- 
i naukometrycznych.

Badania biblio- i naukometryczne4

Wartość bibliografii dziedzinowych, jako źródła danych do badań biblio- 
i naukometrycznych, jest związana z ich nieprzemijającą wartością naukową, 
kulturalną oraz – jak podkreśliła Marta Skalska-Zlat – zawsze przeliczalną 
zawartością. Opis bibliograficzny, najistotniejszy element każdej bibliogra-
fii, w badaniach biblio- i naukometrycznych piśmiennictwa naukowego, jest 
podstawową jednostką pomiaru, a jego elementy – za pomocą których wnika 
się w strukturę piśmiennictwa – stają się źródłowym przedmiotem opraco-
wania statystycznego (Skalska-Zlat, 2002, s. 17). Trudno zatem przecenić  
znaczenie zawartych w bibliografiach ujednoliconych, profesjonalnie przy-
gotowanych zestawów metadanych. Tym bardziej, że na podstawie danych 
w nich zawartych mogą być i są obliczane różnorodne wskaźniki, które umie-
jętnie interpretowane pokazują nie tylko ilościowy, ale także jakościowy obraz 
badanej nauki. Agregowanie danych o charakterze jakościowym umożliwiają 
przede wszystkim indeksy cytowań (Kolasa, 2013, s. 27). 

Krajowe bibliografie dziedzinowe i dziedzinowe bibliograficzne bazy 
danych umożliwiają wieloaspektową analizę piśmiennictwa naukowego 
i nauki danego państwa. Proste analizy strumieni informacyjnych pozwalają 

4 Terminy bibliometria, naukometria (a także informetria) powstały w różnym czasie i często 
są wykorzystywane do określenia tego samego kierunku badań. Brak jednoznacznego okre-
ślenia zakresu semantycznego tych pojęć może powodować nieporozumienia. W niniejszym 
artykule przyjęto – za Barbarą Stefaniak – że bibliometria to: „badanie stanu i tendencji roz-
woju piśmiennictwa, w tym również naukowego, metodami ilościowymi, na podstawie spisów 
bibliograficznych oraz statystyk wydawnictw […]. Naukometria [natomiast – przyp. IS] jest 
tym działem naukoznawstwa, w którym wybrane elementy nauki bada się za pomocą me-
tod ilościowych. Jednym z takich elementów jest piśmiennictwo naukowe […]. Celem badań 
naukometrycznych piśmiennictwa naukowego, które jest odzwierciedleniem stanu i rozwoju 
nauki, jest ilościowa charakterystyka struktury nauki oraz określenie dynamiki i kierunków 
rozwoju” (Stefaniak, 1998, s. 198-199). W niniejszej pracy terminy te są stosowane zamiennie. 
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na określenie rozmiaru środowiska naukowego w określonych dziedzinach, 
specjalnościach, określenie (i ocenę) produktywności twórców (pośred-
nio także instytucji), poznanie rozmiaru współpracy badawczej, liczebno-
ści zespołów badawczych, rejestrację zmian zainteresowań badawczych 
poszczególnych twórców (instytucji), określenie rozmiarów, rangi, aktyw-
ności jednostek naukowych. Analiza chronologiczna zbioru piśmiennictwa 
ukazuje dynamikę i rozmiar zmian w strukturze piśmiennictwa, pośrednio 
także nauki, w określonym czasie. Spisy bibliograficzne pozwalają również 
na śledzenie dynamiki rozwoju instytucji wydawniczych i ich lokalizacji, 
zmian repertuarowych oficyn wydawniczych, określenie udziału, wkładu 
poszczególnych regionów, miast, instytucji w rozwój nauki i kultury. Do 
obszarów badawczych naukometrii należy wskazanie i ocena kierunków 
rozwoju dyscypliny, jej dokonań i braku osiągnięć, czy określenie inter- 
i multidyscyplinarności dyscypliny. Znaczne możliwości wnioskowania 
o tworzeniu się i przenikaniu prądów naukowych i interdyscyplinarnych 
związkach w nauce daje powiązanie opisu indeksowanego dokumentu źró-
dłowego z cytowaniami (Skalska-Zlat, 2002, s. 32-42; Drabek, 2013).

Bibliografie dziedzinowe to bogaty materiał do badań komunikacji 
piśmienniczej. Zdaniem M. Skalskiej-Zlat: bibliometria oferuje wiele istot-
nych sposobów (technik) i mierników (wskaźników) oceny zarówno struk-
tury, jak i procesów zachodzących w komunikacji piśmienniczej […], przede 
wszystkim naukowej komunikacji piśmienniczej. [Dostarcza – przyp. IS] 
szerokiej wiedzy o właściwościach tej komunikacji, opisuje jej zasady, prio-
rytety, ocenia jej wartość (Skalska-Zlat, 2015, s. 162). 

Zakres i typologię badań bibliometrycznych w tym obszarze różnicują 
wyznaczone w badaniu cele i aspekty komunikacji. M. Skalska-Zlat dzieli je 
na trzy bloki, w których mieści się: autorstwo; wytwory piśmiennicze; idee 
oraz ich wpływ na rozwój nauki. W bloku pierwszym analizy, które dotyczą 
poszczególnych autorów, zespołów osób (ustalonych np. według tematyki 
prac, afiliacji) umożliwiają opis, objaśnienie, ocenę i prognozę zachowań 
komunikacyjnych badanych osób. W badaniu aktywności komunikacyjnej 
autora/autorów analizie podlega przede wszystkim szczegółowa tematyka 
publikacji, jej forma, lokalizacja i współautorstwo. Na przykład analiza 
tytułów publikacji i terminologii (zawartej w słowach kluczowych, abstrak-
cie, ale też pełnym tekście) pokazuje kierunki prowadzonych badań. Decy-
zje autora o lokalizacji i formie tekstu (np. czasopismo tradycyjne, elektro-
niczne materiały konferencyjne, praca zbiorowa) ukazują zasady wyborów 
autorskich, a analiza współautorstwa i współpracy służy określeniu ich 
zakresu w poszczególnych dyscyplinach. Innymi słowy – badania te dają 
socjologiczny obraz związków interpersonalnych, międzyinstytucjonalnych 
i regionalnych (geograficznych). 

W drugim bloku dokonuje się analizy wytworów działalności autorów, 
czyli oceny wartości publikacji (przede wszystkim czasopism). Eksploracje 
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umożliwiają identyfikację czasopism ważnych dla danej dyscypliny (co uła-
twia wybór odpowiednich czasopism, np. jako lektury, miejsca publikowa-
nia, czy subskrybowania w danej instytucji). Badanie zawartości tematycznej 
(i recepcji) poszczególnych tytułów czasopism pozwala na porównanie i ocenę 
ich bazy intelektualnej, identyfikacji kierunków badań, które reprezentują. 
Analiza produkcji (ale też stopnia wykorzystania) różnych form piśmienni-
czych i typów dokumentów umożliwia ich hierarchizację w obrębie bada-
nej dyscypliny, identyfikację prac podstawowych, określenie tempa wzrostu 
poszczególnych form, prognozowanie dalszego rozwoju, czyli ustalenie roli, 
jaką odgrywają w komunikacji piśmienniczej danej dyscypliny czy dziedziny 
wiedzy. Analiza wyszukiwań w bibliograficznych bazach danych pozwala roz-
poznawać potrzeby informacyjne użytkowników i oceniać stopień zaspokoje-
nia tych potrzeb (Skalska-Zlat, 2015, s. 162-164). 

Trzeci blok wiąże się z analizami tematycznymi, których celem jest „ocena 
szybkości rozpowszechniania idei, ich przepływu pomiędzy dyscyplinami, 
ocena miejsca, stanu, rozwoju, narodzin, stagnacji dyscyplin, specjalności, 
kierunków badawczych” (Skalska-Zlat, 2015, s. 164). Ważne miejsce w tym 
obszarze badań (które Barbara Stefaniak zalicza do badań naukometrycz-
nych) zajmuje analiza terminologii zawartej w tytułach publikacji, słowach 
kluczowych (autorów prac lub nadanych przez osobę indeksującą), abstrak-
tach, hasłach klasyfikacyjnych, a jeśli źródłem badań są bazy pełnotekstowe 
– także w dokumentach pierwotnych. Analiza chronologiczna używanej 
w danej nauce nomenklatury służy poznaniu zmian zachodzących w ter-
minologii nauki, procesu zastępowania jednych terminów innymi. Ułatwia 
uchwycenie początków dyscypliny i kierunków jej dalszego rozwoju. Ana-
liza terminologii nowo powstającej lub jeszcze nie w pełni wykrystalizowanej 
specjalności czy kierunku badawczego wskazuje stopień ich akceptacji oraz 
tempo wzrostu badań. Zmiany w strukturze pola badawczego danej nauki, jej 
powiązania z innymi obszarami można określić analizując współwystępowa-
nie haseł klasyfikacyjnych lub współwystępowanie w tych samych tekstach 
terminów charakterystycznych dla różnych dyscyplin (Skalska-Zlat, 2015, 
s. 164-165). Badanie frekwencyjności występowania słów (fraz) w dokumen-
tach pochodnych, jakimi są bibliografie, umożliwia uchwycenie dynamiki 
zmian zachodzących w obrębie dyscypliny w długim okresie. Zatem, badanie 
terminologii pozwala na naukoznawcze rozpoznanie danego obszaru wiedzy 
– wyodrębnienie podstawowych dla dziedziny (dyscypliny) terminów, ustale-
nie ich łączności z innymi obszarami nauki, a także wskazanie zmian o cha-
rakterze lingwistycznym (Skalska-Zlat, 2003, s. 85-87)5.

5 Przedstawione przykłady nie obejmują całego bogactwa możliwych analiz biblio- i nauko-
metrycznych, wskazano przede wszystkim te, które opierają się na prostych analizach stru-
mieni informacyjnych i których źródłem mogą być krajowe bibliografie dziedzinowe i biblio-
graficzne bazy danych. Więcej zob. w cytowanych pracach oraz (Pindlowa, 1988; Skalska-Zlat, 
1993, s. 310–317; Klincewicz, Żemigała i Mijal, 2012). 
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Zakres badań biblio- i naukometrycznych stale poszerza się. Sprzyja 
temu – związany z najnowszymi osiągnięciami w IT – rozwój samych baz 
danych, w tym indeksów cytowań, ale też rozwój narzędzi umożliwiających 
automatyczne analizy statystyczne na dużych (także masowych) zbiorach 
danych oraz atrakcyjne wizualizacje wyników analiz. Techniki bibliome-
tryczne – w ramach webometrii – są również adaptowane na potrzeby badań 
zawartości i struktury Internetu.

Możliwości biblio- i naukometrii znajdują odzwierciedlenie w bogatej, 
stale rosnącej literaturze przedmiotu6, co jest charakterystyczne także dla 
badań podejmowanych w Polsce7. Źródłem danych do analiz biblio- i nauko-
metrycznych polskiego piśmiennictwa naukowego są najczęściej między-
narodowe bazy danych, przede wszystkim indeksy cytowań (bazy Web of 
Science i Scopus)8. Trudno nie zgodzić się z refleksją Agnieszki Olechnickiej 
i Adama Płoszaja (którzy na podstawie publikacji indeksowanych w bazach 
Web of Science badali m.in. współpracę polskich ośrodków naukowych), że 
analizy prowadzone na podstawie zawartości międzynarodowych indeksów 
cytowań, jakim są bazy Web of Science i Scopus, nie oddają – zwłaszcza 
w zakresie nauk humanistycznych i społecznych – rzeczywistego poten-
cjału nauki polskiej i można je traktować jedynie jako przybliżoną dia-
gnozę. Obecność polskich publikacji w międzynarodowych bazach danych 
nie odzwierciedla w pełni stanu polskiej nauki (Olechnicka, Płoszaj, 2009). 
Także M. Skalska-Zlat podkreśliła, że międzynarodowe indeksy cytowań, 
zawierające piśmiennictwo na najwyższym światowym poziomie, są dobrym 
narzędziem badawczym dla pomiaru nauki w skali światowej i oceny 
aktywności konkretnych autorów, publikacji, czasopism, ale nie ujawniają 
„w pełni struktury piśmiennictwa badanej dyscypliny w skali jednego kraju, 
ze wskazaniem wszystkich właściwości, dokonań i słabości tego piśmien-

6 W bazie Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) pod hasłem bibliome-
trics zaindeksowano 5450 dokumentów (z lat 1978-2018), w tym kolejno: 2962 (2010-2018 ); 
1202 (2000-2009); 1063 (1990-1999); 217 (1980-1989). Stan na 15.07.2018. 

7 Bibliografia polskiej naukometrii, tworzona przez Scholarly Communication Research 
Group (http://sc.amu.edu.pl/ bibliography), rejestruje od 1971 r. 1229 publikacji, w tym ko-
lejno: 676 (2010-2018); 386 (2000-2009); 121 (1990-1999); 35 (1980-1989) i 11 (1971-1979). 
Stan na 15.07.2018 r.

8 Bazy te wykorzystywane są także w badaniach, których cele nie są związane z obecno-
ścią nauki polskiej (publikacji) na forum międzynarodowym. Znamiennym przykładem są ba-
dania Krzysztofa Klincewicza, który do analiz bibliometrycznych dorobku polskich badaczy 
w zakresie informatyki (dystrybucji geograficznej, udziału placówek nieakademickich, w tym 
szczególnie firm prywatnych w tworzeniu wiedzy, identyfikacji wiodących ośrodków i badaczy) 
wykorzystał bazę INSPEC (Klincewicz, 2008) a analizę bibliometryczną aktywności publikacyj-
nej polskich uczelni wyższych latach 2000-2009 przeprowadził na podstawie danych z bazy 
Scopus (Klincewicz i in., 2012). Agnieszka Olechnicka i Grzegorz Płoszaj potencjał publika-
cyjny Polski w podziale na poszczególne podregiony, specjalizację dziedzinową podregionów 
i współpracę ośrodków naukowych pokazali na podstawie analiz bibliometrycznych danych 
z Web of Science (Olechnicka, Płoszaj, 2010). 
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nictwa” (Skalska-Zlat, 1993, s. 29-30). W Polsce krajowe bibliografie dzie-
dzinowe i dziedzinowe bazy danych jako źródło danych do analiz bibliome-
trycznych są rzadko wykorzystywane. Wśród nielicznych badaczy, którzy na 
podstawie danych w nich zawartych dokonywali analiz ilościowych, można 
wymienić: M. Skalską-Zlat, która przygotowała m.in. obszerne naukoznaw-
cze opracowania dwóch dyscyplin: gleboznawstwa9 (Skalska-Zlat, 1993) 
i bibliografii10 (Skalska-Zlat, 2002); Annę Osiewalską, która na podstawie 
baz BazEkon i Cytowania w BazEkon przeprowadziła wszechstronną analizę 
cytowań najważniejszych polskich czasopism ekonomicznych (Osiewalska, 
2010), a razem z Jackiem Osiewalskim – analizę bibliometryczną zawartości 
i oddziaływania czasopisma „Folia Oeconomica Cracoviensia” (Osiewalska, 
Osiewalski, 2013); Małgorzatę Kowalską, która analizą biblimetryczną objęła 
indeksowane w Polskiej Bibliografii Bibliologicznej (dalej: PBB) dokumenty 
tematycznie związane z bibliotekami toruńskimi (Kowalska, 2011); Barbarę 
Niedźwiedzką, Michała Witkowskiego i Marzenę Cianciarę, którzy na pod-
stawie analizy zawartości Polskiej Bibliografii Lekarskiej określili tematykę 
i dynamikę piśmiennictwa w dziedzinie zdrowia publicznego i usług zdrowot-
nych (Niedźwiedzka, Witkowski, Cianciara, 2012); Agnieszkę Gołdę (Bajor), 
która wykorzystała PBB do badań nad dziejami książki i Biblioteki Jasno-
górskiej (Bajor, 2011) i – z Hanną Langer – komunikacji naukowej (Bajor, 
Langer, 2011) oraz CYTBIN do badania recepcji publikacji dwudziestolecia 
międzywojennego we współczesnym piśmiennictwie bibliologicznym (Bajor, 
2015); Jacka Tomaszczyka badającego – na podstawie bazy CYTBIN – współ-
autorstwo prac z zakresu bibliologii i informatologii (Tomaszczyk, 2014); 
Krzysztofa Wacha, który korzystając z BazEkon, przeprowadził analizę biblio-
metryczną polskiego piśmiennictwa ekonomicznego w zakresie przedsiębior-
czości edukacyjnej (Wach, 2016); i Izabelę Swobodę (analiza bibliometryczna 
piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek w Polsce na podstawie 
PBB (Swoboda, 2018) stała się inspiracją do badań, których wyniki przedsta-
wiono w niniejszym artykule11). 

9 Badaczka dane do autorskiej bazy przejmowała z kilkunastu bibliografii o różnym zakre-
sie, od ogólnorolniczych, przez gleboznawcze, po wykazy publikacji pracowników instytucji 
naukowych.

10 Autorka na potrzeby tej pracy zbudowała własną bazę danych uzupełniając przejęte z in-
nych źródeł (głównie „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”) opisy bibliograficzne, koniecznymi 
z punku założonych analiz, informacjami. Utworzona baza bibliograficzna dokumentująca 
dorobek w zakresie bibliografii liczyła ponad 1800 pozycji.

11 Pominięto badaczy, którzy prowadzili badania wykorzystując autorskie indeksy cytowań: 
jak np. Władysława Kolasę, który na podstawie opracowanego przez siebie (wraz ze studenta-
mi) retrospektywnego Indeksu Cytowań Historiografii Mediów Polskich (ICHMP) przeprowadził 
m.in. naukometryczną analizę historiografii prasy polskiej (Kolasa, 2013) oraz przygotował 
bibliometryczny portret Wiesława Myślińskiego, (Kolasa, 2014); Berenikę Webster prowadzą-
cą analizy na podstawie Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej (Webster, 2000); Włodzimierza 
Wincławskiego wykorzystującego do badania indeks cytowań z zakresu socjologii (Wincław-
ski, 2009). Zapewne z bazy rejestrującej cytowania (zawarte w artykułach z kilku czasopism 
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Polskie bibliografie dziedzinowe to bogaty – wydaje się, że niedoceniany 
– materiał dla badań komunikacji piśmienniczej, nauki i kultury polskiej. 
Analizy biblio- i naukometryczne prowadzone na podstawie ich zawartości 
mogłyby stanowić ważny element szerzej zakrojonych badań i rozważań 
naukoznawczych, historiograficznych (ale też być wykorzystane w praktyce 
bibliotecznej). Tym bardziej, że – jak zauważyła Anna Sitarska – „W polskiej 
humanistyce kierunek naukoznawczej, czy nawet szerzej – kulturoznawczej 
interpretacji materiałów bibliograficznych ma wielkie tradycje dzięki pracom 
bibliografów-samotników i, niestety niezbyt licznych zespołów bibliografów 
[…]” (Sitarska, 1980, s. 64). Powodów niewielkiej obecności tego typu badań 
jest zapewne wiele. Jednym z nich może być fakt słabej znajomości tego 
rodzaju źródeł poza środowiskiem ich twórców (organizatorów) i/lub utożsa-
mianie bibliometrii z badaniami ewaluacyjnymi – oceną parametryczną sys-
temu nauki i wykorzystywanymi do tego celu międzynarodowymi indeksami 
cytowań. Innym – nie mniej ważnym – duże rozproszenie źródeł oraz często 
mało „przyjazny” badaniom ilościowym – mimo ich przeniesienia w środowi-
sko cyfrowe – charakter tych narzędzi. W bardzo niewielkim stopniu spraw-
dziły się przewidywania A. Sitarskiej, która pisała:

W warunkach polskich, biorąc pod uwagę istnienie wielu bibliografii spe-
cjalnych oraz stopniowe przenikanie do ich warsztatów techniki informa-
tycznej, można oczekiwać w najbliższym czasie pojawienia się prac inter-
pretujących zarejestrowane materiały. Dotąd, wprawdzie z konieczności, 
na skutek trudności warsztatowych zespoły pracujące nad bibliografiami 
specjalnymi zatrzymują się niejako w pół drogi. Tworzą solidne bazy mate-
riałowe, oddają je do użytkowania odbiorcom, a ci wykorzystują z nich 
dane jednostkowe. Niewykorzystany zostaje potencjał zawartej w tych 
zbiorach wiedzy o całym zespole danych, o powiązaniach i współzależno-
ściach formalnych i treściowych (Sitarska, 1980, s. 66-67)12.

Bibliografie dziedzinowe w Polsce

W Polsce bibliografie dziedzinowe mają długą tradycję i w wielu obsza-
rach nauki od dziesięcioleci dokumentują jej dorobek, nierzadko sięgając 

biblio- i informatologicznych z lat 1990-1999), korzystała także Jolanta Sobielga badająca 
dynamikę przekazywania informacji w bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej (Sobiel-
ga, 2002) i Danuta Konieczna, która przeprowadziła bibliometryczną analizę publikacji cyto-
wanych w czasopiśmie „Litteraria” w latach 1969-1999 (Konieczna, 2002).

12 Gwoli ścisłości należy dodać, że lepiej sprawdziła się prognoza A. Sitarskiej dotycząca 
wykorzystania międzynarodowych indeksów cytowań. Pisała bowiem: „Trzeba wreszcie ocze-
kiwać, że staną się przedmiotem analiz dostępne już w Polsce dane z amerykańskiego serwisu 
taśmowego ‘Science Citation Index’ i otrzymamy choćby cząstkowe przyczynki, ilustrujące 
obieg i popularność polskich publikacji naukowych na świecie przez pryzmat ich cytowań 
w piśmiennictwie obcym” (Sitarska, 1980, s. 67).
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wieku XIX i początków XX. Ich rozwój można analizować według różnych 
kryteriów.  W artykule skupiono się na cechach, które są istotne przede 
wszystkim z punktu widzenia badań biblio- i naukometrycznych. 

W Polsce do końca lat 80. XX w., poza nielicznymi wyjątkami13, użyt-
kownik (badacz) miał dostęp jedynie do drukowanych polskich bibliografii 
dziedzinowych. Wprawdzie lata 70. a potem 80. przyniosły próby zastoso-
wania techniki komputerowej do opracowywania spisów bibliograficznych, 
niemniej  technologia ta była wykorzystywana tylko do przyspieszenia przy-
gotowania wersji drukowanych – najpierw tworzenia indeksów, potem także 
składu14. Zauważalny rozwój bibliografii do postaci elektronicznej przypada 
dopiero na lata 90., kiedy to na szerszą skalę zaczęto budować15, a pod 
koniec dekady także udostępniać dziedzinowe bibliograficzne bazy danych. 
Jadwiga Sadowska umownie wyróżniła trzy etapy rozwoju tych baz danych 
w Polsce (Sadowska, 2009).

Pierwszy z nich to stopniowe odchodzenie od tradycyjnej, drukowa-
nej bibliografii dziedzinowej na rzecz dziedzinowych bibliograficznych baz 
danych i współistnienie wersji równoległych. Ich tworzenie było ze sobą 
mocno powiązane – baza danych stanowiła odzwierciedlenie bibliografii, 
której edycja z kolei powstawała na podstawie tej bazy. Zatem organizacja 
bazy była podporządkowana wydaniu tradycyjnego spisu, a nie bezpośred-
niemu udostępnianiu informacji. Powstające bazy bibliograficzne i druko-
wane spisy bibliograficzne zawierały te same informacje. J. Sadowska do 
bibliografii będących na tym etapie rozwoju zliczyła: Polską Bibliografię 
Bibliologiczną, Polską Bibliografię Wojskową, Polską Bibliografię Lekarską, 
Polską Bibliografię Literacką, Bibliografię Geografii Polskiej i Bibliografię 
Historii Polskiej (Sadowska, 2009). Do bibliografii, które zostały skompu-
teryzowane dopiero na pewnym etapie rozwoju, należą także: Bibliogra-
fia Geologiczna Polski, Bibliografia Etnologii Polskiej, Polska Bibliografia 
Prawnicza czy budowana we współpracy międzynarodowej (co zdaniem 
J. Sadowskiej jest cechą charakterystyczną następnego, drugiego etapu 
rozwoju bibliograficznych baz danych) Bibliograficzna baza danych świa-
towego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw16. 

13 Por. przypis 14.
14 Pierwsze prace prowadzono już w drugiej połowie lat 60. XX w. i zaowocowały one po-

wstaniem kilku (eksperymentalnych) systemów elektronicznego przetwarzania danych biblio-
graficznych, np. INBI i INBIS, IGA. Więcej zob.: (Bobrowski, 1969; Brykczyńska, 1969). 

15 Pierwszą bibliografią opracowaną z wykorzystaniem komputera była Polska Bibliografia 
Lekarska za rok 1979 (wydana w 1984 r). Pracownia Informacji Naukowej PAN, gdzie przy-
gotowywano bieżącą „Bibliografię Historii Polskiej”, pierwszy komputer otrzymała w 1989 r. 
(Matczuk, 2014, s. 169-170).

16 Zdaniem J. Sadowskiej, końcowa faza tego etapu charakteryzowała się stopniowym „od-
rywaniem się” bazy danych od bibliografii tradycyjnej, wyrażające się m.in.: poszerzeniem 
charakterystyk rzeczowych, rozszerzeniem o adnotacje i/lub analizy, a potem rezygnacją 
z formy drukowanej (Sadowska, 2009).
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Drugi etap to powstawanie, najczęściej współtworzonych przez wiele 
instytucji, bibliograficznych lub bibliograficzno-abstraktowych dziedzino-
wych baz danych, i nieograniczonych związkiem z bibliografią drukowaną. 
Jak można zatem przypuszczać, w nowoczesny sposób organizowały one 
dane, w pełni wykorzystywały możliwości, jakie przyniósł rozwój informatyki 
i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do baz tego typu J. Sadow-
ska zaliczyła: Polish Scientific Journals Contents (dalej: PSJC) tworzony przez 
PAN i ośrodki akademickie, obejmujący artykuły z angielskojęzycznych 
czasopism naukowych rolniczych i biologicznych, SIGŻ – System Informacji 
o Gospodarce Żywnościowej budowany przez Centralną Bibliotekę Rolniczą 
i instytuty naukowe, bazę EDUKACJA budowaną przez kilka dolnośląskich 
bibliotek pedagogicznych z zakresu szeroko rozumianej oświaty, szkolnic-
twa, pedagogiki i dziedzin pokrewnych (Sadowska, 2009). Jako przykład 
bazy dziedzinowej, która powstała bez powiązania z bibliografią tradycyjną, 
można wymienić także bazę PEDAGOG tworzoną w Bibliotece Głównej Uni-
wersytetu Opolskiego czy Polish Scientific Journals Database (dalej: PSJD), 
która stanowi kontynuację zamkniętej w 2013 r. bazy PSJC. Indeksowane 
są w niej artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycz-
nych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, 
nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. We współpracy bibliotek Federa-
cji Bibliotek Kościelnych „Fides” (dalej: FIDES) i Biblioteki Narodowej (która 
przesyła rekordy z Bibliografii Zawartości Czasopism) powstaje Elektroniczna 
Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES. Do tego typu baz należą także naj-
bardziej znane: BazTech, BazEkon (wcześniej Gospodarka i Ekonomia), 
AGRO i – budowany we współpracy międzynarodowej – CEJSH Central Euro-
pean Journal of Social Sciences and Humanities. J. Sadowska podkreśliła, że 
uwolnienie się od powiązań z tradycyjną (drukowaną) bibliografią pozwala 
na wprowadzenie dodatkowych danych, np. związanych z afiliacją autora 
czy treścią dokumentu, czyli np. szerszy abstrakt, spis treści, słowa klu-
czowe (Sadowska, 2009). Eksploracja wymienionych baz pokazała, że nie 
we wszystkich te możliwości są w pełni wykorzystywane. Warto także pod-
kreślić, że w znacznej części wymienionych źródeł, poza selekcją związaną 
z zakresem tematycznym, ma miejsce ograniczenie do indeksowania wybra-
nych typów dokumentów, zazwyczaj artykułów z czasopism. Wprawdzie 
nadal można wówczas mówić o bibliografii dziedzinowej, niemniej wydaje 
się, że – zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych – użytkownik 
intuicyjnie oczekuje w miarę pełnego zasięgu formalnego. Ponadto są to bazy 
stosunkowo młode – rejestrują piśmiennictwo od 1992 r. (AGRO).  

Do bibliografii w postaci baz danych niepowiązanych z wcześniej opraco-
wywaną bibliografią konwencjonalną należą także spisy retrospektywne, które 
są tworzone najczęściej na podstawie zachowanych kartotek czy materiałów, 
do tej pory nieopracowanych bibliograficznie, jak np.: Indeks rękopiśmiennych 
literariów staropolskich czy Bibliografia BARA (retrospektywna bibliografia 



148  BiBliotheca Nostra. Śląski kwartalNik Naukowy Nr 1 (51) 2018

literackiej zawartości czasopism XIX i XX w.). Obie bazy powstają w ramach 
projektu Zintegrowana Baza Bibliograficzna IBL PAN („e-ZBB”, b.d.). W Insty-
tucie Filozofii i Socjologii PAN (dalej: IFiS PAN) opracowywana jest natomiast 
Bibliografia Filozofii Polskiej 1896-1918. Baza danych zawiera bibliografie 
osobowe Polaków publikujących w latach określonych zasięgiem bibliografii 
oraz autorów obcych i pisarzy dawnych, obecnych w polskiej literaturze filo-
zoficznej tego okresu (Bibliografia Filozofii Polskiej, b.d.). W latach 2012-2014 
w IFiS PAN tworzono ponadto – wzorowany na The Philosopher’s Index – Polski 
Indeks Filozoficzny (1945-1990) (Polski Indeks Filozoficzny, b.d.). 

Trzeci etap rozwoju baz dziedzinowych charakteryzuje proces odcho-
dzenia od bazy bibliograficznej czy bibliograficzno-abstraktowej w kierunku 
baz pełnotekstowych. W 2009 r. J. Sadowska podkreślała, że tego typu baz 
jest w Polsce bardzo mało „co ma związek i z prawami autorskimi, i z oba-
wami wydawców o los czasopism drukowanych. Można jednak sądzić, że 
jest to kierunek, do którego będziemy zmierzać” (Sadowska, 2009). Dzisiaj 
dostęp do pełnych tekstów znacznej części indeksowanych dokumentów 
zapewnia BazHum17, BazTech, BazEkon, CEJSH, w mniejszym stopniu 
AGRO. Pełnotekstową bazą jest także DML-PL The Polish Digital Mathemat-
ics Library18. Warto przypomnieć, że pełne teksty dokumentów indeksowa-
nych w bibliografiach dziedzinowych i ich elektronicznych wersjach są coraz 
łatwiej dostępne w Internecie, udostępniają je zarówno redakcje czasopism, 
jak i repozytoria instytucjonalne, a także biblioteki cyfrowe. Wydaje się, że 
to właśnie te źródła wypierają (a na pewno stanowią konkurencję w zakre-
sie funkcji informacyjnych) bibliografie dziedzinowe. 

J. Sadowska nie wskazała jeszcze jednego kierunku rozwoju bibliogra-
ficznych baz danych: rejestrowania cytowań, czyli zawartości bibliografii 
załącznikowych indeksowanych dokumentów. W pierwszej dekadzie XXI 
w. zaczęły powstawać krajowe indeksy cytowań – ARTON i CYTBIN. Także 
funkcjonujące już bazy dziedzinowe BazTech, BazEkon i nieco poźniej 
AGRO i CEJSH, rozpoczęły proces włączania w strukturę rekordu biblio-
grafii załącznikowych indeksowanych artykułów. Cytowania rejestruje 
także pełnotekstowa baza DML-PL. Ponadto indeksy cytowań tworzono 
na potrzeby realizacji mniejszych, autorskich projektów badawczych i nie 
udostępniano ich publicznie, a po zakończeniu badań – zaprzestawano ich 
budowy. Należą do nich ICHMP oraz toruńskie indeksy cytowań socjologii 
polskiej: pierwszy – budowany pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, znany 

17 „BazHum – baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i spo-
łecznych [która – przyp. IS] gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość cza-
sopism od pierwszych numerów do bieżących”(Baza bibliograficzna, b.d.) został wzbogacony 
o równolegle działającą bazą (o tej samej nazwie), w której przechowywane są pełne teksty 
części indeksowanych czasopism (Czasopisma humanistyczne, b.d.).

18 AGRO, BazHum, BazTech i CEJSH łącznie indeksują pełne teksty z 886. czasopism (po-
nad 300 000 artykułów). Więcej zob.: (Drabek, 2017).
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w literaturze pod nazwą Indeks Cytowań Socjologii Polskiej – w którym 
zaindeksowano zawartość wybranych czasopism socjologicznych z lat 
1957-1995 (Stefaniak, Swoboda, 2004) i drugi – zbudowany na podstawie 
363. książek socjologicznych autorów polskich, wydanych w latach 1860-
1939 (Wincławski, 2009) 19. 

Wraz z rozwojem polskich bibliotek cyfrowych (i innych kolekcji) pojawiła 
się możliwość udostępniania bibliografii w postaci elektronicznej: zdigitalizo-
wanych wersji bibliografii drukowanych lub dokumentów natywnie cyfrowych 
(born digital). Z możliwości tej korzysta np. Centralna Biblioteka Wojskowa, 
która w Wojskowej Bibliotece Cyfrowej Zbrojownia umieściła zdigitalizowane 
bibliografie retrospektywne, które wcześniej ukazały się w wersji książkowej, 
oraz publikuje zeszyty bieżącej Polskiej Bibliografii Wojskowej (od 3-4/2009 
jako dokument born digital). Podobnie postępuje FIDES – w bibliotece cyfro-
wej Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES znajdują się zdigitalizowane wersje 
wielu konwencjonalnych bibliografii20. Zdigitalizowane bibliografie retrospek-
tywne mieszczą się także w innych kolekcjach, np. w Polonie czy Wielkopol-
skiej Bibliotece Cyfrowej. Taka forma udostępniania bibliografii często wydo-
bywa z zapomnienia mniej znane pozycje,  w pewien sposób poszerza także 
krąg osób nimi zainteresowanych i podobnie jak reprint, przywraca do życia 
stare treści o znaczeniu historycznym i źródłowym. Jednak z perspektywy 
badań bibliometrycznych nie wnosi wiele nowego. 

Wymienione zasoby bibliograficzne tworzone przez instytucje naukowe 
oczywiście nie są pełnym wykazem bibliografii dziedzinowych dostępnych 
dla interesariuszy (zarówno w postaci bazy danych, jak i statycznych plików 
w bibliotekach cyfrowych). W 2015 r. tylko w instytutach badawczych i jed-
nostkach PAN (instytutach, bibliotekach, archiwach, muzeach, zagranicz-
nych stacjach naukowych) opracowywano i udostępniano 65 bibliografii 
dziedzin i zagadnień o różnym zakresie i bardzo zróżnicowanym zasięgu21.

Przydatność bibliografii dziedzinowych jako źródła danych do analiz 
biblio- i naukometrycznych

Cel, zakres, metodologia badania 
Badanie miało na celu określenie przydatności bibliografii dziedzi-

nowych i innych dziedzinowych baz jako źródła danych do analiz biblio-
metrycznych polskiego piśmiennictwa, a w szczególności – po pierwsze 
– identyfikację czynników utrudniających prowadzenie tego typu analiz 

19 Por. przypis 10. Więcej na temat baz rejestrujących cytowania zob.: (Seweryn, Swoboda, 2014).
20 Dziesięć z nich jest także udostępnianych jako bazy danych, których łączne przeszukiwa-

nie umożliwia wyszukiwarka FIDKAR. 
21 Pięćdziesiąt dziewięć z nich jest udostępnianych jako bazy danych, pozostałe – w pliku, 

najczęściej PDF. Poza Polską Bibliografią Prawniczą, wszystkie zasoby dostępne są bez ogra-
niczeń. Dane podaję za (Jachimczyk, 2016).
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w elektronicznych wersjach bibliografii dziedzinowych i dziedzinowych 
bazach danych, oraz – po drugie – wskazanie pożądanych cech tych źródeł, 
ważnych przede wszystkim z perspektywy badań ilościowych. 

Badanie przeprowadzono w kwietniu i czerwcu 2018 r. Eksploracją 
objęto wymienione bibliografie drukowane, zdigitalizowane i bazy danych. 
Materiał badawczy podzielono na cztery grupy: 

1. bibliografie drukowane;
2. bibliografie udostępniane w formie dokumentu elektronicznego 

(zdigitalizowanej publikacji lub dokumentu born digital); 
3. bazy danych, które są produktem komputeryzacji bibliografii trady-

cyjnej; 
4. bazy danych, które zostały zaprojektowane bez powiązania 

z wcześniej opracowywaną bibliografią. 
Założono, że taki podział – mocno zróżnicowanego materiału badaw-

czego – z jednej strony ułatwi prowadzenie badań, a z drugiej pozwoli na 
przejrzyste przedstawienie wyników analiz i końcowych wniosków.

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto, że analizy bibliometryczne mają 
na celu znalezienie odpowiedzi na określone pytania badawcze, które są 
formułowane przed rozpoczęciem badań. W praktyce kwerendy te deter-
minują wybór źródeł i narzędzi do badań, np. baz danych czy określonych 
technik analiz. Przygotowane zestawy pytań posłużyły do zorientowana się, 
w jakim stopniu dana bibliografia/baza danych umożliwia rozwiązanie pro-
blemu  badawczego. Chodziło zatem o ustalenie, czy zawartość eksplorowa-
nego źródła, jego organizacja, struktura rekordu, narzędzia wyszukiwawcze, 
możliwości w zakresie przetwarzania wyszukanych informacji pozwalają na 
prowadzenie analiz, które dadzą odpowiedź na postawione pytania. Przygo-
towano kwerendy, które nie wymagają od badacza dobrej znajomości danego 
obszaru wiedzy i zaawansowanego przetwarzania analizowanych danych 
(np. wykorzystania zaawansowanych algorytmów analiz statystycznych lub 
lingwistycznych, eksportu danych do programów zewnętrznych).

Szukano odpowiedzi na pytania typu: Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Z kim? 
Ile? Jaka struktura? Ilu? Jak zmienia się w czasie? Jak popularne? Innymi 
słowy, sprawdzano, czy w danym zbiorze jest możliwe: 

 •  zidentyfikowanie obszarów badań i bardziej szczegółowych tema-
tów badawczych prowadzonych np. w określonych instytucjach/ośrodkach 
badawczych, regionach/miastach i w określonym czasie; 

 • wskazanie badaczy, zespołów badawczych prowadzących bada-
nia, np. na określony temat, a także ustalenie współautorstwa, ośrodków 
współpracujących;

 • zestawienie liczby publikacji, np. dla autora, instytucji, obszaru 
badawczego;

 • określenie struktury piśmiennictwa;
 • ustalenie liczby autorów, np. zajmujących się daną tematyką badawczą;
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 • analizowanie szeregów czasowych dla różnych zdarzeń (np. liczby 
publikacji);

 • porównanie zdarzeń zachodzących np. w różnych obszarach wiedzy; 
 • zidentyfikowanie tematów niszowych i tych najbardziej popular-

nych, np. w poszczególnych dyscyplinach, w określonym czasie. 
W trakcie eksploracji bazy z grupy czwartej sprawdzano także, czy jest 

możliwe uzyskanie odpowiedzi na pytania: Kto jest ważny? Co jest ważne? 
Do jakiej wiedzy nawiązuje? Jakie źródła są cytowane? – czyli, czy można 
ustalić liczbę cytowań dla poszczególnych osób, instytucji, czasopism, okre-
ślić strukturę materiału, na który powołują się autorzy; wskazać powiąza-
nia, wpływy, np. między dyscyplinami itp.22

Celem badania nie była ocena i porównanie poszczególnych biblio-
grafii/baz danych, ale ogólna identyfikacja czynników utrudniających 
prowadzenie analiz bibliometrycznych oraz ustalenie pożądanych – głów-
nie z punktu widzenia badań ilościowych – cech dziedzinowych bibliogra-
ficznych baz danych; zdecydowano się zatem na przedstawienie wyników 
badania w ujęciu deskryptywnym, uogólniającym. 

Wyniki analiz, wnioski

I. Bibliografie drukowane
Prowadzenie analiz bibliometrycznych na podstawie drukowanych biblio-

grafii jest niezwykle czasochłonne, wymaga bowiem manualnego zliczania 
wystąpień badanych artefaktów (opisów bibliograficznych i/lub ich elemen-
tów), a w przypadku budowy własnej bazy danych (co raczej jest konieczno-
ścią) manualnego przejmowania opisów z bibliografii. Poza tym opis biblio-
graficzny podporządkowany wymaganiom edycyjnym spisu jest często dość 
ubogi, zawiera podane w formie skróconej przede wszystkim informacje nie-
zbędne do identyfikacji dokumentu. Nie są też podawane (exciplite) informa-
cje dodatkowe, np. afiliacja autora. Tym samym uzyskanie odpowiedzi np. 
na pytania: Jakie instytucje? Ile instytucji? Gdzie? jest niemożliwe. Układ 
bibliografii z jednej strony zapewnia uporządkowanie opisów rejestrowanych 
dokumentów i informację o ich treści, z drugiej – dostęp do nich. Z punktu 
widzenia analiz bibliometrycznych niezwykle cenna jest możliwość grupo-
wania rejestrowanego piśmiennictwa w skupiska rzeczowe, odpowiadające 
np. działom wiedzy, nazwom dyscyplin czy – jak w przypadku układów sys-
tematycznych – hierarchicznemu powiązaniu ze sobą grup nadrzędnych 
i podrzędnych23. Wprawdzie układ bibliografii (m.in. ze względu na przej-

22 Inspiracją do przedstawienia problematyki analiz biblio- i naukometrycznych wokół py-
tań analitycznych (badawczych) była cytowana już praca Bibliometria w zarządzaniu technolo-
giami i badaniami naukowymi. Z pracy przejęto też część pytań badawczych (zob.: Klincewicz 
i in., 2012, s. 60-58).

23 W eksplorowanych bibliografiach w zrębie głównym występują układy szeregujące hasła 
(nazwy grup rzeczowych) według kolejności logicznej (działowy, systematyczny). 
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rzystość podziału)  może ograniczać głębokość i szerokość indeksowania, 
ale w pewnym zakresie tę niedogodność mogą niwelować indeksy rzeczowe. 
Rodzaje indeksów, ich liczba i jakość opracowania determinują możliwości 
gromadzenia materiału do analiz, np. brak indeksu przedmiotowego może 
utrudniać, a nawet uniemożliwiać identyfikację piśmiennictwa z zakresu 
bardziej szczegółowych badań prowadzonych w ramach dyscypliny. Indeksy, 
w odniesieniu do prostych analiz, szybko dostarczają odpowiedzi na pytanie: 
Ile? (ale już w przypadku konieczności łączenia kryteriów wyszukiwania są 
mniej przydatne). Zawartość indeksów przedmiotowych to także potencjalny 
materiał do badań terminologii analizowanego obszaru wiedzy. 

Jednostką pomiaru w bibliometrii jest opis bibliograficzny, a w bada-
niach ilościowych opis ten powinien odpowiadać jednemu tytułowi (Nowak, 
2006, s. 55). W przypadku wielu (jeśli nie wszystkich) bibliografii ta zależ-
ność nie zawsze jest zachowana. Często np. pod jednym numerem (który jest 
traktowany jako jednostka pomiaru) łączone są prace recenzujące z recen-
zowanymi, prace polemiczne albo cykle publikacji ukazujące się w różnych 
zeszytach indeksowanego rocznika czasopisma. Taka praktyka jest zapewne 
wygodna dla użytkowników wykorzystujących bibliografie jako źródła infor-
macji, niemniej chcąc uniknąć „fałszowania” wyników analiz bibliometrycz-
nych, zmusza badacza do żmudnego przeglądania wszystkich opisów. 

Badania ilościowe utrudnia także rejestracja w jednym spisie róż-
nych rodzajów dokumentów, zarówno samoistnych, jak i niesamoistnych 
wydawniczo. Zazwyczaj wydawnictwa zbiorowe, podobnie jak książki autor-
skie, są indeksowane pod własnym tytułem (= jednostka pomiaru), ale 
poszczególne artykuły (np. w PBB tylko wybrane) są również rejestrowane 
pod własnym tytułem. Następuje zatem mnożenie „bytów”. Ponadto doku-
menty indeksowane w kilku różnych działach/poddziałach bywają łączone 
odsyłaczami, a odsyłacz jest często traktowany jak samodzielna jednostka 
bibliograficzna (występuje pod samodzielnym numerem) i pojawia się w spi-
sie tyle razy, w ilu miejscach spisu jest wykazywany dany dokument. Te 
wielokrotne wskazania znajdują odzwierciedlenie także w indeksie. Jedna 
publikacja może być zatem liczona kilkakrotnie, co zawyża wartości odpo-
wiedzi na pytanie Ile? Rejestracja w jednym spisie różnych rodzajów doku-
mentów utrudnia również analizę struktury piśmiennictwa. Jej określenie 
wymaga analizowania każdego opisu i samodzielnego kwalifikowania go do 
określonego rodzaju. W bibliografiach bieżących prowadzenie analiz może 
utrudniać pozorna zgodność zasięgu chronologicznego bibliografii z zawar-
tością danego tomu (zeszytu); najczęściej, w ramach np. spisu za dany rok 
indeksowane są też dokumenty z lat wcześniejszych. 

Wymienione ograniczenia występują w różnym nasileniu we wszyst-
kich analizowanych bibliografiach, stąd na znaczną część pytań badaw-
czych trudno uzyskać wiarygodną odpowiedź. 
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II. Bibliografie udostępnianie w formie dokumentu elektronicznego (zdigi-
talizowanej publikacji lub dokmentu born digital)
Bibliografia udostępniona w postaci statycznych plików (zeskanowa-

nych bibliografii drukowanych) z perspektywy badań ilościowych prawie 
niczym nie różni się od jej formy tradycyjnej. Wprawdzie do zalet można 
zaliczyć możliwość szybkiego przeszukiwania całego tekstu (co np. może 
ułatwić uzyskanie odpowiedzi na pytanie Gdzie?), niemniej wertowanie 
wydawnictwa tradycyjnego może być postrzegane przez użytkowników jako 
wygodniejsze niż przewijanie zeskanowanej do jednego pliku obszernej 
bibliografii. 

Zdecydowana większość bibliografii zdeponowanych w bibliotekach 
cyfrowych jest udostępniana w postaci statycznego pliku (w różnych for-
matach). Wśród nich znajdują się zarówno dzieła o uznanej renomie, jak 
bibliografia literacka Nowy Korbut, wydawnictwa bardziej efemeryczne, 
może już zapomniane, jak Zarys bibljografji ogrodniczej polskiej, czy 
współczesne opracowania, jak np. Bibliografia Ekologiczna za lata 2000-
2007. Coraz częściej organizatorzy bibliografii, co zazwyczaj związane jest 
z rezygnacją z wydawania jej drukiem, poza bazą danych udostępniają 
spis w postaci pliku PDF (dokument born digital). Taka wersja umożli-
wia zarówno archiwizację, jak i edycję bibliografii, a dodatkowo zapew-
nia kilka opcji wyszukiwawczych, charakterystycznych dla tego formatu. 
Należą do nich możliwość szybkiego dotarcia do poszczególnych działów 
i poddziałów tematycznych, do indeksowanych dokumentów (linkowanie 
z zapisu indeksowego do dokumentu) czy wspomniane już przeszukiwanie 
całego tekstu, łącznie z tymi polami, które nie były indeksowane w wersji 
tradycyjnej i często nie są też indeksowane w bazie danych, itp. Przy-
kładem takiego rozwiązania jest bieżąca Polska Bibliografia Wojskowa. 
Jednak niezależnie od formatu, w którym bibliografia jest udostępniana, 
nadal zachowuje strukturę bibliografii tradycyjnej, czyli ten sam układ, 
skrócony linearny opis bibliograficzny, ograniczoną liczbę indeksów, itd. 
Ta sytuacja powoduje wymienione już ograniczenia prowadzenia analiz 
biblio- i naukometrycznych. Zatem wyszukiwanie informacji, podobnie 
jak w wersji drukowanej, odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem 
czasochłonnej metody przeglądania zrębu głównego lub za pomocą przy-
gotowanych indeksów. Nawet zastosowane w niektórych bibliografiach 
hiperłącza, wspomagające funkcjonalność haseł indeksowych, odsyłaczy 
czy sposób przemieszczania się między działami, nie wpływają znacząco 
na efektywność wyszukiwania.

III. Bibliograficzne bazy danych, które są produktem komputeryzacji bib-
liografii tradycyjnej 
W początkowym okresie komputeryzacji bibliografii automatyzację prac 

wspierały własne rozwiązania informatyczne lub popularne i ekonomicznie 
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dostępne pakiety programów do tworzenia baz bibliograficznych Micro ISIS 
i MAK. Dzisiaj do udostępniania badanych bibliografii bieżących jest wyko-
rzystywane różne oprogramowanie, najczęściej następcy wcześniej wymie-
nionych pakietów, czyli programy Expertus (bibliografie: etnograficzna, 
geograficzna, historyczna, lekarska), WWW ISIS (bibliografia filozoficzna), 
MAK WWW (bibliografia bibliologiczna), ale również Aleph (bibliografia geo-
logiczna), Prolib (bibliografia wojskowa) i rozwiązania autorskie, dedyko-
wane danej bibliografii (bibliografie: literacka, slawistyczna). 

Bibliografię w postaci elektronicznej bazy danych od bibliografii tra-
dycyjnej odróżnia przede wszystkim inna organizacja (struktura) danych 
i związane z tym uniezależnienie prezentacji informacji od pierwotnej struk-
tury danych oraz potencjalnie większe możliwości wyszukiwania informa-
cji i jej dalszego przetwarzania. Rozwiązania programistyczne determinują 
także strukturę rekordu. Różny jest też sposób korzystania z tych dwóch 
form. Sposób przeglądania spisu drukowanego implikuje jego uporządko-
wana, zgodnie z przyjętym układem, zamknięta całość. Wyszukany opis 
dokumentu – również ten odnaleziony za pomocą haseł indeksowych – jest 
prezentowany w szerszym kontekście, jako element większej całości. Poru-
szanie się po bazach danych eksplorowanych bibliografii, które są zazwy-
czaj zbiorem otwartym, determinują przede wszystkim indeksy, a prezen-
tacja informacji jest ograniczona do wyszukanych rekordów. Dostępna 
w większości baz opcja przeglądania zazwyczaj odnosi się tylko do indek-
sów. Są one też najczęściej jedynym punktem dostępu do zgromadzonego 
materiału, zatem od ich liczby i rodzaju w dużym stopniu zależą możli-
wości wyszukiwawcze systemu. Zazwyczaj ich liczba przewyższa znaną 
z bibliografii tradycyjnej. Większa liczba bezpośrednich punktów dostępu 
i możliwość łączenia terminów operatorami logicznymi (zawsze AND, rza-
dziej OR i w niewielu przypadkach NOT) czyni z bazy danych sprawniejsze 
narzędzie wyszukiwawcze niż jej tradycyjna postać. Tym samym ułatwia 
to grupowanie materiału do analiz. Dużą niedogodnością jest jednak fakt, 
że w znacznej części baz zrezygnowano z prezentacji informacji w ukła-
dzie rzeczowym (charakterystycznym dla bibliografii dziedzinowych) i tym 
samym pozbawiono badacza wglądu w strukturę indeksowanego piśmien-
nictwa. Możliwość wyszukiwania informacji z pomocą słów kluczowych czy 
haseł przedmiotowych nie rekompensuje braku dostępu do informacji za 
pośrednictwem układu działowego lub systematycznego. Ten brak utrud-
nia prowadzenie analiz naukometrycznych związanych z wyodrębnionym 
obszarem wiedzy (dyscypliny, subdyscypliny) i/lub innymi działami, kla-
sami uznanymi przez bibliografa za ważne, warte wyeksponowania. W eks-
plorowanych bazach informacja o tym, jakie miejsce w strukturze (ukła-
dzie) bibliografii zajmuje dokument, jest wpisana w rekord (na podstawie 
bazy danych jest generowana edycyjna postać bibliografii), np. jako symbol 
klasyfikacyjny, nazwa działu, podziału, ale często nie jest wyeksponowana, 
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np. w postaci autonomicznego indeksu24. Z informatycznego punktu widze-
nia prezentacja informacji w układzie znanym z drukowanego spisu nie jest 
trudna – jej brak najprawdopodobniej wynika z zaniedbania. Wśród bada-
nych źródeł pozytywnie w tym zakresie wyróżnia się Polska Bibliografia 
Literacka, Bibliografia Historii Polskiej i iSybislaw, w których zapewniono 
wgląd w układ bibliografii25. 

Prowadzenie analiz bibliometrycznych utrudnia nie tylko brak dostępu 
do informacji poprzez układ systematyczny lub działowy. W wielu bazach 
przyjęta architektura informacji nie sprzyja „wydobywaniu” danych. Takie 
informacje, jak np. miejsce wydania (w mniejszym stopniu wydawca) 
i nazwa instytucji sprawczej nie są bezpośrednimi punktami dostępu i nie 
można wokół nich grupować opisów dokumentów i prowadzić analiz zwią-
zanych z odpowiedzią na pytanie Gdzie? Zdarza się, że podobnie jest trak-
towana nazwa czasopisma. Często brakuje możliwości zawężania pytań do 
typu i rodzaju dokumentu (zwarte, ciągłe, recenzja, itp.), a nawet – w przy-
padku PBB – daty wydania. Utrudnia to badanie struktury piśmiennictwa. 
W systemie iSybislaw, w którym są rejestrowane dokumenty z różnych 
krajów, nie można zawęzić wyszukiwania (i prowadzić analiz) do piśmien-
nictwa danego państwa. We wszystkich bazach brakuje dodatkowych, 
możliwych do przeszukiwania danych opisujących środowisko autorskie 
(afiliacja) czy związanych z czasopismem. Do zaniedbań ze strony twór-
ców wielu baz można zaliczyć nie tylko nieadekwatny do rejestrowanego 
piśmiennictwa dobór indeksów, ale także ich nazwy, co w połączeniu z czę-
stą nieobecnością informacji pomocniczych (pomocy i informacji o systemie) 
utrudnia korzystanie z bibliografii. Dużą niedogodnością jest – występu-
jący w części badanych bibliografii – brak informacji o liczbie znalezionych 
rekordów spełniających dane kryterium wyszukiwawcze. W znacznej części 
baz została zastosowana nieprzyjazna prezentacja informacji, nie ma także 
możliwości jej dalszego przetwarzania (np. sortowania według określonych 
kryteriów, selekcji, zapisania w schowku i wysłania w odpowiednim for-
macie do innych programów), co może zniechęcić do badań. Przemyślana 
architektura informacji, uwzględniająca specyfikę indeksowanego mate-
riału, cechuje Polską Bibliografię Literacką. Rozbudowana siatka połączeń 
między rekordami na każdym etapie pracy pozwala z nich korzystać, np. 
podczas przeszukiwania indeksów nazwisk, indeksów rzeczowych, karto-

24 Świadomi tego ograniczenia są twórcy bibliografii etnologicznej – występujące w wersji 
drukowanej działy porządkujące materiał według kryterium przedmiotowego lub regionalnego, 
w wersji bazodanowej zastąpili wprowadzonymi w ich miejsce indeksami „dziedzina” i „teren”.

25 W bibliografii slawistycznej otrzymujemy jedynie wykaz indeksowanych w danym dziale 
dokumentów, w PBL wyświetlone w danym dziale czy poddziale artefakty można zawęzić do 
dat/y wydania. W Bibliografii Historii Polskiej lista z nazwami nagłówków stosowanej klasy-
fikacji jest wykorzystywana do zawężania wyników wyszukiwania zaawansowanego. Pozwala 
też na wyświetlenie całej zawartości danego działu.
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tek (m.in. „teatrów”), przeglądania działów i poddziałów. Wyniki wyszuki-
wania w bazie są grupowane w obrębie kategorii rzeczowych, a w każdej 
z nich szeregowane według różnych kryteriów26. Duży potencjał informa-
cyjny i naukometryczny cechuje także Polską Bibliografię Lekarską27. 

IV. Bazy danych, które zostały zaprojektowane bez powiązania z wcześniej 
opracowywaną bibliografią 

Analiza rozwiązań informatycznych, jakie znalazły zastosowanie w two-
rzeniu systemów przyporządkowanych do czwartej grupy, pozwala na zwró-
cenie uwagi na większe zainteresowanie wykorzystaniem oprogramowania 
nowszej generacji. Chodzi o systemy stosowane do zarządzania zasobami 
biblioteki (zintegrowane systemy biblioteczne) – Aleph (SIGŻ, PEDAGOG, Edu-
kacja) i Koha (Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES), otwarta 
platforma Yadda (AGRO, CEJSH, PSJD, DML-PL) oraz autorskie rozwiąza-
nia (BazTech, BazEkon, BazHum). Na platformie Yadda jest także udostęp-
niany BazTech i BazEkon. Zaawansowane technologicznie oprogramowanie 
czyni z wymienionych źródeł systemy o potencjalnie większych możliwo-
ściach wyszukiwawczych, przyjaźniejszym interfejsie, bardziej otwarte niż te 
omawiane w grupie poprzedniej. Otwartość przekłada się m.in. na możli-
wość przesyłania wyników wyszukiwania (w różnych formatach) do aplikacji 
zewnętrznych, w tym menadżerów bibliografii, indeksowanie ich zawartości 
przez systemy typu discovery, np. PRIMO (BazTech, BazEkon, Pedagog, Edu-
kacja) czy wspólnie udostępnianie (i przeszukiwanie) na jednej platformie 
(Yadda). Cechy te zwiększają ich dostępność, jednak w wielu przypadkach 
– jak można byłoby oczekiwać – nie sprzyjają badaniom bibliometrycznym28. 

Eksploracja zasobów pokazała, że w większości przypadków „oderwanie” 
dziedzinowej bazy danych od tradycyjnej bibliografii nie wpłynęło pozytyw-
nie na jej potencjał bibliometryczny. Z wyjątkiem SIGŻ (w którym wykorzy-
stywana jest rozbudowana klasyfikacja) oraz baz CEJSH i PSDJ (w których 

26 Beata Domosławska i Zyta Szymańska omówiły następująco Polską Bibliografię Literac-
ką on-line: „Wielką zaletą programu Oracle, zastosowanego w PBL, jest wprowadzanie zapi-
sów źródłowych w sposób nadający semantykę każdemu fragmentowi zapisu. Oznacza to, że 
wszystkie informacje wprowadzane do formularzy mogą być indeksowane (tworzą kartoteki 
– np. twórców, autorów, osób współtworzących, teatrów, wydawnictw) i przeszukiwane (np. 
w polu tytuł, adnotacja) […]. Współpraca informatyków z polonistami-bibliografami ujawniła 
zarówno możliwości, jak i ograniczenia aplikacji bazodanowej utworzonej za pomocą progra-
mu Oracle i wymusiła poszukiwanie nowych rozwiązań. W rezultacie powstał program speł-
niający nowe oczekiwania i doskonale dostosowany do potrzeb PBL: proste i nieskompliko-
wane zasady wprowadzania zapisów, przyjazny interfejs, przejrzystość organizacji materiału, 
a co najistotniejsze – szybkie możliwości dotarcia do informacji dzięki wielu kryteriom prze-
szukiwania” (Domosławska, Szymańska, 2009).

27 Podobnie jak Polska Bibliografia Prawnicza jest to baza komercyjna. Ze względu na brak 
dostępu (nawet tylko w wersji demonstracyjnej) nie została objęta badaniem.

28 Specyfika tego rodzaju oprogramowania maskuje indywidualność bazy i chociażby z tego 
powodu  utrudnia prowadzenie wiarygodnych badań biblio- i naukometrycznych.
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indeksowane dokumenty przydzielane są do działów) w omawianych bazach 
zrezygnowano z indeksowania uogólniającego (za pomocą klasyfikacji lub 
układu działowego). Tym samym – zwłaszcza w bazach o szerokim zakresie 
(np. BazTech, BazHum) – uniemożliwiono przeprowadzenie większości ana-
liz, które mają na celu ilościowy opis danej dziedziny/dyscypliny, np. usta-
lenie najważniejszych przedstawicieli (najwięcej publikujących autorów), 
najważniejszych czasopism, ośrodków itp. Nie można też porównywać roz-
woju poszczególnych dyscyplin, wskazać w ich obrębie obszarów niszowych, 
itp. W eksplorowanych bazach do opracowania rzeczowego dokumentu naj-
częściej wykorzystywane są słowa kluczowe, nadawane przez bibliografów 
i kontrolowane zgodnie z własnym słownikiem (AGRO, BazEkon, SIGŻ, Edu-
kacja, Pedagog) lub przejmowane z indeksowanych dokumentów, rzadziej są 
to hasła przedmiotowe (nauki teologiczne) i deskryptory (SIGŻ). W przypadku 
bazy BazHum w ogóle zrezygnowano z opracowania rzeczowego29. Z per-
spektywy naukometrii, zastosowanie niekontrolowanych autorskich słów 
kluczowych do opracowania treści dokumentu wprawdzie pozwala na szyb-
sze uchwycenie pojawiających się nowych kierunków w nauce30, lecz może 
utrudniać (np. z powodu homonimii i synonimii) prowadzenie wiarygodnych 
analiz związanych z tematyką rejestrowanego piśmiennictwa. Wydaje się, że 
warto je potraktować jako komplementarne uzupełnienie innych języków 
informacyjno-wyszukiwawczych (dalej: jiw) stosowanych w danym systemie.

Większość dziedzinowych baz danych, które powstały bez powiąza-
nia z bibliografią tradycyjną, korzysta z oprogramowania zapewniającego 
dostęp do informacji za pomocą narzędzi charakterystycznych dla tzw. 
OPAC nowej generacji, np. dynamicznych faset, które mogą być wyko-
rzystywane do przyjaznego zawężania wyników wyszukiwania. Poza tym 
cechuje je przydatna z punktu widzenia badań ilościowych funkcjonal-
ność, polegająca na podawaniu przy wyświetlanym w fasetach słownictwie 
liczby dokumentów indeksowanych danym terminem. Pozwala to bada-
czowi zorientować się w wielkości zasobów grupowanych wokół interesują-
cego go kryterium. Wykorzystanie tych informacji w badaniach ilościowych 
powinno być jednak poprzedzone wnikliwym zapoznaniem się z mechani-
zmem generowania tych wartości31. Przydatność faset w prowadzeniu ana-
liz (i wyszukiwaniu informacji) zależy – podobnie jak w przypadku indeksów 
– od ich doboru, liczby i jakości. Niekorzystnie na badania wpływa zasto-

29 Punktami dostępu są jedynie nieliczne kryteria formalne (autor, tytuł, nazwa czasopi-
sma, data wydania, język). Brakuje także możliwości przeszukiwania pełnotekstowego (co 
w pewnym stopniu rekompensowałoby brak języków informacyjno-wyszukiwawczych). Tym 
samym prowadzenie analiz bibliometrycznych na jej podstawie jest mocno ograniczone.

30 Dany termin do słownika języka informacyjno-wyszukiwawczego wprowadzany jest do-
piero wtedy, kiedy staje się w miarę powszechny.

31 O pułapkach, z jakimi może spotkać się użytkownik systemów wyszukiwania informacji 
nowej generacji pisałam w artykule prezentującym wyniki badania efektywności wyszukiwa-
nia w systemach discovery (multiwyszukiwarkach) (Swoboda, 2016).
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sowany w kilku bazach brak możliwości wyszukiwania zaawansowanego. 
Ograniczenie do możliwości połączenia operatorem AND terminów pocho-
dzących co najwyżej z czterech indeksów (autor, tytuł, czasopismo, słowo 
kluczowe) z ograniczeniem zasięgu chronologicznego nie pozwala na reali-
zację bardziej zaawansowanych kwerend32. W tej sytuacji dużym potencja-
łem bibliometrycznym wyróżnia się SIGŻ, dzięki – po pierwsze – wysokiej 
jakości metadanym (rekordy MARC), kontrolowanym khw, zastosowaniu 
do opracowania rzeczowego komplementarnych jiw i po drugie – dużymi 
możliwościami systemu Aleph w zakresie realizacji złożonych kwerend. 

Potencjał bibliometryczny (ale też informacyjny) dziedzinowych baz danych 
może zwiększyć wygodny dostęp do informacji związanych z afiliacją autorów, 
z indeksowanymi czasopismami, rozszerzeniem adnotacji/abstraktów, np. 
przez udostępnienie streszczeń autorskich, dodanie spisu treści, bibliografii 
załącznikowych czy zapewnienie dostępu do pełnych tekstów rejestrowanych 
dokumentów. Organizatorzy większości baz danych w różnym zakresie z tych 
możliwości skorzystali. Jednak informacje dodatkowe, nawet jeśli w wystar-
czającym zakresie zostały wprowadzone do bazy, najczęściej nie są zasobem, 
który można objąć wyszukiwaniem. Dodatkowe dane związane z afiliacją 
autora czy czasopismem nie są indeksowane i tym samym trudno wydobyć 
z nich informacje, np. o instytucji, w której pracuje autor, mieście/regionie/
kraju, w którym ma siedzibę, itp. Zatem, podobnie jak w przypadku baz opisy-
wanych wcześniej, na wiele pytań badawczych nie można uzyskać odpowiedzi. 
Streszczenia zazwyczaj są objęte przeszukiwaniem pełnotekstowym.

Osobną kwestią jest rejestracja cytowań, tzn. pozycji bibliografii załącz-
nikowej indeksowanego artykułu. W omawianych zasobach (BazTech, BazE-
kon, AGRO, CEJSH, PSJD, DML-PL) informacja o cytowaniach jest traktowana 
jako jeden z typów metadanych opisujących źródło cytujące. Wykaz litera-
tury cytowanej jest rejestrowany w jednym polu tekstowym, co nie pozwala 
na ujawnienie struktury przypisu i rodzi ryzyko niespójności i braku ujedno-
licenia danych. Tym samym dochodzi do znacznego ograniczenia  możliwo-
ści prowadzenia analiz bibliometrycznych (Seweryn, Swoboda, 2014): próba 
uzyskania odpowiedzi na pytania: Kto jest ważny? Co jest ważne? Do jakiej 
wiedzy nawiązuje? Jakie źródła są cytowane? nie powiodła się33. Tak indek-
sowane cytowania dla celów analitycznych wymagają dodatkowej obróbki 
informatycznej i informacyjnej, np. w tym celu w BazEkon wykorzystano zin-

32 Nie zakładano dokładnej analizy dostępnych narzędzi i środków wyszukiwawczych, oce-
ny interfejsu poszczególnych baz i podania wykazu niezbędnych funkcjonalności systemu 
w tym zakresie. Badanie funkcjonalności polskich bibliograficznych dziedzinowych syste-
mów informacyjno-wyszukiwawczych przeprowadziła Małgorzata Jaskowska (2016). Zob. też: 
(Swoboda, 2016).

33 Odpowiedzi na tego rodzaju pytania można uzyskać jedynie w indeksach cytowań, w któ-
rych zakładane są odrębne rekordy dla dokumentów cytujących i cytowanych. Więcej zob.: 
(Seweryn, Swoboda, 2014). 
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tegrowane z bazą narzędzie Cytowania w BazEkon, co umożliwiło dołączenie 
do indeksowanych dokumentów informacji o pracach, które je cytują (funk-
cjonalność Cytowane przez). Natomiast w Cytowania w BazEkon dostępne 
są wyniki analiz prowadzonych dla autorów i czasopism, np. liczba cytowań, 
liczba cytowanych publikacji, średnia liczba cytowań i indeks Hirscha. 

***
Zastąpienie wykazu drukowanego bibliografii jego zdigitalizowaną 

kopią czy bazą danych, w której nie zadbano o przemyślaną strukturę 
i odpowiednią organizację danych, nie przynosi – nie tylko z punktu widze-
nia badań ilościowych – należytej wartości dodanej, jakiej można spodzie-
wać się po bibliografii w środowisku cyfrowym. Eksploracja baz ujawniła 
pewien paradoks: w wielu dziedzinowych bazach danych jednym z naj-
słabszych elementów wydaje się być opracowanie rzeczowe i/lub dostęp 
do informacji według kryteriów treściowych. W bibliografiach tradycyjnych 
układy bibliografii (klasyfikacje, działy) odzwierciedlają treści typowe dla 
danej dziedziny, uwzględniające jej specyfikę. Stanowią pewnego rodzaju 
bramę, przez którą można dostać się do uporządkowanego zasobu informa-
cji. To głównie one go organizują, decydują o tym, że zbiór danych możemy 
nazwać bibliografią dziedzinową. W wielu przypadkach twórcy bibliografii 
przy przenoszeniu jej zawartości do bazy danych nie zadbali ani o prezen-
tację struktury, ani o wykorzystanie elementów układu bibliografii jako 
sposobu wejścia do systemu, punktu dostępu do informacji. W większości 
baz danych zakładanych bez powiązania z tradycyjną bibliografią w ogóle 
zrezygnowano z indeksowania uogólniającego, porządkującego zasób zgod-
nie ze specyfiką danego obszaru wiedzy. 

Architektura informacji wielu baz danych utrudnia lub uniemożliwia 
sprawne wydobycie informacji, których oczekuje badacz. Brakuje narzędzi 
statystycznych, które dają możliwość obserwowania relacji bibliometrycz-
nych, generowania raportów statystycznych czy udostępniania danych do 
dalszych, zaawansowanych analiz, czyli eksportowania w odpowiednich 
formatach do programów zewnętrznych. W większości eksplorowanych baz 
„pobieranie” danych może się odbywać jedynie z wykorzystaniem standar-
dowych opcji przeglądarki internetowej (zapisz jako, drukuj) czy metody 
kopiuj/wklej. Te zastępcze rozwiązania nie pozwalają na efektywne zarzą-
dzanie tak zebranymi danymi. 

Warunki zwiększające wartość i użyteczność bibliograficznych 
dziedzinowych baz danych 

Cyfryzacja – o ile nie ogranicza się do prostej zmiany nośnika i kodu 
zapisu informacji – może znacznie zwiększyć sprawność i wartość spisów 
bibliograficznych, zarówno w zakresie pełnienia funkcji informacyjnych, 
jak i tych związanych z dokumentacją dorobku nauki. Wprawdzie naj-
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nowsze technologie nie zastąpią jakości opracowania zasobu bibliografii 
(warto w tym zakresie czerpać z metodologicznego dziedzictwa bibliografii 
tradycyjnej) ale mogą, a właściwie powinny, uczynić z niej narzędzie bar-
dziej elastyczne niż spis drukowany, umożliwiające sprawne zestawianie 
i przetwarzanie zawartych w niej informacji. Wymaga to twórczej adapta-
cji najnowszych technologii i uwzględnienia naukowej specyfiki bibliografii 
w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Wśród warunków, których spełnie-
nie pozwala w pełni wykorzystać biblio- i naukometryczny potencjał biblio-
graficznych dziedzinowych baz danych można wymienić: 

 • stosowanie więcej niż jednego narzędzia opisu rzeczowego, w tym 
uogólniających klasyfikacji lub podziałów działowych, uzupełnionych 
wyszczególniającymi deskryptorami, słowami kluczowymi, hasłami przed-
miotowymi;

 • zapewnienie dostępu do słownika stosowanego jiw, także jako 
narzędzia wspomagającego proces wyszukiwania informacji;

 • standaryzację metadanych, kontrolowanie haseł formalnych;
 • różnorodność determinowanych zakresem i zasięgiem zasobu 

indeksów (kontrolowanych punktów dostępu); 
 • uwzględnienie dodatkowych informacji o treści dokumentu, jak 

np. autorskie słowa kluczowe, streszczenia, spisy treści, z mechanizmem 
wyszukiwania pełnotekstowego;.

 • udostępnienie narzędzi wyszukiwania zaawansowanego i możliwość 
dokonywania adekwatnych do zasobu operacji filtrowania (zawężania) 
i sortowania na zbiorze wyszukiwawczym; 

 • dołączenie narzędzi umożliwiających generowanie raportów staty-
stycznych; 

 • umożliwienie eksportu danych do programów zewnętrznych, w tym 
analitycznych (bibliometrycznych);

 • informację o zasobie i metodologii jego tworzenia, narzędziach indek-
sowania i możliwościach przeszukiwania zasobu oraz krótką instrukcję 
wyszukiwawczą just in time.

Bibliografia w postaci bazy danych nie musi – jak zauważył Jarosław 
Pacek – „jawić się jako cyfrowy troglodyta, nie nadążający za popularnymi 
trendami i technologiami informacyjnymi. Zaufanie pokładane w źródłach 
naukowych powinno wynikać zarówno z jakości, jak i formy komunikatu” 
(Pacek, 2010, s. 150). Zatem wartość i użyteczność dziedzinowych baz 
danych wzrośnie, jeśli: 

1. będą wspomagać użytkownika w wyszukiwaniu informacji dzięki 
słownikowi stosowanego jiw, dostępnego najlepiej w formie graficznej (np. 
chmury tagów); 

2. zaoferują graficzne sposoby wyszukiwania, np. za pośrednictwem 
map czy wykresów, z których linki prowadzą do odpowiednich zasobów 
bibliograficznych i/lub tekstów;
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3. zapewnią wizualizację wyników wyszukiwania i analiz statystycz-
nych;

4. będą budowane jako systemy technologicznie otwarte, w pełni 
korzystające z możliwości jakie przynosi cyfryzacja i związana z nią inte-
gracja zasobów informacyjnych z bogatym środowiskiem sieci, czyli: 

 •  dzięki korzystaniu z bogatych pełnotekstowych zasobów sieci 
zapewnią dostęp do pełnych tekstów indeksowanych dokumentów; 

 •  rozszerzą (za pomocą kastomizacji mechanizmów Web 2.0) „adno-
tacyjny” zasób bibliografii o tagi, recenzje, polubienia itp.; 

 •  dane będą dostępne dla narzędzi agregujących, czyli będą indek-
sowane w systemach typu discovery (multiwyszukiwarkach) i tym samym 
rozszerzą zakres swojego oddziaływania. 

Najważniejsze do urzeczywistnienia są postulaty związane bezpośred-
nio z jakością metadanych i informacją o zawartości treściowej indeksowa-
nych dokumentów. Zasadniczo są one realizowane dzięki oprogramowa-
niu na etapie projektowania bazy, określenia formatu danych. Spełnienie 
następnych warunków rozszerza dostęp do zasobów i ułatwia prowadzenie 
badań.

Bibliografia w globalnej bibliotece cyfrowej 

W nauce i praktyce bibliografie dziedzinowe spełniają ważne funkcje. 
Wraz ze zmianą zachodzącą w technologiach, zmienia się ich postać, orga-
nizacja, tryb dostępu i wymagania użytkowników (w tym badaczy), któ-
rzy – słusznie – zakładają, że będą narzędziem umożliwiającym bardziej 
wszechstronne, elastyczne zestawianie i przetwarzanie zawartych w nich 
informacji niż spisy drukowane. 

Poza funkcją informacyjną pełnią funkcję dokumentacyjną: rejestrują 
dorobek danej dziedziny wiedzy. Wartość tej funkcji jest niejako odroczona 
w czasie, można nawet powiedzieć, że wzrasta wraz z upływem czasu i jest 
mierzona ciągłością opracowania. Wydaje się, że w prowadzonym współcze-
śnie dyskursie na temat zasadności tworzenia dziedzinowych bibliograficz-
nych baz danych, o tej wartości często zapomina się. Gdy skupia się tylko 
na funkcji informacyjnej tych baz, często trudno znaleźć argumenty na rzecz 
konieczności ich budowy. W dobie Open Access mamy bowiem do czynie-
nia z zalewem nie tylko piśmiennictwa, ale również źródeł dostępu do niego 
(pełnotekstowych baz danych, repozytoriów naukowych, bibliotek cyfro-
wych, zasobów wydawców) i narzędzi, które dostęp ten ułatwiają (katalogów 
centralnych i OPAC 2.0, meta- i multiwyszukiwarek w bibliotekach, Google 
i Google Scholar, Google Books itp.). We współczesnym świecie, także w śro-
dowisku informacyjnym, wartość artefaktów często mierzona jest ich uży-
tecznością. Warto zatem w pełni wykorzystać naukowy potencjał bibliografii 
dziedzinowych. Umiejętne zastosowanie najnowszych technologii do organi-
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zacji i udostępniania danych oraz integracja z narzędziami do analiz biblio-
metrycznych może mieć duży wpływ na wzrost ich wartości. 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na identyfikację niedociągnięć zwią-
zanych z indeksowaniem dokumentów i udostępnianiem informacji w pol-
skich bibliograficznych dziedzinowych bazach danych. Ich wskazanie ma słu-
żyć przede wszystkim zwróceniu uwagi twórcom baz danych, żeby w planach 
rozwoju tych ważnych źródeł informacji zadbali o odpowiednią architekturę 
informacji i uwzględnili konieczność wprowadzenia dodatkowych danych 
i funkcjonalności zarówno w nowych rozwiązaniach informatycznych, jak 
i w retrokonwersji bibliografii, które nadal są dostępne tylko w wersji druko-
wanej (lub zdigitalizowanej). To przecież – jak zauważyła J. Sadowska – od 
odpowiedniej konstrukcji i stopnia „informatywności” narzędzi bibliograficz-
nych zależą ich możliwości badawcze (Sadowska, 2009). Polskie dziedzinowe 
bazy danych, jeśli mają funkcjonować w środowisku współczesnego Inter-
netu, muszą się zmieniać. Współczesne otoczenie bibliograficzne (FRBR, 
semantyczny Internet) także przed nimi stawia nowe wyzwania. Przyszłość 
bibliografii związana jest z umiejętną adaptacją rozwiązań informatycznych 
do specyfiki danej dziedziny, obszaru nauki i budową systemów otwar-
tych, które pozwolą na włączanie zasobów w środowisko globalnej biblioteki 
cyfrowej, jaką jest Internet. W ten sposób dokumentacyjna rola bibliografii 
dziedzinowych znajdzie realne odzwierciedlenie w nauce i praktyce, bada-
niach biblio- i naukometrycznych. 

J. Woźniak-Kasperek w jednej ze swoich prac pisała: „Gdyby nie wie-
dza, zapał i benedyktyńska praca zastępów bibliografów na całym świecie, 
dziś wiedzielibyśmy dużo mniej o tym, czym karmiło się życie, jak wyglą-
dała nauka, sztuka, kultura w dalekiej i nieodległej przeszłości. Przyrost 
wiedzy przedmiotowej jest nierozerwalnie powiązany z przyrostem wiedzy 
bibliograficznej” (Woźniak-Kasperek, 2014, s. 14). Czy zatem kontynuacja 
prac przodków, mądra organizacja bibliografii, która umożliwi efektywniej-
sze wykorzystanie tych narzędzi zarówno w nauce, jak i praktyce, nie jest 
naszą powinnością względem przyszłych pokoleń? 
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Izabela Swoboda
Polish Field Bibliographies as a Source of Data for Bibliometric  

and Scientometric Research

Abstract

Field bibliographies have a documentary function for their own discipline and thus 
constitute a basic workshop for researchers and scientists, and an information source 
for educators, students and practitioners. They are a valuable source for bibliometric and 
scientometric research because of their relatively high completeness, critical selection of 
materials, professional indexing of document contents, and professionally prepared unified sets 
of metadata of registered documents. It is assumed that their bibliometric and scientometric 
potential increases due to the transfer of traditional (printed) bibliographic lists to the digital 
environment. The aim of the study was to determine the usefulness of Polish bibliographies (and 
other specialized databases that perform their functions) as a source of data for bibliometric 
and scientometric literature analyses. The study covered a dozen or so field bibliographies and 
field databases documenting the Polish scientific achievements. The analysis of the content of 
available bibliographies and field bibliographic databases allowed for collecting empirical data 
and information necessary for accomplishing the research objectives. The research made it 
possible to identify the shortcomings of electronic versions of bibliographies and field databases 
and to indicate the desired features of these tools, which are important primarily from the 
perspective of biblio- and scientometric research. Many of these parameters also increase the 
information value of bibliographic databases and may contribute to the status improvement of 
the bibliography as an important element of field information systems.

Key words: bibliometric research, scientometric research, field bibliography, bibliometrics, 
scientometrics, bibliographic database, field database, Poland

Izabela Swoboda
Polskie bibliografie dziedzinowe jako źródło danych do badań biblio-  

i naukometrycznych

Streszczenie

Bibliografie dziedzinowe pełnią funkcje dokumentacyjne wobec własnej dyscypliny i tym 
samym stanowią podstawowy warsztat pracy dla badaczy, naukowców, ale też źródło informacji 

ria, praktyka, dydaktyka (s. 9-11). War-
szawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich.

Woźniak-Kasperek, J. (2014). Bibliogra-
fia w cyfrowej przestrzeni informa-
cyjnej. Studia z Filologii Polskiej i Sło-
wiańskiej, 49, 14-27. DOI: 10.11649/
sfps.2014.005
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dla dydaktyków, studentów i praktyków. Potencjalnie – ze względu na stosunkowo wysoką 
kompletność, krytyczny dobór materiałów, profesjonalne indeksowanie treści dokumentów, 
fachowo przygotowany ujednolicony zestaw metadanych rejestrowanych dokumentów – 
stanowią wartościowe źródło dla badań biblio- i naukometrycznych. Przyjmuje się, że ich 
potencjał biblio- i naukometryczny wzrasta dzięki przeniesieniu tradycyjnych (drukowanych) 
spisów bibliograficznych w środowisko cyfrowe. Przeprowadzone badanie miało na celu 
określenie przydatności polskich bibliografii dziedzinowych (i innych dziedzinowych baz 
danych, które pełnią ich funkcje) jako źródła danych do analiz biblio- i naukometrycznych 
piśmiennictwa. Eksploracją objęto kilkanaście bibliografii dziedzinowych i dziedzinowych baz 
danych dokumentujących polski dorobek naukowy. Analiza zawartości dostępnych bibliografii 
i dziedzinowych bibliograficznych baz danych pozwoliła na zebranie danych empirycznych 
i informacji niezbędnych do realizacji przyjętych celów badania. Badanie pozwoliło na 
identyfikację niedociągnięć elektronicznych wersji bibliografii dziedzinowych i dziedzinowych 
baz danych oraz wskazanie pożądanych cech tych narzędzi, ważnych przede wszystkim 
z perspektywy badań biblio- i naukometrycznych. Wiele z tych parametrów podnosi również 
wartość informacyjną baz bibliograficznych i może przyczynić się do nobilitacji bibliografii 
jako ważnego elementu systemów informacji dziedzinowej.

Słowa kluczowe: badanie bibliometryczne, badanie naukometryczne, bibliografia dziedzinowa, 
bibliometria, naukometria, bibliograficzna baza danych, dziedzinowa baza danych, Polska
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1

introduction

Contemporary trends of scientific research documentation based on 
open access rules start changing gradually the landscape of scientomet-
rics. The current hegemony of commercial service providers for bibliomet-
ric analyzes or bibliographic data sharing may be disturbed by the fact 
that the publishers more often freely distribute these data to all interested 
parties through dedicated web platforms. The list of such publishers is 
already very substantial and it seems only a matter of time when the rest 
of them will stop the pressures exerted by the scientific community. This 
situation creates the conditions for the development of non-commercial 
citation index systems, of which the interesting proposition seems to be 
OpenCitations Corpus. More about the concept itself, the model of data 
and the applied technologies can be found in the description by its direc-
tor (Peroni, Dutton, Gray, Shotton, 2015), or in the Polish author’s review 
paper (Kamińska, 2017a).

The purpose of this paper is to present a specific case study of the 
implementation of author’s bibliometric analyzes based on the data col-
lected from the OpenCitations Corpus related to selected journal of US 
Public Library of Science (PLOS), which together with the UK BioMed are 
among the largest ones in terms of publishing on open access rules.

Using the resources provided by OpenCitations Corpus is easy and 
intuitive thanks to a well-documented conceptual model (bibliographic 
ontologies) according to which the data are collected in graph database 
management system in a form of sentences consisting of so-called triples 
representing a subject, a predicate and an object (for example: <given paper> 
<cites><another paper> or <given paper><is in><given issue of a jour-

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. 
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nal>). This is a technique commonly used to define semantic networks, 
often described in RDF (RDF, 2017), and the knowledge gathered by such 
description can be discovered using SPARQL (SPRQL Query Language for 
RDF, 2017), which allows for a variety of analytical queries.

OpenCitations Website

The basic model of data analysis is based on the use of the resources 
provided by the OCC website. By using the “Sparql” tab (Fig.1), one can 
query the OCC system and obtain the answers as an attributes list, in one 
of the proposed data exchange formats.

However, it is important to note that at this time, the hardware resources 
on which the platform services are running are modest, which may result 
in extended response times or hangs out of a query execution. In addition, 
retrieving the results of responses containing many thousands of records 
can be very troublesome, for example, due to an unexpected interruption of 
result file downloading. However, it does not change the fact that for sim-
ple queries or citations path traversing the OpenCitations platform is suf-
ficiently complete, and identifying individual resources in accordance with 
the URI (Uniform Resource Identifier) concept causes navigation from the 
web browser through the citation paths or tracing any other relationship is 
easy and intuitive (Fig. 2).

Fig. 1. The „Sparql” tab of the OpenCitations platforms. Source: http://opencitations.net/
sparql
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Fig. 2. Web browser window of data preview for a given bibliographic entity. Source: http://
opencitations.net/corpus/br/1.html

To download the entire corpus content, updated on a monthly basis, 
the “Download” tab can be used, where the “triplesto” link (Figure 3) will 
redirect to the appropriate “Figshare” website from which one can down-
load the ZIP archive (with the current volume above 20GB), containing 
both data and software needed to run one’s own database server instance.

Configuration and deployment of BlazeGraph platform 

To deploy one’s own database instance, one need an operating system 
platform with an installed JVM (Java Virtual Machine) environment. The 
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Fig. 3. Web browser window of OCC data packages downloading. Source: http://opencitations.
net/corpus/br/1.html

downloaded ZIP archive contains a number of DAR files that are part of 
another disk archiving system that allows to rebuild a full directory struc-
ture with original user permissions, file attributes and large files. After 
restoring the OpenCitations file structure using above mentioned program 
at the first level of directory tree a number of files with “.sh” extension can 
be find, where “run.sh” is a Linux system startup script that enables the 
BlazeGraph platform (Blazegraph, 2017) to run the database server used for 
hosting OCC data.

Communication with the system is possible through network services 
or through a simple web application that is made available by default 
on HTTP port number 3000. This can be done by typing http://local-
host:3000/blazegraph/ in the address field of the web browser. However, 
the possibility of sending queries to the server is at http://localhost:3000/
blazegraph/# query, as shown in Fig. 4.

Unfortunately, it is important to note that the ability to format or retrieve 
the results of a query displayed in a browser window is even more limited 
here than in a web application served by the OCC developers. Helpful here, 
however, are possibilities to query and retrieve results in CSV, XML and 
JSON formats using a network service interface that in the simplest case on 
the Linux family operating systems can be queried with the cURL command. 
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The BlazeGraph server manufacturer explains this in detail in extensive 
documentation illustrated in rich examples (Blazegraph – REST API, 2017). 

The information presented so far gives the reader sufficient knowledge 
about how to implement a local computing environment, how to query 
it with SPARQL, how to view detailed data (both in a local and shared 
environment as a Web application) about bibliographic entities and other 
related objects, how to export query results in specified formats directly 
from a web application and how to run queries and export their results 
using the cURL command in a local environment. In the next part of the 
paper will be presented exemplary bibliometric analyzes of citations of arti-
cles published in the journal PLOS ONE. Of course, individual steps of 
described analysis can be treated as a template based on which one can 
conduct his own research on any other group of scientific papers.

Analyzes conducted directly on the OCC database using SPARQL

Within the OCC are mainly collected scientific papers from journals, so 
it is expected that more papers of this type will be among all citation units. 
In order to analyze the citation relation one can check how large amounts 
of data within individual types of cited units can be gathered in the corpus. 
To do this, the SPARQL query can be executed:

Fig. 4. The SPARQL tab of the BlazeGraph console. Source: own study
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PREFIX cito: <http://purl.org/spar/cito/>

select ?types (count ( ?types ) as ? counts)
{
  ?citing cito:cites ?cited
 . ?cited rdf:type ?types
}
group by ?types
order by desc ( ?counts )

The PREFIX command allows to define alias cito for the ontology described 
at <http://purl.org/spar/cito/>. Defining aliases is a good practice (increas-
ing readability of queries), especially when the concepts of a given ontology 
are used in a query repeatedly. In brackets, the definition of a subset of 
the calculation source is included. The first triple will limit the result to all 
objects associated with the citation relationship (that is, it will return all 
entities and objects associated with cito: cites). For such pairs, the database 
will be searched to determine the type for all cited units previously found. 
These types will be aggregated and designate their counts, and then dis-
played in descending order of groups. The results are shown in Table 1.

It should be noted that all analyzes presented in this paper have been 
carried out for data released in 25.07.2017 and the results of calculations 
based on corpus data updated in subsequent months will certainly be dif-
ferent. The obtained data show that bibliographic units other than journal 
articles represent just over 2% of the total number of citations. The first line 
should be ignored because the unit can belong to several classes (multi-
inheritance model) and the class indicated by the first row is not related to 
the publishing form. Of course, one could modify this query to return only 
values   that are only for publishing, but it would be harder to write and longer 
to execute. The query execution time in present for was over 40 minutes.

In the next step you can check the number of articles stored in the entire 
body, grouped by individual publishers. To do this, you need to query:

PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX frbr: <http://purl.org/vocab/frbr/core#>

SELECT  ?journaltitle ( count(*) as ?counts ) 
{   
   ?citing rdf:type <http://purl.org/spar/fabio/JournalArticle> 
  . ?citing frbr:partOf* ?container 
  . ?container dcterms:title ?journaltitle 
  . ?container rdf:type <http://purl.org/spar/fabio/Journal>
}
group by ?journaltitle
order by desc ( ?counts )
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This query searches all units that are articles from journals. These 
magazines are contained is several “containers” (“JournalIssue”, “Journal-
Volume”, “Journal”) at subsequent levels of the hierarchy. The query filters 
subset of data only to entity that are related to the publisher for which the 
title is searched. Titles are then aggregated and displayed in decreasing 
order of group size.

The result is a very extensive list (over 26,000) of journals, so it was 
limited to the first ten items and presented below.

The results show that most articles in the OCC database were collected 
for the PLOS ONE journal.

If one want to limit the entire graph of citations to PLOS ONE only data, 
one should know the identifier (URI) of that publisher, which is given in the 

types counts

<http://purl.org/spar/fabio/Expression> 8652350

<http://purl.org/spar/fabio/JournalArticle> 7270180

<http://purl.org/spar/fabio/BookChapter> 81829

<http://purl.org/spar/fabio/ProceedingsPaper> 27832

<http://purl.org/spar/fabio/Book> 17656

<http://purl.org/spar/fabio/ReferenceEntry> 16246

<http://purl.org/spar/fabio/DataFile> 6507

<http://purl.org/spar/fabio/ReportDocument> 2387

<http://purl.org/spar/fabio/Thesis> 741

<http://purl.org/spar/fabio/SpecificationDocument> 631

<http://purl.org/spar/fabio/Journal> 253

<http://purl.org/spar/fabio/Series> 193

<http://purl.org/spar/fabio/JournalIssue> 188

<http://purl.org/spar/fabio/ReferenceBook> 133

<http://purl.org/spar/fabio/ExpressionCollection> 51

<http://purl.org/spar/fabio/AcademicProceedings> 35

<http://purl.org/spar/fabio/BookSeries> 16

Table. 1. Citation counts by types

Source: own study
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journaltitle counts

PLOS ONE - PLoS ONE 93056

Proceedings of the National Academy of Sciences 49679

Journal of Biological Chemistry 42100

Sci. Rep. - Scientific Reports 27150

Science 21621

Nature 20928

The Journal of Immunology 13327

Nucleic Acids Research 13182

Journal of Neuroscience 12557

Phys. Rev. Lett. - Physical Review Letters 12210

Table. 2. Citation counts by journal

Source: own study

corpus so that it can be used in subsequent queries. To do this, the follow-
ing query can be executed:

PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT * WHERE {
  ?citing rdf:type <http://purl.org/spar/fabio/Journal> 
    .  ?citing dcterms:title ?title
    FILTER regex(?title, “^PLOS”)
}

The command displays a journal names starting with “PLOS”. This 
allows to find its identifier and its the value is: <https://w3id.org/oc/cor-
pus/br/751>.

Using of SPARQL commands, further research is possible, such as the 
analysis of the number of cited papers from specific journals, articles from 
specific authors, the impact of individual journals, and more. However, 
probably not for everyone, this way will be the most intuitive and quick-
est to the intended destination. Therefore, if one wants to use other tools 
for analyzing graph structures, the export of data subset that is needed 
for conducting particular analyzes to the data structures that describe 
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separately the vertices and edges of the citation graphs, as this data form 
accepts most analytical systems dedicated to network structure research.

Analyzes conducted in the Gephi platform

As an exemplary tool for further analysis the Gephi platform was cho-
sen. Although it exists for  more than 8 years, it is still in the development 
phase (so-called beta version). Thanks to its user-friendly GUI and easy 
extension of functionality (lots of plugins) it is eagerly chosen by many 
researchers.

Its native file format for networks is GEXF based on XML and using 
this format gives a number of advantages, as shown in one of the author’s 
earlier work (Kamińska, 2018c), but from the BlazeGraph database is 
much easier (with the use of SPARQL queries only) to export data as a CSV 
file. For a file describing the edges, the Gephi application expects to have at 
least two columns named “Source” and “Target” containing the source and 
target node IDs. The result of the following SPARQL query saved to a file 
can directly be a source of information describing the citation we can sup-
ply to the Gephi application as CSV file:

PREFIX cito: <http://purl.org/spar/cito/>
PREFIX frbr: <http://purl.org/vocab/frbr/core#>

SELECT 
(
replace(str(?Citing),’https://w3id.org/oc/corpus/br/’,’’) as ?Source
) 
(
replace(str(?Cited),’https://w3id.org/oc/corpus/br/’,’’) as ?Target 
) 
WHERE 
{
      ?Citing cito:cites ?Cited
    . ?Cited frbr:partOf* <https://w3id.org/oc/corpus/br/751> 
}

The query searches all citations and filters the results to the records 
for which the cited unit is included in the journal of the previously found 
identifier pointing to PLOS ONE. In the SELECT statement, also functions 
is added that removes prefixes specific to URIs, leaving only a numeric 
value to allow for a more transparent form of identifiers.

By saving the query result in CSV format, we automatically get a header 
with the required names “Source” and “Target”, so that it can be imported 
with the “Import spreadsheet” function as an edge file to the Gephi appli-
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cation from the “Data laboratory” tab. By selecting “create missing nodes” 
the file can be loaded and the platform will automatically generate vertices 
based on the identifiers found in the “Source” and “Target” columns. This 
will allow to analyze the network structure, however, so generated vertices 
representing the papers will not contain any information (except identifiers 
that identify the OCC bibliographic entities) describing them. If one wants 
to be able to view in the Gephi  basic article information along with addi-
tional information that will describe them (article title, release year, etc.), 
a file with the vertices should  be created. Assuming that analysis conduct-
ing here focuses solely on articles from PLOS ONE journal, it is only need 
to generate a file describing only those bibliographic units. It can be done 
with the following command:

PREFIX cito: <http://purl.org/spar/cito/>
PREFIX frbr: <http://purl.org/vocab/frbr/core#>
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX fabio: <http://purl.org/spar/fabio/>

SELECT  
 distinct
 ( replace(str(?Cited),’https://w3id.org/oc/corpus/br/’,’’) as ?Id ) 
 ( ?Title as ?Label )
 ?Year 
WHERE 
{
      ?Citing cito:cites ?Cited
    . ?Cited frbr:partOf* <https://w3id.org/oc/corpus/br/751>
    . OPTIONAL { ?Cited dcterms:title ?Title }
    . OPTIONAL { ?Cited fabio:hasPublicationYear ?Year }
}

The above query returns all unique unit identifiers cited and published 
in PLOS ONE. In addition, if they are described by titles and publication 
years, this information will also be included in the results. It is worth not-
ing that the result saved in CSV format will include the identifiers and 
titles labeled as headers “Id” and “Label” respectively. These are the head-
ers expected by Gephi. On the other hand, a header with the name “Year” 
describing the column with years of publication will be an additional attrib-
ute describing the node.

The order of steps to create a citation graph in the Gephi using the two 
above generated files is as follows:

1. create a new project (“New project”) in the Gephi platform,
2. import the file of cited entities (“Nodes table” option) with titles and 

years of publication,
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3. import the file of citation edges (“Edges tabl” option) using the “Cre-
ate missing node” option.

So feed up system is ready to conduct analyzing. For more informa-
tion on how to import CSV data, visit the developer’s website (Gephi makes 
graphs handy, 2017).

For the data loaded in the above described method, the number of 
citations for individual articles was calculated as indegree. Therefore, all 
citation units (both from PLOS ONE and all others) were included. As the 
examplary objective of the analysis is the articles published in PLOS ONE 
then the graph is limited to such units. The graph of citations between 
PLOS ONE units was obtained, but it contains information on the number 
of all citations per paper.

Fig. 5. The entities from PLOS ONE in descending order of citation counts. Source: own study

The citation number values are presented in Fig. 5, which shows that 
the most frequently cited article (200 times) is “Fast Tree ...”, while the 
subsequent (“REVIGO Summarizes ...”, “Leishmaniasis Worldwide ...” and 
more) have a great distance from the leader. Their number visualized as 
node size using a layout algorithm based on the simulation of gravity forces 
as the “citation map” is shown in Fig. 6.

This map allows to discover relationships hard to observe in tabular 
form. The edges connecting the individual nodes represent a citation relation 
that is not reflexive so the graph is directed and the direction of the citation 
is in clockwise direction of the edge. It can be seen here that the papers 
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“REVIGO Summarizes ...” and “Leishmaniasis Worldwide ...” are often cited, 
but by units not published by PLOS ONE journal. On the other hand, the 
related group of articles “Fast Tree ..”, “A Robust ...” and others point to the 
possibility of their mutual thematic relationships. It is worth noting that 
units cited rarely have very small vertices and their labels. They represent 
only a less important background of analysis. While presenting a “map” as 
a static image, it is difficult to see the names of the smallest ones, but of 
course, using the Gephi tool, it is possible to interactively zoom in and focus 
on the selected sub-areas of the map. Based on such a “map” one can build 
hypotheses that can be verified by deeper look at particular areas of “map” or 
detailed analysis of raw data on selected bibliography entities. For the “Fast 
Tree ...” entity,  the graph of the papers related to it is shown in Fig. 7. We see 
here that despite the high rankings this article is cited only by 3 other papers 
published in PLOS ONE (other come from different journals).

The situation is quite different in the case of the paper “Age Target-
ing…” for which the graph is presented in Fig. 8. Although this entity has 
received “only” nine citations, there is a rich network of relationship (both 
citing and cited links) that may point to great interest to subject matter of 
this paper by PLOS ONE journal.

Fig. 6. Citation map of papers from PLOS ONE. Source: own study
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Fig. 7. Citation map of papers related to „Fast Tree..”. Source: own study

While citation maps, which represent directed and unitary citation facts 
between scientific papers, can represent fairly long citation paths that are 
sometimes difficult to visualize and analyze without the use of tools such as 
interactive zoom or graph filtering, the use of e.g. the co-citation measure 
gives maps to be easier to analyze as static images. This measure for two 
selected bibliographic entities assigns a value equal to the number of docu-
ments they cite these entities at the same time. The resulting graph is thus 
a non-directed but a weighted graph, what means that the edges connecting 
the nodes have no direction, but have their characteristic value indicating 
the strength of correlation of two given entities, that for better visualization, 
can affect thickness of edges. An example of visualization of this measure 
for entities of the analyzed corpus (a subset of PLOS ONE originating from 
the OCC) is illustrated in Fig. 9. It can be read in such a way that the arched 
documents are related to each other the more the edge is thicker.

An interesting example of visualization of dynamic in a bibliometric 
study is shown on the Fig. 10. The whole corpus of papers has been fil-
tered to the most frequent cited articles. The size of nodes is proportional 
to citation count measure but at the same time the bigger nodes “bubbled 
out” at the top of the graph. The abscissa shows the partitions grouping 
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publications by year of issue in a range between 2006 and 2017. The arcs 
between nodes show citations in clockwise direction of the edge. As we 
can see, however, the most frequently cited articles don’t have incoming 
arcs. This is because of the graph filtration and it proves that citation 
count for these papers comes from articles not published in PLOS ONE 
or from article published in PLOS ONE but with a relatively small citation 
count. 

An interesting case can be observed for some articles from 2016-2017, 
where there are the inverted citation arcs – the articles from 2016 cites the 
article from 2017. In fact, it is the relationship “Erratum in” (as evidenced 

Fig. 8. Citation map of papers related to „Age Targeting..”. Source: own study
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by bibliographic data published in the source https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/27441648), but in the OpenCitations system this has been 
categorized as a part of references (http://opencitations.net/browser/
br/105147).

The analyzes described above done using the Gephi tool show only 
the basics of its use for bibliometric researches. In addition to citations 
between bibliographic entities, analyzes can also be made at the higher 
level of aggregation (e.g. journals or institutions), analysis of co-operation 
between researchers (both in terms of citation or co-authorship), visuali-
zation of bibliometric indicators such as number of citations, measure of 
bibliographic coupling or measure of co-citation. Each of these issues on 
the example of data from the Polish bibliographic database CYTBIN was 
presented in the author’s earlier work (Kamińska, 2017c), and the issue 
of co-authorship visualization has been more extensively presented on 
the basis of the GRUBA bibliographic database developed by the author 
(Kamińska, 2018c).

It is worth mentioning that the Gephi platform also allows to calcu-
late many of the metrics used in social network analysis (SNA). Proposals 
for the use of these measures on the basis of bibliometrics and on other 

Fig. 9. The map of papers co-citation. Source: own study
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research on the development of science are presented in the another paper 
(Kamińska, 2018b).

Conclusions

The article, showing exemplary analyzes of data from the OpenCita-
tion Corpus, shows the possibility of extracting a subset of data from this 
corpus in the form of CSV files describing citation graphs. It also presents 
the possibility of conducting bibliometric analyzes in a tool dedicated to 
analysis of network structures (i.e. Gephi), which extends the potential 

Fig. 10. The citation count ranking year-by-year. Source: own study
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of analyzes to the possibility of making hypotheses difficult to see in data 
presented in traditional tabular forms.

Publishing citation data in the form of open access opens up new 
opportunities for analysis of the development of science. Researchers no 
longer limited to using commercial databases or typing bibliographic data 
for further analysis (Kamińska, 2017b), gain the ability to easy obtain the 
reliable bibliographic data. There is no doubt that the interest of scientists 
involved in the evaluation of science development is increasingly directed 
towards various open data sources such as Crossref, PubMed or OpenCi-
tations. This is evidenced by the recently increasing number of extensions 
of bibliometric analytical platforms, such as modules for importing biblio-
graphic data from the open Crossref platform implemented in VOSviewer 
(Van Eck, Waltman, 2017) or Gephi (Kamińska, 2018a).

The presented examples of analyzes are directed to the didactic goal 
and do not give rise to concrete conclusions describing scientific impor-
tance of individual articles for the development of science. The greater 
the range of the OCC database, and the longer its retrospective horizon 
becomes, the more reliable the observed dependencies will be. On the one 
hand, according to common opinions, that life cycle of technical sciences 
publications is relatively short, the extended time of publication process in 
the traditional model causes considerable delays. The development of the 
concept of open access will undoubtedly undermine this inertia as well as 
the possibility of quicker observation of changes occurring in the develop-
ment of particular fields of science.
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Anna Małgorzata Kamińska
PLOS ONE – a case study of quantitative and dynamic citation analysis of research 

papers based on the data in an open citation index (The OpenCitations Corpus) 

Abstract

This paper presents a case study showing the possibilities of conducting bibliometric 
analysis based on the data in the open citation index OCC (The OpenCitations Corpus). 
For cited papers published by the PLOS ONE data were extracted from the corpus and 
transformed to formats enabling bibliometric analysis in dedicated tools (spreadsheets, the 
Gephi visualization/computing platform). Then exemplary analysis and their visualizations 
were conducted for papers citation network. On examples the capabilities of query language 
SPARQL were also shown, as using only SPARQL, made available from the OCC platform, it 
is also possible to perform bibliometric analyzes based on remote OCC computing resources.

Key words: OpenCitations, citation index, bibliometrics, data sources, case study, Gephi, 
PLOS
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Anna Małgorzata Kamińska
PLOS ONE – studium przypadku ilościowej i dynamicznej analizy cytowań prac 

naukowych na podstawie danych z otwartego indeksu cytowań  
(OpenCitations Corpus)

Streszczenie

W artykule przedstawiono studium przypadku obrazujące możliwości prowadzenia 
analiz bibliometrycznych na podstawie danych z otwartego indeksu cytowań – OCC (The 
OpenCitations Corpus). Dane dotyczące artykułów cytowanych pochodzące z czasopisma 
PLOS ONE wyodrębniono z całości korpusu i sformatowano do postaci umożliwiającej 
realizację analiz w narzędziach zewnętrznych (analizy z użyciem arkusza kalkulacyjnego 
i aplikacji obliczeniowo-wizualizacyjnej Gephi). W artykule zaprezentowano przykładowe 
badania i wizualizacje grafów cytowań artykułów, a także przedstawiono możliwości języka 
zapytań SPARQL, umożliwiającego prowadzenie analiz wprost na platformie OpenCitations 
(udostępnionej jako usługa WWW lub uruchomionej we własnym środowisku obliczeniowym).

Słowa kluczowe: bibliometria, Gephi, indeks cytowań, OpenCitations, PLOS, studium 
przypadku, źródła danych
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W kręgu kultury książki ewangelików cieszyńskich na przykładzie 
zbioru druków polskich w Bibliotece i Archiwum im. B.R. Tschamme-
ra – do 1918 r. / Jadwiga Picha. – Bielsko-Biała: Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka, 2018. – 258 s.: il. – ISBN 9788394352516

hanna lanGer1

1

śląsk Cieszyński to region, w którym książki gromadzili przedstawi-
ciele wszystkich warstw społecznych i różnych wyznań. Do znanych cie-
szyńskich bibliofilów należy Jerzy Gajdzica (1777-1840) z Cisownicy koło 
Ustronia. Był on nie tylko właścicielem jednej z pierwszych chłopskich 
bibliotek na Śląsku Cieszyńskim, ale także autorem „zapiśnika” – ręko-
pisu zawierającego fragmenty różnych książek, opisy faktów historycznych, 
odnotowane pieśni religijne, wiadomości przyrodnicze czy np. informacje 
o rodzinie – i posiadaczem pierwszego chłopskiego ekslibrisu na ziemi cie-
szyńskiej. Podobnie jak Jerzy Wacławik (zm. przed 1796 r.) z Zamarsk 
J. Gajdzica darował książki swoim dzieciom, które pomnażały odziedzi-
czone kolekcje.

Kilkadziesiąt tomów zgromadził też Jerzy Fryderyk Bludowski (1655-
1730), przedstawiciel śląskiej szlachty protestanckiej o polskich tradycjach. 
Po śmierci J.F. Bludowskiego księgozbiór stał się własnością jego zięcia, 
Adolfa Bogumiła Schmelinga, oraz córki Marii Luizy. Około 1750 r. obie 
biblioteki przekazano do cieszyńskiego kościoła ewangelickiego, a z cza-
sem stały się one zalążkiem przyszłej książnicy zborowej2. Ufundował ją 
Bogumił Rudolf Tschammer (1711-1787) z Iskrzyczyna, adwokat i wielo-
letni kasjer cieszyńskiego zboru. Ofiarował on swój księgozbiór, liczący 500 
dzieł, oraz przekazał dotację pieniężną służącą dalszemu powiększaniu 
zborowej kolekcji. 

Obecnie zbiory te przechowywane są w Bibliotece i Archiwum im. 
B.R. Tschammera. Licząca około 23 000 tomów kolekcja stanowi przed-
miot dociekań zarówno o charakterze informacyjnym, jak również badań 
ukazujących proces tworzenia się systemu książki na Śląsku Cieszyńskim 
(Broda, 1970; Gładkiewicz, red., 1997; Łaskarzewska, red., 1993; Pawło-
wiczowa, 1986; Pawłowiczowa, 1988). W nurt badań drugiego typu wpisuje 

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
2 Wedle wyników ostatnich badań początki kolekcji biblioteki kościelnej sięgają 1709 r. 

(Gabryś, 2013).
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się publikacja Jadwigi Pichy. Autorka zbadała polską część cieszyńskiej 
kolekcji, obejmującą książki wydane do 1918 r. Swoje rozważania prowa-
dziła uwzględniając aspekty księgoznawcze i kulturowe, dążąc do przed-
stawienia rozwoju kultury książki na Śląsku Cieszyńskim na tle procesu 
kształtowania się tożsamości narodowej, religijnej i kulturowej społeczno-
ści ewangelickiej. Podczas selekcji badanych dzieł J. Picha zastosowała 
kryterium językowe i terytorialne, wybierając 303 druki wydane w języku 
polskim w Cieszynie spośród wszystkich tomów zgromadzonych w zborowej 
bibliotece. Dostrzegła przy tym konieczność przeprowadzenia kolejnych, 
podobnych badań w odniesieniu do literatury i kultury przede wszystkim 
niemiecko- i czeskojęzycznej. 

Publikację otwiera obszerny Wstęp, który stanowi interesujące wpro-
wadzenie do ukazanych w kolejnych częściach analiz. Uwidoczniono w nim 
zjawisko wielokulturowości Śląska Cieszyńskiego na tle procesu tworzenia 
się świadomości narodowej około połowy XIX w., polegającego m.in. na osią-
gnięciu przez język polski, w jego odmianie gwarowej, równouprawnienia 
z językami niemieckim i czeskim w drugiej połowie XIX w. Wpływ na rozwój 
kultury polskiej miała także sytuacja wyznaniowa regionu, w tym pojawie-
nie się znacznej grupy ludności ewangelickiej. Charakterystyczna dla niej 
potrzeba codziennego czytania Biblii sprzyjała nie tylko wzrostowi poboż-
ności, ale także opanowaniu umiejętności czytania. Wszystkie te ustalenia 
mają istotne znaczenie dla postawionej przez Autorkę tezy o znaczeniu lek-
tury w życiu codziennym ewangelików. Na uwagę zasługuje również zwięźle 
przedstawiona historia narastania zasobu ewangelickiej biblioteki, chociaż 
– jak Autorka dodaje – dokładne rozpoznanie wielkości kolekcji nie jest 
obecnie możliwe ze względu na brak dokończonych prac nad inwentarzami 
i katalogami. Sprawa porządkowania cieszyńskiej kolekcji zawsze była jed-
nak ważna, a rejestrowaniem zbiorów zajmowali się m.in. Jan Muthmann 
(1685-1747), pierwszy pastor cieszyńskiej parafii ewangelickiej, a wiele lat 
później Jan Wantuła (1877-1953) i Jan Broda (1911-2007) – dwaj cieszyń-
scy bibliofile. Sporządzone katalogi, mimo że nie są dokładne, dają ogólną 
informację o wielkości i strukturze zasobów.

Przeprowadzona analiza polskojęzycznego fragmentu księgozbioru 
ukazuje szeroki kontekst funkcjonowania książki na Śląsku Cieszyńskim 
– uwarunkowania historyczne, społeczne i kulturowe, które wpłynęły 
na zróżnicowanie społeczności cieszyńskiej. Dla jej ewangelickiej czę-
ści istotne znaczenie miał okres prześladowań w czasie kontrreformacji. 
Zwyczajem stało się wówczas odprawianie w domach nabożeństw, w cza-
sie których czytano Biblię, kazania z postylli i śpiewano pieśni z kancjo-
nału. Dzięki tym praktykom religijnym – jak wspomniano w recenzowanej 
publikacji – wzmacniano wiarę, jak również upowszechniano umiejętność 
czytania, którą dzieci opanowywały zazwyczaj przed rozpoczęciem nauki 
szkolnej. Tezy te Autorka ilustruje fragmentami wspomnień m.in. Jana 
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Pindóra (1864-1919), które pokazują miejsce książki w życiu codziennym 
ewangelików.

Badaną część kolekcji zgromadzonej w cieszyńskim kościele ukazano 
jako konglomerat poszczególnych grup piśmiennictwa. Ze względu na 
charakter biblioteki, jej największy fragment obejmuje literaturę religijną 
w postaci 181 egzemplarzy poddanych dalszej analizie. Autorka wymie-
niła i omówiła wydania modlitewników, katechizmów, Biblii, kancjonałów 
i postylli. Autorami licznych druków byli pastorzy ewangelickiego zboru, 
m.in. J. Muthmann, Samuel Ludwik Zasadius (1695-1756), Jan Kłapsia 
(1759-1805) i Jerzy Bogusław Heczko (1825-1907). Świadectwami życia 
religijnego były też – zdaniem Autorki – druki okolicznościowe, dokumen-
tujące niejednokrotnie ważne wydarzenia w życiu ewangelickich parafii na 
Śląsku Cieszyńskim, jak wydawnictwa przedstawiające historię zborów, 
przybliżające sylwetki pastorów, obejmujące sprawozdania roczne i in. Opi-
sano także publikacje na temat np. historii reformacji i dziejów kościoła 
ewangelickiego, dotyczące teologii porównawczej czy też prace charaktery-
zujące życie religijne współwyznawców z innych krajów – które do druków 
okolicznościowych nie należą. W tej części pracy J. Picha omówiła ponadto 
mniej liczne wydawnictwa katolickie znajdujące się w zborowej bibliotece, 
np. pozycje ogłoszone przez stowarzyszenie Dziedzictwo bł. Jana Sarkan-
dra w Cieszynie (1873). Informacje te zostały uzupełnione o proweniencje 
zamieszczone w ofiarowanych zborowi tomach, które potwierdzają m.in. 
tradycję przekazywania książek z pokolenia na pokolenie i praktykę obda-
rowywania się książkami. Charakterystyka ta dokumentuje rynek książki 
religijnej, jak również dzięki różnorodnym przykładom ukazuje zaintereso-
wania czytelnicze cieszyńskich ewangelików.

Drugą grupę piśmiennictwa omówionego w recenzowanej książce sta-
nowiły publikacje edukacyjne (49). Autorka szczegółowo ukazała wydawnic-
twa o charakterze szkolnym i naukowym. Podkreśliła, że wśród pierwszych 
polskich podręczników szkolnych, pochodzących z pierwszej połowy XIX w., 
znajdowały się też książki kościelne, śpiewniki i słowniki, których autorami 
byli często księża związani z cieszyńskim zborem. Najpierw używano pod-
ręczników czeskich i niemieckich, a dopiero dzięki inicjatywie nauczycieli 
cieszyńskich powstały podręczniki polskie. Na tle innych autorów tego typu 
dzieł wyróżniał się Jan Śliwka (1823-1874), który opracował kilkanaście 
polskich książek wykorzystywanych w ewangelickich szkołach na Śląsku 
Cieszyńskim. Spośród poradników i literatury fachowej Autorka opisała 
natomiast publikacje na temat np. rolnictwa, higieny i prawa. 

Rozdział poświęcony wydawnictwom z zakresu problematyki spo-
łeczno-politycznej (39) dotyczy głównie druków ogłoszonych przez polskie 
towarzystwa kulturalno-oświatowe, np. Czytelnię Ludową w Cieszynie, czy 
organizacje i ugrupowania związane z polskim ruchem narodowym, jak np. 
Polityczne Towarzystwo Ludowe. Odnalezione zostały też prace na temat 
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życia i aktywności działaczy narodowych, m.in. Pawła Stalmacha (1824-
1891) – redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Do tej grupy druków J. Picha 
zaliczyła także sprawozdania roczne Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cie-
szyńskiego (od 1918 r. przyjęła nazwę Macierz Szkolna Ziemi Cieszyńskiej), 
jednej z najstarszych śląskich organizacji patriotycznych, która koncentro-
wała się na działalności oświatowej i szkolnej. Dopełnieniem problematyki 
społeczno-politycznej jest charakterystyka aktywności instytucji ewange-
lickich i ich roli w rozwoju społeczno-kulturalnym Śląska Cieszyńskiego. 
Polegała ona m.in. na upowszechnianiu czytelnictwa, organizowaniu 
prelekcji, jak również rozwijaniu ruchu teatralnego i sportowego. Uwagę 
Autorki skupiła działalność Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej 
w Cieszynie (od 1905 r. znane jako Towarzystwo Ewangelickie) i Czytelni 
Ewangelickiej. Działały też stowarzyszenia prowadzące działalność chary-
tatywną, jak np. Ewangelickie Stowarzyszenie Niewiast w Cieszynie. Trzeba 
podkreślić, że J. Picha udokumentowała funkcjonowanie tych instytucji, 
nieraz mało znanych, poprzez opis zgromadzonych w bibliotece zborowej 
publikacji, najczęściej statutów. 

Część publikacji poświęconą analizie zawartości polskiego fragmentu 
kolekcji zgromadzonej w Bibliotece i Archiwum im. B.R. Tschammera 
zamyka charakterystyka wydawnictw o treści literackiej i muzycznej. Jest 
to zespół nieliczny, bo liczący zaledwie 32 pozycje. Omówione druki, jak np. 
dzieła literatury religijnej czy śpiewniki, można było włączyć do uprzednio 
wydzielonych działów. W przypadku wydawnictw muzycznych (23 pozycje) 
zamysłem Autorki było zapewne podkreślenie znaczenia śpiewu w prak-
tykach religijnych ewangelików. Śląsk Cieszyński jest bowiem regionem 
bogatym pod względem kultury muzycznej. Dla folkloru muzycznego nie-
małe zasługi mieli Andrzej Hławiczka (1866-1914) i jego syn Karol Hła-
wiczka (1894-1976) oraz Jan Tacina (1909-1990).

Dłużej warto zatrzymać się nad ostatnim rozdziałem omawianej 
publikacji zatytułowanym Recepcja polskiej książki cieszyńskiej w śro-
dowisku luterańskim, przygotowanym w znacznym stopniu na podstawie 
proweniencji. Zapiski proweniencyjne J. Picha podzieliła na instytucjo-
nalne (a tutaj na znaki własnościowe niegdysiejszej Biblioteki Tscham-
mera i należące do firm księgarskich, urzędów parafialnych, organizacji 
i stowarzyszeń) i prywatne (należące do pastorów, księży, wiernych; okre-
ślające dane osobowe właściciela; anonimowe zapiski i notatki). Te znaki 
własnościowe ukazują losy książek przed zdeponowaniem ich w biblio-
tece zborowej. Wskazują też nazwiska ich właścicieli, czyli dokumentują 
istnienie prywatnych bibliotek, np. szerzej opisanego zbioru Jana Sto-
nawskiego (1870-1957) i Oskara Michejdy (1885-1966), oraz dowodzą 
funkcjonowania często mało znanych instytucji. Przede wszystkim jednak 
są one świadectwem kultury czytelniczej cieszyńskich ewangelików, co 
Autorce w pełni udało się ukazać.
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Publikację uzupełnia Wykaz źródeł i literatury. J. Picha wymieniła pozy-
cje znajdujące się w Bibliotece i Archiwum im. B.R. Tschammera w Cieszy-
nie (zaznaczając występujące w nich proweniencje i sygnatury książek), 
następnie Inwentarze i katalogi (ich autorem jest J. Broda, wspomniany już 
bibliofil ze Śląska Cieszyńskiego), Pamiętniki i wspomnienia oraz Opraco-
wania. Pracę uzupełniają fotografie (jest ich 45) ciekawszych proweniencji 
umieszczonych w badanych drukach. 
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w dniu 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej w Centrum Informa-
cji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się semina-
rium zatytułowane Nieoczekiwane powroty Gustawa Morcinka. Konferencji 
towarzyszyła promocja książki Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej 
Gustawa Morcinka (Sadzikowska, 2017) autorstwa Lucyny Sadzikow-
skiej. Publikacja ukazała się w listopadzie 2017 r. nakładem Wydawnictwa 
Naukowego „Śląsk”. W spotkaniu naukowym, którego organizatorami byli: 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego 
Oddział Katowicki, Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady, Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, uczestniczyli wychowawcy 
oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Mor-
cinka w Rudzie Śląskiej, a także bibliotekarze szkolni i akademiccy.

Konferencja stała się okazją do uwspółcześnionej, krytycznej analizy 
twórczości, zwłaszcza poobozowej – autora Łyska z pokładu Idy – wokół któ-
rej narosło wiele krzywdzących stereotypów. Wykorzystanie współczesnych 
metodologii literaturoznawczych do czytania dzieł Morcinka – w zamyśle 
organizatorów – było próbą przywrócenia tego pisarstwa do obiegu czy-
telniczego. Spotkanie otworzył redaktor Jacek Filus, który zadeklamował 
wstrząsający fragment Listów spod morwy.

Sesję moderowała badaczka twórczości śląskiego pisarza, autorka 
Pisarskiego zakonu. Biografii literackiej Gustawa Morcinka (Heska-Kwa-
śniewicz, 1988) prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, która serią 
pytań zachęciła zebranych w sali konferencyjnej uczniów do podzielenia 
się przemyśleniami na temat osoby patrona szkoły, II wojny światowej, 
czytanych książek, roli czytelnictwa w życiu człowieka. W dalszej kolejno-
ści głos zabrała L. Sadzikowska, która opowiedziała o swych doświadcze-

1 Uniwersytet Śląskiego w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
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niach i refleksjach związanych między innymi z lekturą Judasza z Monte 
Sicuro. Każda bowiem historia zrelacjonowana przez rozbitka na zamku 
w Monte Sicuro poraża ogromem zła. Prelegentka zwróciła uwagę, że w pro-
zie G. Morcinka najwięcej dzieje się na poziomie afektów i emocji. To one 
rządzą w utworach śląskiego pisarza relacjami ludzi.

Profesor dr hab. Helena Synowiec rozpoczęła czytelniczy ogląd twór-
czości G. Morcinka od refleksji na temat gwary. Podkreśliła, że twórczość 
autora Listów spod morwy pełna jest znakomitego humoru i pięknego 
dialektu śląskiego z charakterystycznym zwężonym e (np. rzykać, czyli 
„modlić się”). Gwara ma służyć indywidualizacji bohaterów. Naukowy 
wywód o językowym tworzywie, realiach pracy górniczej oraz krytycznym 
stosunku pisarza do zapożyczeń i germanizmów, które nazywał „podcie-
pami”, prelegentka wzbogaciła wspomnieniami własnego Ojca – górnika, 
zatrudnionego w kopalni „Ziemowit”.

Tematem wystąpienia dr hab. Danuty Krzyżyk były tytuły powieści 
i opowiadań G. Morcinka. Badaczka interesująco przedstawiła kilka wybra-
nych tytułów (m.in. Judasz z Monte Sicuro i Listy spod morwy). Zaprezen-
towana analiza pozwoliła sformułować wniosek, że tytuły utworów autora 
Listów z mojego Rzymu są pojemne znaczeniowo, metaforyczne, a także 
odwołują się do symboliki biblijnej i historycznej.

Doktor L. Sadzikowska przekonywała, że twórczość autora Wyrąbanego 
chodnika, zwłaszcza ta poobozowa, stanowi interesujące studium złożonych 
relacji między ludźmi i zwierzętami. Sięgnięcie po narzędzia krytyczne, takie 
jak zookrytyka (Barcz, 2016) czy posthumanizm, pozwala stworzyć różno-
rodne perspektywy interpretujące wieloaspektowe relacje między ludźmi 
i zwierzętami, kulturą i – w jakimś sensie – naturą. Treści przedstawione 
w twórczości pochodzącego z Karwiny pisarza dają się odkodować z uwzględ-
nieniem nurtów ekokrytycznych. Spojrzenie na reprezentację zwierząt 
w takich powieściach G. Morcinka, jak Zagubione klucze, Judasz z Monte 
Sicuro, w zbiorze opowiadań Dziewczyna z Champs Elysées czy w Listach 
spod morwy przez pryzmat tych teorii pozwoliłoby na uzyskanie interesują-
cego materiału badawczego. Zdaniem prelegentki, nie ulega wątpliwości, że 
perspektywa animal studies (Krupiński, 2016; Weil, 2014, s. 15-35) umożli-
wia wyjście poza melancholijną, antropocentryczną teologię.

Doktor hab. Katarzyna Tałuć swoje wystąpienie poświęciła nauko-
wej analizie zagadnienia dotyczącego Morcinka w „sieci”, z kolei Jadwiga 
Witek i Tomasz Zięba na podstawie źródeł informacji naukowej Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej skonstatowali, że książki 
G. Morcinka w domenie publicznej są raczej nieobecne. W sieci informa-
cyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej znajduje się 
161 tytułów książek G. Morcinka. „Polska Bibliografia Literacka” za lata 
1988-2003 rejestruje sześć książek poświęconych twórczości G. Morcinka 
(z czego trzy autorstwa prof. dr hab. K. Heskiej-Kwaśniewicz) i 34 arty-
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kuły dotyczące pisarstwa oraz biografii autora. „Bibliografia Zawartości 
Czasopism” Biblioteki Narodowej za lata 2004-2018 indeksuje w sumie 39 
artykułów, zaś „Przewodnik Bibliograficzny” w tym samym przedziale cza-
sowym zawiera 34 wydawnictwa książkowe, dotyczące twórczości i życia 
G. Morcinka.

Licznie zgromadzeni słuchacze oraz duże ich zainteresowanie twórczo-
ścią poobozową G. Morcinka świadczą o tym, że warto kontynuować dys-
kusję nad pisarstwem autora Siedmiu zegarków kopidoła Joachima Rybki 
(jedynej w naszej literaturze powieści o grabarzu). Nie ulega wątpliwości, że 
odchodzi się już od formuły „Morcinka – piewcy Śląska”, a coraz częściej 
dostrzega się inne tematy i wartości jego pisarstwa. I tego dowodem była 
konferencja Nieoczekiwane powroty Gustawa Morcinka.
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na przełomie lutego i marca 2018 r. Centrum Badawcze Bibliografii Pol-
skiej Estreicherów w Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowało kolejną, 
czwartą już konferencję naukową z cyklu Libri… Inicjatywa ta, zapocząt-
kowana ponad dekadę temu krakowską konferencją Libri Separati (2007), 
przygotowana przez kierownika Centrum, prof. dra hab. Wacława Walec-
kiego, od samego początku pomyślana została jako przestrzeń spotkań 
i forum wymiany doświadczeń dla międzynarodowego środowiska badaczy, 
bibliotekarzy, księgoznawców i muzealników zajmujących się szeroko rozu-
mianymi zbiorami polskimi i Polski dotyczącymi w państwowych bibliote-
kach Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy. Pragmatyczny aspekt pierwszego 
spotkania, nastawionego na wzajemną współpracę, dzielenie się dobrymi 
praktykami oraz wspólne poszukiwanie najlepszych możliwych rozwiązań 
dotyczących opracowania i udostępniania poloników, a przy tym utrzyma-
nego w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, spowodował, że na 
kolejne odsłony cyklu nie trzeba było długo czekać. W roku 2010 w Krako-
wie i w Nowym Wiśniczu odbyła się konferencja Libri Recogniti, ponownie 
zorganizowana przez Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów, 
zaś jej kontynuacją stało się przygotowane trzy lata później w Charkowie 
z inicjatywy tamtejszych środowisk naukowych międzynarodowe sympo-
zjum Libri Descripti (Міжнародний науково-практичний семінар Libri 
Descripti, 2013), łączące formułę konferencji naukowej i seminarium szko-
leniowego opartego na wykładach mistrzowskich.

W ten sposób kolejne konferencje stały się nie tylko okazją do prezen-
towania wyników gotowych badań, przedstawiania rezultatów zakończo-
nych projektów czy referowania bieżącego stanu prac, lecz przede wszyst-

1 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Es-
treicherów
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kim zaczęły być traktowane jako cykliczny element codziennego, bieżącego 
życia naukowego dla wielu instytucji i badaczy, zarówno polskich, jak 
i przede wszystkim zagranicznych. Na kolejnych spotkaniach swobodnie 
wymieniano się informacjami naukowymi oraz trudno czasem dostępną 
w tym kontekście wiedzą ekspercką, dzielono się wątpliwościami, szukano 
możliwości dalszej współpracy i wspólnie projektowano kolejne inicjatywy 
badawcze.

W tym samym duchu utrzymane było również czwarte spotkanie 
– konferencja Libri Rariores & Rarissimi2. Obrady otworzył prof. dr hab. 
W. Walecki, m. in. jako przewodniczący Komisji Słowiańskiej Bibliografii 
Literackiej i Komparatystycznej przy Międzynarodowym Kongresie Slawi-
stów, witając zgromadzonych gości w siedzibie powołanego z jego inicjatywy 
Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów – Domu Rycerskim 
przy ulicy Kanoniczej 6 w Krakowie3. 

Wystąpienie inauguracyjne wygłosiła Iryna Żurawlowa, dyrektor Cen-
tralnej Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. 
Wasyla Karazina. W pierwszej części swego referatu przybliżyła słucha-
czom sylwetki Polaków związanych z Charkowem oraz formy ich współcze-
snego upamiętniania (m.in. kolejne wydania „Almanachu Polskiego” oraz 
nowe, zaktualizowane wydanie mapy przedstawiającej najważniejsze miej-
sca związane z obecnością Polaków w tym mieście), w drugiej zaś – wyniki 
najnowszych badań nad księgozbiorami zachowanymi w bibliotekach 
charkowskich, pokazujące, że polonika XVI-XVIII w., zgromadzone niegdyś 
przez wybitnych polskich, ukraińskich i rosyjskich intelektualistów do dziś 
stanowią ważną i cenioną część charkowskiego dziedzictwa kulturowego. 
Ważnym elementem wystąpienia było szczegółowe omówienie badań nad 
proweniencjami książek polskich zachowanych w zbiorach charkowskiej 
biblioteki uniwersyteckiej.

Jako druga zabrała głos Majja Aleksiejenko z Biblioteki Odeskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa, omawiając pozostałości 
różańskiego księgozbioru Sapiehów zachowane w zbiorach wspomnianej 
biblioteki. Książki Sapiehów, przechowywane wcześniej w uniwersyteckich 
zbiorach wileńskich, trafiły do Odessy po zamknięciu w 1842 r. Akade-
mii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, której księgozbiór został następnie 
rozdzielony pomiędzy inne instytucje edukacyjne Imperium Rosyjskiego. 
Część zbiorów Akademii zasiliła w ten sposób również odeskie Richelieu 
Lyceum (Ришельевский лицей), przekształcone w 1865 r. w uniwersytet. 
Referat również koncentrował się na kwestiach badań proweniencyjnych, 

2 Por. http://www.polonistyka.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/fotoreportaze-2017/-/jour-
nal_content/56_INSTANCE_or0SO8PTesPo/41623/139131020

3 Popularnie nazywane „gniazdem Bibliografii Polskiej”, którego Profesor jest „strażnikiem”, 
jako noszący godność „Dostojnego Brata Bibliografa ze Złoceniami” w odrodzonym Rycerskim 
Zakonie Bibliofilskim z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie. 
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zaś zakończyła go prezentacja opublikowanych niedawno katalogów, doku-
mentujących zbiory starych druków ze zbiorów Biblioteki Odeskiego Uni-
wersytetu Narodowego.

Następnie zabrał głos przedstawiciel Biblioteki Niżyńskiego Uniwer-
sytetu Państwowego im. Mikołaja Gogola, doc. dr Maksym Potapenko. 
Występując w imieniu swoim oraz swojego współpracownika, Ołeksandra 
Morozowa, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz plany 
badawcze związane z obszernym niżyńskim zbiorem poloników. Kolekcja 
ta, przekazana w XIX w. ze zbiorów warszawskich, zawiera wiele druków 
o niezwykle ciekawej historii, udokumentowanej m.in. dzięki ekslibrisom, 
superekslibrisom i dawnym wpisom własnościowym.

Po przerwie drugi panel rozpoczęła Switłana Pozichowska, reprezen-
tująca Muzeum Książki i Drukarstwa miasta Ostroga oraz (w zastępstwie 
Ołeksandra Pozichowskiego) tamtejszy Państwowy Park Historyczno-Kul-
turowy. Tematem jej wystąpienia były stare druki XVI–XVIII w., przecho-
wywane w zbiorach Dubieńskiego Państwowego Parku Historyczno-Kultu-
rowego i Torczyńskiego Muzeum Krajoznawczego. Uczestnikom konferencji 
Pozichowska zaprezentowała ciekawe druki krakowskie, lwowskie, war-
szawskie i wileńskie, ale też berdyczowskie, częstochowskie, królewieckie 
i lubelskie, stanowiące część omawianej kolekcji.

Kolejny referat przedstawiła Rima Dirsytė z Biblioteki Narodowej Litwy 
im. Martynasa Mažvidasa w Wilnie. Jego tematem były polonika XVI-XVII 
w. ze zbiorów biblioteki Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie. 
Pozostałości wspomnianego księgozbioru, w znacznej mierze zniszczo-
nego i rozproszonego w okresie II wojny światowej, zachowały się obec-
nie w Bibliotece Narodowej Litwy (oraz – w większej części – w Bibliotece 
im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk), gdzie spływały stopniowo od 
zakończenia wojny aż do połowy lat 60. XX w. Aktualny przegląd materiałów 
rozdzielonych pomiędzy różne zasoby biblioteczne (w tym tzw. fond lituani-
styczny), połączony z intensywnymi badaniami proweniencyjnymi, pozwolił 
na wstępne opisanie zachowanych reliktów, co w zestawieniu z przedwo-
jenną dokumentacją zbiorów stanowi pierwszy krok dla prób zrekonstru-
owania jej zawartości. Referatowi towarzyszyła również prezentacja zdjęć 
starodruków ze wspomnianego zasobu, zaś samo wystąpienie spotkało się 
ze szczególnie żywym odzewem publiczności, w tym zwłaszcza uczestniczą-
cej w panelu Hanny Łaskarzewskiej, specjalizującej się w historii dawnych 
bibliotek polskich.

Następnie dr Irina Karpowa z Rosyjskiej Biblioteki Państwowej 
w Moskwie omówiła polono-rossica z pierwszego ćwierćwiecza XIX w., 
których opisy obejmuje wydane w ostatnich latach zestawienie Сводный 
каталог русской книги 1801-825 (Zbiorczy katalog książki rosyjskiej 1801-
1825). Panel zakończyło wystąpienie Nataliji Bondar z Biblioteki Narodo-
wej Ukrainy im. Władymira Wernadskiego w Kijowie, poświęcone orna-
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mentyce opraw książek pochodzących z księgozbioru kolegium jezuickiego 
w Ostrogu, zaś całodzienne obrady zwieńczyła ożywiona dyskusja. 

Zagraniczni goście poświęcili następnie kilka godzin na zwiedzanie Kra-
kowa, zaś wszyscy uczestnicy konferencji ponownie spotkali się wieczorem 
w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” (w Domu Polonii przy Rynku Głów-
nym) na nieco mniej oficjalnym spotkaniu, podczas którego w swobodniej-
szej atmosferze omówiono m.in. postępy prac nad katalogowaniem polo-
ników przechowywanych w bibliotekach Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji 
oraz omówiono przykłady i perspektywy wzajemnej współpracy kulturalnej 
i naukowej.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła wizyta uczestników w Muzeum im. 
Emeryka Hutten-Czapskiego (oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie), 
gdzie goście zapoznali się z wystawą Najjaśniejszym. Panegiryki i utwory 
pochwalne poświęcone królom i królowym polskim, a następnie wzięli 
udział w dyskusji z jej kuratorami. Po południu przystąpiono natomiast 
do dalszych obrad, które zainaugurowało wystąpienie dr Iriny Wielikodnej. 
Nawiązując pośrednio do przedpołudniowej wycieczki, referentka omówiła 
fragmenty kolekcji E. Hutten-Czapskiego w zasobach Naukowej Biblioteki 
Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa, koncentrując 
się przede wszystkim na zachowanym tam zbiorze litografowanych por-
tretów. Wystąpienie to wzbudziło duże zainteresowanie obecnych na sali 
przedstawicielek krakowskiego Muzeum.

Jako druga wystąpiła dr Iryna Kaczur z Lwowskiej Narodowej Biblioteki 
Naukowej Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, przedstawiając księgi o królew-
skich proweniencjach zachowane w tamtejszych zbiorach. Uczestnikom kon-
ferencji zaprezentowała woluminy pochodzące z bibliotek Zygmunta Starego, 
Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Stanisława Augusta Poniatowskiego 
i Marii Leszczyńskiej, a także omówiła warsztatowe ramy badań prowenien-
cyjnych oraz poddała pod dyskusję kilka przypadków wątpliwych. 

Następnie zabrał głos dr Jury Ławryk z Narodowego Muzeum Histo-
rycznego Republiki Białoruś w Mińsku. Omówił on losy książek dawnej 
biblioteki bernardynów w Budsławiu, rozpoczynając od niezwykłej historii 
odkrycia księgozbioru na poddaszu kościelnej wieży, kończąc zaś na szcze-
gółowej analizie proweniencyjnej poszczególnych woluminów. Na koniec 
dr Iryna Ciborowska-Rymarowicz przedstawiła nieznany superekslibris 
grekokatolickiego biskupa Sylwestra Lubienieckiego-Rudnickiego, zacho-
wany w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. Władymira Wernad-
skiego, omawiając go w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. 

Niestety z powodu nieobecnosci autorki nie doszło do wygłoszenia refe-
ratu dr Switłany Zinczenko z Muzeum Narodowego im. Andrzeja Szeptyc-
kiego we Lwowie, dotyczącego tradycji polskiego superekslibrisu w historii 
rozwoju lwowskich bibliotek w okresie XVII-XIX w. (na przykładzie biblio-
teki lwowskiego klasztoru karmelitów bosych). 
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Trzeci dzień konferencji poświęcono na pracę w mniejszych zespołach, 
moderowanych przez pracowników Centrum Badawczego Bibliografii Pol-
skiej Estreicherów: Alinę Baran (druki staropolskie) oraz Martę Kowalew-
ską i Beatę Opokę (druki XIX w.). Taka formuła organizacyjna pozwoliła 
na indywidualną wymianę doświadczeń, szczegółowe konsultacje meryto-
ryczne dotyczące zagadnień specjalistycznych oraz, co dla nas szczególnie 
istotne, omówienie praktycznych aspektów wzajemnej współpracy i moż-
liwości jej dalszego rozwoju. Bardzo ważnym plonem konferencji stało się 
także zebranie przez nas około trzydziestu deklaracji (oficjalnie: Kart apli-
kacji produktu) od gości zagranicznych na temat wykorzystywania przez 
nich w pracy zawodowej naszej Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera 
– EBBE, uruchomienia której gratulowano przy okazji profesorowi Walec-
kiemu, jako jej pomysłodawcy i głównemu architektowi.

Oficjalne obrady zakończył Stanisław Siess-Krzyszkowski, wygłaszając 
krótkie podsumowanie konferencji, zaś po południu uczestnicy udali się 
do Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie odbywały się 
obchody jubileuszu 70. rocznicy urodzin prof. dra hab. W. Waleckiego4.

Główne uroczystości z udziałem władz dziekańskich oraz licznych gości 
z kraju i z zagranicy zainaugurował prof. Jakub Niedźwiedź, kierownik 
Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, z którą od początku pracy zawodowej związana była 
działalność naukowa Jubilata. Następnie zabrała głos prof. dr hab. Renata 
Przybylska, Dziekan Wydziału Polonistyki, zaś laudację wygłosił wiceprezes 
Polskiej Akademii Umiejętności, wcześniej zaś długoletni kierownik Katedry 
Historii Literatury Staropolskiej i Przyjaciel Jubilata, prof. dr hab. Andrzej 
Borowski. W nawiązaniu do tego właśnie przemówienia, podnoszącego mię-
dzy innymi edytorskie zasługi prof. Waleckiego, chór kameralny Baroque 
Collegium 1685 pod kierunkiem Agnieszki Żarskiej odśpiewał dwie staro-
polskie pieśni opublikowane przez Niego w powołanym przezeń wydawnic-
twie naukowym Collegium Columbinum. Były to Pieśń nabożna do słów 
Mikołaja Reja oraz anonimowa Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego. 

Gdy w Auli Collegium Maius przestała rozbrzmiewać staropolska 
muzyka, głos zabrali S. Siess-Krzyszkowski i dr Tomasz Nastulczyk, 
aby jako redaktorzy księgi jubileuszowej uroczyście wręczyć Profesorowi 
obszerny tom zatytułowany Nihil sine litteris. Scripta in honorem Venceslai 
Walecki, przygotowany przez kilkudziesięciu Jego uczniów i przyjaciół. 
I. Żurawlowa w imieniu zagranicznych współpracowników Jubilata wrę-
czyła mu okolicznościowy album pamiątkowy, zaś prof. Małgorzata Krzysz-
tofik, występując jako reprezentantka byłych i obecnych Jego uczniów, 
zwróciła się do Niego z serdecznymi podziękowaniami. Odczytano również 

4 Por.http://www.polonistyka.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/fotoreportaze-2017/-/jour-
nal_content/56_INSTANCE_or0SO8PTesPo/41623/139161812
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listy i adresy skierowane do Jubilata przez osoby, które nie mogły przybyć 
na uroczystość (m.in. od JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. 
dra hab. med. Wojciecha Nowaka, prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej 
prof. dra hab. Jakuba Z. J. Lichańskiego). 

Oficjalną część uroczystości zwieńczyło przemówienie prof. dra hab. 
W. Waleckiego, w którym podziękował On Władzom Uczelni oraz gościom 
przybyłym z kraju i z zagranicy. Następnie, na znak prof. J. Niedźwiedzia, 
zgromadzeni goście udali się na bankiet, zorganizowany w mieszczącej się 
w podziemiach Collegium Maius kawiarni „U Pęcherza”. Tam, po uroczy-
stym toaście na cześć Jubilata, wzniesionym przez Dziekan Renatę Przy-
bylską, przez długi czas odbierał On, w swobodnej atmosferze, osobiste 
gratulacje i życzenia, dzielił się wspomnieniami ze swojej drogi nauko-
wej, o swoich Mistrzach i różnymi anegdotami. W pamięć wielu zapadła 
ta, w której sędziwy prof. Henryk Markiewicz, posługując się pocztą elek-
troniczną, wyrażając swoje zadowolenie oraz ocenę, skwitował Jubilatowi 
odbiór zamówionych przez siebie książek wydanych w Collegium Columbi-
num słowami: dziękuję, wszystkie ciekawe, a niektóre nawet bardzo.



Biblioteka w czasie przełomu

W Centrum Kongresowym ICE Kraków 19 stycznia 2018 r. odbyła 
się międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Bibliotekę Kraków 
i Miasto Kraków. Poświęcona została roli jaką współcześnie odgrywają 
biblioteki i zatrudnieni w nich bibliotekarze. Otwarcia obrad dokonał pre-
zydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, oraz dyrektor Biblioteki Kra-
ków, Stanisław Dziedzic. 

Ostatnie lata doprowadziły do sytuacji, w której biblioteki przestały być 
kojarzone jedynie  z instytucjami gromadzącymi i udostępniającymi zbiory. 
Zmiany zachodzące w przestrzeni publicznej i w formach komunikacji nie 
pozostają bez wpływu na działania książnic, które przejmują na siebie obo-
wiązki centrów kreujących życie kulturalne i edukacyjne. Bardzo często tego 
typu instytucje biorą na siebie ciężar koordynowania poczynań społeczności 
lokalnych. By sprawnie funkcjonować na tym polu, musi zaistnieć zintegro-
wane komunikowanie się środowiska bibliotekarskiego. We wszystkich tych 
działaniach pomagają nowe technologie. I tym właśnie zagadnieniom poświę-
cono obrady międzynarodowej konferencji pt. Biblioteka w czasie przełomu. 
Podczas pierwszego panelu, pt. Tradycja i wyzwania nowoczesności, starano 
się odnaleźć odpowiedź na pytanie o równowagę pomiędzy zadaniami trady-
cyjnymi a nowoczesnymi, jakie stawiane są środowisku bibliotekarskiemu. 
W kolejnej części panelu, Biblioteka blisko czytelnika, uczestnicy spotkania 
odnieśli się do zmieniających się potrzeb współczesnych czytelników i możli-
wości podążania za nimi ofert i usług biblioteki. Ostatni panel – Kulturotwór-
cza funkcja biblioteki. Praktyka i nadzieja – przysłużył się do zanalizowania 
zagadnień związanych z istnieniem na lokalnych mapach biblioteki, jako 
instytucji promującej, kulturotwórczej, integrującej czy organizującej życie 
miasta i regionu oraz współpracę zagraniczną.

Spotkanie skierowane było do bibliotekarzy bibliotek naukowych, 
pedagogicznych i publicznych, a na szczególną uwagę zasługiwała obec-
ność zagranicznych gości z książnic w Opatiji, Norymberdze, Lwowie, 
Edynburgu, Strasburgu, Ołomuńcu, Bratysławie i Wilnie.

Źródło: https://www.pbw.edu.pl/oferta/konferencje/inne/krakow/1017-udzial-naszej-
biblioteki-w-miedzynarodowej-konferencji-biblioteka-w-czasie-przelomu-19-01-2018-

fotorelacja
Marta Kunicka

Mierzenie oglądalności zbiorów online

W projekcie TuEuropeana, w ramach działań promocyjnych platformy, 
zorganizowano kilka webinariów poświęconych różnym zagadnieniom na 
przestrzeni roku 2017/2018. Webinaria były dostępne w serwisie YouTube. 
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Pierwsze spotkanie stawiało sobie za cel kompleksowe przedstawienie 
uczestnikom portalu Europeana; podczas kolejnego zasygnalizowano naj-
ważniejsze wyzwania związane z prawem autorskim w kontekście udostęp-
niania zbiorów online. Inne z webinariów dotyczyło narzędzi opracowanych 
przez Fundację Europeana (EuropeanaImpactPlaybook), która wspiera 
instytucje kultury w procesie mierzenia wpływu podejmowanych przez nie 
działań (m.in. udostępnianie zbiorów online). Spotkania styczniowe ogni-
skowały się wokół omówienia zaawansowanych możliwości narzędzi Google 
Analytics i Google SearchConsole, służących np. monitorowaniu oglądal-
ności zbiorów online i sposobów badania użyteczności serwisów. Zaprezen-
towano również dodatkowe narzędzie do analizy zachowania użytkowników 
na stronach WWW o nazwie HotJar.

Webinaria prowadzone były przez Marcina Werla z Poznańskiego Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowego – operatora Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Źródło: http://www.ebib.pl/webinaria-tueuropeana-2017/
Marta Kunicka

Marzec – miesiąc związany z promocją literatury

W 1984 r. PEN Club (Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy założone 
w 1921 r. w Londynie przez Catherine Amy Dawson Scott) postanowił, iż 
3 marca będzie Międzynarodowym Dniem Pisarza i Pisarek. Stowarzyszenie, 
do którego należeli m.in. Joseph Conrad, George Bernard Shaw, Herbert 
George Wells, Alberto Moravia, Heinrich Böll, Arthur Miller i Mario Vargas 
Llosa, stawiało sobie za cel „promowanie przyjaźni i intelektualnej współ-
pracy między pisarzami oraz [obronę – MK] wolności słowa i rozwój społecz-
ności pisarzy na świecie”. Obecnie PEN Club, jako organizacja apolityczna 
i pozarządowa współpracująca z UNESCO, podkreśla i zwraca szczególną 
uwagę na istotną rolę literatury w kontekście współpracy międzynarodowej.

Również w marcu, 21., obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Poezji. 
Dzień ten ustanowiony został w 1999 r. przez UNESCO w celu promowania 
poezji, czytelnictwa i pisania. Główne uroczystości mają miejsce w Paryżu.

Źródło: https://ksiazka.net.pl/3-marca-miedzynarodowy-dzien-pisarza
Marta Kunicka

Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej

Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej (Read an E-Book 
Week) był obchodzony od 4 do 10 marca. Projekt, którego celem jest pro-
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mocja i popularyzacja e-booków i e-czytania, został zainicjowany przez 
kanadyjską pisarkę Ritę Y. Toews. Dla bibliotek była to okazaja do zapre-
zentowania własnej oferty i inspirowania czytelników do sięgania po źró-
dła elektroniczne. Wiele instytucji w tym okresie zachęcało do odwiedzin, 
poszerzając kolekcje o dodatkowe tytuły i dostępy do zasobów cyfrowych.

W ramach Tygodnia Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała 
seminarium pt. Kierunek e-książka. Tegoroczne rozważania, zatytułowane 
Moda i Tradycja, ogniskowały się wokół zmieniającej się kultury czytania 
w sieci oraz nowego podejścia do książki. Zastanawiano się nad rolą ilu-
stracji, w tym różnicami w grafikach, jakie występują w książce na nośni-
kach tradycyjnych i elektronicznych. Skupiono się również nad zagadnie-
niem współczesnej ilustracji i sposobami jej tworzenia.

Źródło: https://docplayer.pl/72524159-Miedzynarodowy-tydzien-ksiazki-elektronicznej-
marca-2018.html

Marta Kunicka

POLONA/2miliony – warsztaty dla bibliotekarzy  
i nauczycieli bibliotekarzy

POLONA jest jedną z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na 
świecie i jednocześnie największą tego typu biblioteką w Polsce, której 
administratorem jest Biblioteka Narodowa w Warszawie. W swojej witrynie 
prezentuje nie tylko zbiory własne, ale również obiekty innych instytucji, 
gromadząc cyfrowe kopie książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, 
nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Zdeponowane zasoby, w znacz-
nej części, znajdują się w domenie publicznej, dzięki czemu użytkownicy, 
w zależności od potrzeb, mogą je bezpłatnie pobierać i dowolnie wykorzy-
stywać. Codziennie digitalizowanych jest nawet 2000 obiektów.

Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami narzędzia oferowa-
nego przez Bibliotekę Narodową, instytucja ta zorganizowała na początku 
roku warsztaty, które miały na celu przybliżenie zmian, jakie zostały wpro-
wadzone w serwisie w ostatnim czasie. Podczas zajęć pokazano sposoby 
posługiwania się wyszukiwarką, tak by kwerendy informacyjne były jak 
najbardziej efektywne. Omówiono ponadto zawartość poszczególnych 
kolekcji, zaprezentowano portal prasy i przedstawiano metody wykorzysta-
nia POLONY w codziennej pracy.

Źródło: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/79-polona2miliony---warsztaty-dla-
bibliotekarzy-i-nauczycieli-bibliotekarzy.html

Marta Kunicka
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XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego jest imprezą cykliczną, 
dotychczas było organizowane w Częstochowie (2005, 2009, 2014), Bielsku-
-Białej (2006, 2011), Katowicach (2007, 2010, 2017), Rybniku (2008), Cie-
szynie (2012), Sosnowcu (2013), Dąbrowie Górniczej (2015) i Zabrzu (2016).

W Miejskim Domu Kultury w Lublińcu 20 marca 2018 r. zorganizo-
wane zostało XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pod hasłem 
Biblioteka w działaniu – działanie w Bibliotece. Spotkanie, poza wymie-
nionym Domem Kultury, przygotowały Publiczna Biblioteka Pedago-
giczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Częstochowie – Filia 
w Lublińcu oraz Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Częstochowie, przy współudziale szeregu instytucji, m.in. 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adresatami Forum 
byli bibliotekarze i nauczyciele bibliotekarze, jak również dyrektorzy szkół 
i bibliotek, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i biblioteki, orga-
nizacje społeczne i związkowe. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Jaro-
sław Wieczorek – wojewoda śląski, Urszula Bauer – śląski kurator oświaty 
i Edward Maniura – burmistrz miasta Lublińca.

Wśród tematów wystąpień pojawiły się kwestie związane z działaniami 
promującymi edukację czytelniczą i medialną, kompetencjami zawodo-
wymi bibliotekarzy, ich pracą na rzecz środowiska lokalnego, wzorami 
działań, które mogą z placówki utworzyć jednostkę wzorcową (przykład 
biblioteki w Barcinie). Zaprezentowano także oddziały instytucji z regionu 
oraz wskazywano działania na rzecz społeczności lokalnych. Kilka wystą-
pień poświęcono literaturze dla dzieci i młodzieży. Zastanawiano się rów-
nież nad zagadnieniami promocji kultury czytelniczej poprzez np. uczest-
nictwo w programach dedykowanych dla szkół i bibliotek czy w szkolnych 
mediach, typu gazetka.

Źródło: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com./
Marta Kunicka

Biblioteka miejscem spotkań na przełomie tradycji i nowoczesności

Wiele inicjatyw związanych z rozwojem, edukacją i poszerzaniem kom-
petencji podejmowanych jest przez biblioteki publiczne, które realizują sze-
reg działań mających na celu dotarcie do czytelników i zachęcenie ich do 
odwiedzin placówki. Zgodnie z duchem czasu i cywilizacyjnymi wymogami, 
również książnice poszukują nowych kanałów dostępu i komunikacji. W ten 
nurt wpisuje się konferencja, która miała miejsce 22-23 marca 2018 r., 
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a została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Patronat nad spotka-
niem objęła prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle, Sabina Nowosielska.

Pierwszy dzień obrad poświęcony został regionalizmowi. W referatach 
poruszone zostały zagadnienia związane z gwarą śląską, omówiono badania 
kultury regionu śląskiego i literatury pisanej po śląsku. Wystąpienia stały 
się kanwą ożywionej dyskusji na temat roli regionalizmu w tworzeniu lokal-
nej kultury. Podczas drugiego dnia prelegenci skupili się na wypowiedziach 
omawiających zadania bibliotek we współczesnym świecie oraz różnego typu 
innowacjach. Zwrócono również uwagę na fakt, iż współcześnie nie wystar-
czy otworzyć się na czytelnika, najpierw należy do niego dotrzeć i zachę-
cić do odwiedzin. Biblioteka musi zatem „podążać” za swoimi czytelnikami. 
Tego dnia zaprezentowane zostały ponadto nowe rozwiązania technologiczne 
(roboty edukacyjne, gry, druk 3D), które mogą zostać wykorzystane jako 
pomoce dydaktyczne, a jednocześnie elementy promujące biblioteki.

Konferencja zaowocowała podjęciem współpracy między Miejską Biblio-
teką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu, bibliotekami powiatu i Instytutem 
Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (projekt badawczy 
języka śląskiego). 

Źródło: http://www.tygodnik7dni.pl/lokalne-biblioteki-staja-przed-nowymi-
wyzwaniami-2018,03,28.html

Marta Kunicka
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Sport, turystyka, rekreacja. Wędrujemy, fotografujemy, dokumentu-
jemy / red. nauk. Adam Cichosz. – Warszawa : „Difin”, 2018. – 228 s. 
– ISBN 97883808569502

kazimierz naGody-mrozowicz1

12

we wprowadzeniu do recenzowanej monografii Adam Cichosz pisze: 

Jeżeli zamierzasz filmować i fotografować, a przez to tworzyć fotograficzną 
lub filmową kronikę wybranych elementów sportu, turystyki i rekreacji – 
do obiektu twoich zainteresowań podchodź z odpowiednim dystansem (…). 
Świat jest przed Tobą otwarty, ukazuje swe piękno i tajemnice, nieśmiało 
okrywając je cieniem (s. 5). 

W tej porywającej serce lirycznej dygresji, Cichosz tłumaczy Czytelnikowi, że 

przemierzając świat (…), podążając za wskazaniem światła, promienie 
oświetlą interesujący cię obiekt (…). I ten właśnie jeden raz może się oka-
zać arcydziełem (s. 5). 

W ten sposób zachęca nas, aby w fotograficznych oraz filmowych arte-
faktach doszukiwać się istoty rzeczywistości w jej wielorakich formach 
i zjawiskach. Rejestracja, zapis i archiwizacja wydarzeń sportowych oraz 
turystycznych wspiera proces odkrywania prawdy na temat podłoża suk-
cesu oraz pracy, jakiej wymaga pełne pasji zaangażowanie w kwalifikowane 
formy sportu oraz turystyki.

„Czymże jest prawda?” – pyta ze stoicką beznamiętnością i trudną do nie-
zauważenia ukrywaną melancholią bułhakowski bohater, Piłat z Pontu. Czy 
obraz, który emanuje z ekranu i wywołuje emocje można uznać choćby za 
jej amalgamat? Po wielu latach od przeczytania, a później oglądnięcia filmo-
wej adaptacji metafizycznego poematu o miłości – Mistrz i Małgorzata – nadal 
dotkliwie przeżywam wyryte w pamięci słowa, by później odczuwać towarzy-
szącą im bezsilność. Zdystansowana bowiem do rzeczywistości prawda stoików 

1 Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Katedra Zarządzania 
Sportem i Turystyką.

2 Tekst w wersji autorskiej.
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przedstawia się inaczej, niż pełna rozgoryczenia marnością ludzkiej natury, 
a także przesiąknięta zwątpieniem w sens życia prawda egzystencjalistów.

Przecież z samej natury tego rozpatrywania wynika, że nie istnieje 
wiele wersji prawdy. Prawda jest tylko jedna. Jest ona zgodnością bytu 
oraz myśli, rzeczywistości i języka, faktu oraz sądu. To epistemologiczne 
i ontyczne zagadnienie tkwi w tle zagadnień niniejszej książki, jako pod-
stawa archiwizacji faktów oraz ich interpretacji.

Monografii – jej Redaktor – nadał konstrukcję rozdziałową; wprowa-
dzenie i pierwszy rozdział są pióra przywoływanego już wcześniej Adama 
Cichosza, rozdział drugi napisał Karol Bartnik, autorem trzeciego został 
Filip Karkosz, a rozważania kończy Piotr Silniewicz rozdziałem czwartym. 

Struktura pracy jest logiczna, treść napisana została w sposób przy-
stępny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla znawcy tematu, jak i dyletanta 
w poruszanej materii. Cichosz spaja podjęte zagadnienia słowem wstęp-
nym, ale równocześnie arbitralnym, wskazując kierunek podjętych rozwa-
żań oraz ich sens. Nie brak temu słowu ciepła, czego przykładem są słowa: 

że wszystkimi zmysłami ogarniamy całe jego piękno (świata, przyp. aut.) 
w naszym otoczeniu, dzieląc się tym, co najlepsze z innymi (s. 9).

Przedmiotem rozważań autorzy Sportu, turystyki, rekreacji. Wędrujemy, 
fotografujemy, dokumentujemy uczynili niezmiernie ciekawe, wciąż aktualne 
i ważne społecznie zjawisko aktywności fizycznej człowieka. Kontekstem docie-
kań nad przedmiotem książki stały się oparte na osobistej wiedzy i doświad-
czeniu jej autorów metody, techniki i narzędzia, przy zastosowaniu których 
owa aktywność ludzka ulega zapisowi, upamiętnieniu i udoskonaleniu.

„Nikt nie jest wolny, kto jest niewolnikiem własnego ciała” powiada Seneka, 
mając na myśli nie tyle chyba Ratio quam vis (rozum przed siłą, przyp. aut.), co 
biologiczno-fizyczną determinację człowieczej egzystencji (jej materialistyczne 
aspekty, przyp. aut.). Pogodzenie się z ułomnościami ciała, przemijającym 
czasem, ubywającym życiem, zanikającym pięknem, umykającą młodością 
staje się egzystencjalnym credo. Konieczność przeciwstawienia się człowieka 
wszystkiemu temu, co go ogranicza, próba osiągnięcia poziomu wyższego niż 
ten, który powstrzymuje go przed przekraczaniem barier, marzenie o wzlaty-
waniu ponad przeciętność uszlachetnia ludzkie czyny, uduchowia cielesność 
i uskrzydla materię. Oto istota kultury fizycznej, jak pisze Cichosz:

rzeczywistość ludzkich wspólnot wokół najistotniejszych problemów egzy-
stencjalnych (…) (s. 12).

Jest ona 

Drogą wszechstronnego oddziaływania na osobowość, w kierunku pobu-
dzania i umacniania aktywności i kreatywności w aspekcie pożądanej 
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orientacji na potrzeby i oczekiwania innych (…) (s. 12).
Istotnie, nie bez racji teoretycy wychowania fizycznego twierdzą, że reflek-
syjna myśl ludzka decydowała ostatecznie o tym, jaki był stosunek do ludz-
kiego ciała i jego sprawności, do tworzenia warunków do pielęgnacji i ćwi-
czenia ciała oraz o tym, jakimi sposobami starano się osiągnąć te cele (s.14). 

Współcześnie Europa przeżywa reemisję marksizmu, któremu towa-
rzyszył odwiecznie proces kreacji ,,nowego człowieka” w ,,nowym porządku 
świata”, czego efektem stają się postmodernistyczne koncepcje człowieka, 
jako istoty przede wszystkim społecznej, a dopiero później biologicznej. 
„Człowiek” staje się pojęciem, w którym zawarte jest wiele sprzeczności – 
konwencjonalnych, a tym samym relatywizujących jego istotę. Prawda na 
temat człowieka traci jednoznaczny sens.

Cichosz w tym względzie zachowuje racjonalne i naukowe podejście, pisząc: 

Homo sapiens jest dziełem natury przyswojony do zaspokajania nabywa-
nych i ukształtowanych w życiu osobniczym różnych potrzeb (…), kształ-
tują w nim one aktywność i kreatywność, pobudzają do działania, którego 
efektem jest uczucie zaspokojenia (s. 15).

Autor z erudycją daje czytelnikowi sposobność zapoznania się z poglą-
dami klasyków kultury fizycznej, wśród których nie brakło też słów św. 
Jana Pawła II, iż

szkoła sportu ma być pełną szkołą życia, sprzyjającą rozwojowi moral-
nemu uczniów poprzez osobiste doznawanie radości, goryczy, zwycięstwa 
i klęski, nagrody i kary, prawdy i fałszu, dobra i zła (s.15). 

Sport jest źródłem mechanizmów o charakterze uniwersalnym, stąd 
też zarówno jego formy indywidualne, jak też zespołowe mogą być miej-
scem swoistego generowania procesów poznawczych, emocji, motywacji, 
czy kształtowania postaw. Cichosz akcentuje, iż: 

wychowanie fizyczne pozostaje (…) w ścisłym związku ze zdrowiem, aktyw-
nością społeczną i nieodłączną im kreatywnością (s. 25). 

W podsumowaniu pierwszej części książki Adam Cichosz konkluduje, iż
 
fotografowanie i filmowanie może za sprawą utrwalonego obrazu stanowić 
czytelne dopełnienie w przekazie dorobku pokoleń. Człowiek (…) współ-
tworząc wszechobecną i wszechogarniającą go kulturę powinien opano-
wać perfekcyjnie sztukę komunikacji międzyludzkiej drogą poszukiwania 
dobra, prawdy i piękna (s. 25). 
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W tej literacko-naukowej drodze towarzyszą Cichoszowi wspomniani 
nieco wcześniej współautorzy: Bartnik, Karkosz i Silniewicz.

Karol Bartnik przedstawia w sposób profesjonalny metodykę fotogra-
fowania w sporcie, ofiarowując z bogatego bagażu doświadczeń szereg cen-
nych spostrzeżeń i uwag.

Spod pióra Bartnika oswobodzają się refleksje autobiograficzne, które 
stają się podłożem uwiarygodnienia jego fascynacji fotografią sportową 
(s. 79-84), a tym samym zaangażowania sił w rozpoznanie i zastosowanie 
technologii fotografii.

Wyjątkowo cenne okazują się myśli i uwagi praktyczne, w których 
Karol Bartnik zawiera swój kapitał twórczy, pisząc o metodyce fotografo-
wania (s. 85-91). Intuicyjnie i instynktownie podejmuje się on unaocznia-
nia ludzkich zachowań w wersji zindywidualizowanej i grupowej, opisując 
uwarunkowania procesu uwieczniania zdarzeń (s. 97-113) oraz wysnucia 
w drodze obserwacji szeregu wniosków z konkretnych przypadków, które 
uchwycone zostały na kadrze filmu. Autor doradza na temat parametrów 
sprzętu, doboru obiektywu i technologii ciemni oraz obróbki zdjęć w pro-
gramach komputerowych. 

Interesująco dla psychologii społecznej brzmią praktyczne uwagi na 
temat: architektury, dynamizmu akcji i pozytywnych emocji w procesie zapisu 
wydarzeń sportowych, jako elementów komunikacji społecznej (s. 93-113).

Filip Karkosz rozpoczyna swoją część opracowania od definicyjnych 
ujęć turystyki oraz rekreacji, koncentrując się na ich aspektach marketin-
gowych, słusznie powołując się na klasyków marketingu, m.in. Altkorna, 
Kotlera, Hollowaya i Robinsona. W ramach podjętych rozważań autor 
przybliża w przystępnej formie problematykę narzędzi promocji turystycz-
nej regionu oraz miasta. Niestety, podstawy teoretyczne pojętych przezeń 
zagadnień oparte są na nie dość wnikliwie przeprowadzonej kwerendzie 
literatury, przywołuje on w zasadzie jednego autora, pomijając chociażby 
publikacje pracowników naukowych katowickiej AWF. Znacznie lepiej 
brzmią jego rozważania na temat roli filmowania dla popularyzacji tury-
styki, w których przywołuje różnorodne tematycznie programy telewizyjne 
(s. 142-156). Ich cechą wspólną jest przykuwająca uwagę widza jakaś 
atrakcyjna destynacja turystyczna. Swoje bogate przeżycia i doświadczenia 
włącza w poczet znakomitych postaci i autorytetów (Halik, Dzikowska i in.).

W ostatniej części książki Piotr Silniewicz podejmuje problematykę 
fotografii w rekreacji ruchowej (s. 188-222). Przeglądowi koncepcji towa-
rzyszą znakomite i oryginalne kadry, które dodają treściom teoretycznym 
akcentu wizualizacyjnego, co uatrakcyjnia tekst i podnosi jego wartość 
dydaktyczną. Cenną poznawczo treść, budzącą głęboką refleksję humani-
styczną, stanowi podrozdział poświęcony rekreacji ruchowej osób niepełno-
sprawnych. Bardzo ciekawie Silniewicz przedstawia wybrane formy aktyw-
ności fizycznej i ich relacje z funkcjami rekreacji ruchowej (s. 210-222).
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Adam Cichosz uchwycił sens zapisu wydarzeń sportowych, wypraw 
turystycznych oraz różnych form aktywności ruchowej w sposób jasno 
sformułowanej myśli: 

Warto zatem utrwalić i upowszechniać zwłaszcza te najbardziej interesu-
jące przejawy naszego życia i działalności, co z pewnością nie będzie stratą 
czasu, a być może zachęci do poszukiwań właściwego sobie stylu życia, 
a przy okazji dokumentowania wszelkich jego przejawów (s. 8).

Autorzy prezentowanej książki, w szczególności zaś jej redaktor 
naukowy – wykazali się zapałem, pasją i fachowością w prezentacji pod-
jętych zagadnień. Całość rozważań wiąże idea przewodnia, przyświecająca 
pomysłodawcy niniejszej publikacji, którą można wyrazić w starożytnej, 
lecz nadal aktualnej maksymie: „mens sana in corpore sano”.
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„Difin”, 2018. – 279 s. – ISBN 978-83-8085-657-82

kazimierz naGody-mrozowicz1

12

autor na wstępie swoich intrygujących i ważnych dociekań prezentuje 
swoje przekonania i upodobania odnoszące do ich podmiotu – człowieka. 
Zgodnie z humanistycznym nastawieniem, uważa on, że człowiek i ,,jego 
wszelkie funkcje życiowe zintegrowane ze środowiskiem społecznym i bio-
fizycznym współgrając egzystencjalnie tworzą żywotny układ biospołeczny” 
(s. 4). Holistyczny paradygmat systemów wkomponowanych w układy 
o większym poziomie zorganizowania umiejscawia człowieka w centrum tej 
emergentnej kompozycji.

Samoorganizacja systemów otwartych z człowiekiem w centrum tego 
uporządkowania uzasadnia antropocentryzm, obalając mitologiczne wizje 
nadczłowieka wraz z jego niemalże mesjańskim egoizmem. Sam fakt jego 
boskiej genezy i doskonałości miałby usprawiedliwiać i legitymizować samo-
uwielbienie i narcyzm? Emergencja systemu zaś uczy pokory, ponieważ 
ukazuje perfekcyjną sieć połączeń w misternie ukształtowanym kosmosie 
nieskończonych systemów, którymi kierują uniwersalne reguły matema-
tyczne. Całkowicie zasadnie Cichosz stwierdza, że ,,człowiek wkompono-
wany w splot zaistniałych interakcji tworzących społeczny organizm – orga-
nizację – jest jej najważniejszym ogniwem” (s. 4). To podmiot odkrywa te 
prawa, próbuje je wyjaśnić oraz zastosować w nauce i praktyce życiowej. 
Mądrość nie powinna przysłaniać człowiekowi Boga.

Cichosz nie wydaje ostatecznego sądu o człowieku, nie dokonuje arbi-
tralnej oceny jego duchowości, moralności, psychiki, w kontekście przed-
miotu swoich rozważań – stresu. Ukazuje, całkowicie słusznie, zamiast 
tego całą złożoność zależności, które warunkują wspomniany mechanizm 
wraz ze sposobami jego racjonalnego ukierunkowania – zarządzania stre-
sem w zróżnicowanych uwarunkowaniach społecznych i organizacyjnych.

„Ecce homo” – które wypowiada na łamach recenzowanej książki jej autor 
– jest naukową diagnozą egzystencji człowieka w warunkach, które wyma-
gają od niego kreatywnej adaptacji podczas realizacji zadań rodzinnych, spo-

1 Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Zakład Przywództwa 
i Zarządzania Kadrami.

2 Tekst w wersji autorskiej.
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łecznych i zawodowych. Sytuacje zewnętrzne mogą stawać się dla jednostki 
źródłem szczęścia, ale również przykrości, a nawet traumatycznych przeżyć. 
Skala i repertuar czynników środowiskowych są ogromne, a emocje towarzy-
szące ich występowaniu mogą przybierać ekstremalne formy. 

W teorii czynności Tadeusza Tomaszewskiego duża część zachowań 
celowych człowieka ukierunkowanych na realizację zadań, odbywa się 
w sytuacjach trudnych. Strach jako reakcja na stresor zewnętrzny – np. 
utrudnienie, zakłócenie, przeciążenie, frustrację etc. – oddziałuje na poziom 
wykonania zadania, np. osiągnięcia jakiegoś celu operacyjnego. Hans Selye 
z kolei jako pierwszy postawił hipotezę, że źródłem wielu chorób somatycz-
nych jest stres, zaś choroby stają się skutkiem niezdolności człowieka do 
radzenia sobie ze stresem.

W psychologii stres jest definiowany jako dynamiczna relacja adaptacyjna 
pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji, bodźcem awersyj-
nym, charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej. Podej-
mowanie przez człowieka zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia stanu 
zachwianej równowagi. W terminologii medycznej stres jest zaburzeniem 
homeostazy, spowodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. 
Czynnikami stresogennymi mogą być czynniki umysłowe, fizjologiczne, ana-
tomiczne lub fizyczne, z którymi jednostka powinna umieć sobie radzić.

Adam Cichosz dokonuje gruntownej analizy pojęcia stresu z punktu 
widzenia psychologii, psychiatrii, nauk medycznych, w tym nauk o kul-
turze fizycznej, których jest reprezentantem, zaś jako były żołnierz wojsk 
desantowo-powietrznych, który oddał ponad tysiąc skoków ze spadochro-
nem, staje się dysponentem rzetelnej wiedzy zarówno naukowej, jak i prak-
tycznej. Na podkreślenie zasługuje fakt bardzo umiejętnego łączenia przez 
autora wiedzy z różnych dziedzin naukowych, interdyscyplinarne podejście 
w tworzeniu treści opartych zarówno na teorii, jak i praktyce. Autor ze 
względu na swój bogaty dorobek umysłowy i doświadczenie, posiada wyjąt-
kową umiejętność popierania teorii przykładami praktycznymi.

Z punktu widzenia recenzenta, który podjął lekturę, prowadzoną 
szlakiem przemyśleń autora, mogę stwierdzić, że omawiana publikacja 
będzie znakomitą lekturą dla przedstawicieli świata nauki, studentów kie-
runku zarządzanie, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, kierunków 
medycznych, jak też praktyków, zmierzających do stałego doskonalenia 
swoich umiejętności w kierowaniu podwładnymi. Nie zawiodą się jej tek-
stem również naukowcy, studenci i pracownicy innych kierunków nauki, 
studiów, sektorów gospodarki i poziomów zarządzania.
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ski. Katowice : Stow. „Thesaurus Silesiae 
- Skarb Śląski”, 2017. Sygn.: CZYT. 616-
053.9

Społeczne i kulturowe aspekty sportu 
i turystyki / red. nauk. J. Kosiewicz, A. Bo-
chenek ; Akademia Wychowania Fizycz-
nego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska : AWF 
w Warszawie. Filia, 2017. (Monografie 
i Opracowania / AWF w Warszawie Filia 
w Białej Podlaskiej). Sygn.: CZYT. 796

SZYMAŃSKI A., KRZYŻAK-SZYMAŃ-
SKA E.: Patologie społeczne i ich ogranicza-
nie w securitologicznej strategii działania 
Policji : wybrane zagadnienia / Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Ku-
kuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. 
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AWF, 2017. Sygn.: CZYT. 35; W 54468-
54469

Polityka, nauki ekonomiczne, gospo-
darka, prawo, wojskowość

DOLNIAK P.: Podstawy prawne świad-
czenia usług przez organizatorów tury-
styki oraz pośredników turystycznych / 
Akademia Wychowania Fizycznego im. 
Jerzego Kukuczki w Katowicach. Kato-
wice : Wydaw. AWF, 2017. Sygn.: CZYT. 
338.482/.483; W 54471-54472

25 lat Ustawy o Policji - doświadczenia 
wielkopolskie / red. nauk. R. Batkowski, 
A. Zbaraszewska ; Wyższa Szkoła Pedago-
giki i Administracji im. Mieszka I w Pozna-
niu. Poznań : Wydaw. WSPiA, 2016. Sygn.: 
CZYT. 35

LUBASZ D.: RODO : zmiany w zakresie 
ochrony danych osobowych : porównanie 
przepisów, praktyczne uwagi. Stan praw-
ny na 1 lutego 2018 r. Warszawa : Wolters 
Kluwer Polska, 2018. Sygn.: CZYT. 34

ORDYŁOWSKI M., SZYMAŃSKI L.: 
„Moskwa 80” : Igrzyska XXII Olimpiady 
w świetle operacyjnej działalności polskiej 
Służby Bezpieczeństwa. Wrocław : Dolno-
śląska Szkoła Wyższa, 2017. Sygn.: CZYT. 
796.032

SŁONIEWSKI M.: Bojkot igrzysk olim-
pijskich jako instrument polityki między-
narodowej w latach 1976-1988. Warsza-
wa : Max s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy, 
2016. Sygn.: CZYT. 796.032

SZUJECKI K.: Skandale i oszustwa 
sportowe. Ożarów Mazowiecki : PWH 
„Arti”, Artur Rogala, Mariusz Rogala, 
2018. Sygn.: CZYT. 796:61

SZYMAŃSKI A., KRZYŻAK-SZYMAŃ-
SKA E.: Patologie społeczne i ich ogranicza-
nie w securitologicznej strategii działania 
Policji : wybrane zagadnienia / Akademia 

Wychowania Fizycznego im. Jerzego Ku-
kuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. 
AWF, 2017. Sygn.: CZYT. 35; W 54468-
54469

Szkolnictwo, oświata, pedagogika, wy-
chowanie

CRESWELL J.W.: Projektowanie badań 
naukowych : metody jakościowe, ilościowe 
i mieszane. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiel-
lońskiego, cop. 2013. (Enchiridion). Sygn.: 
CZYT. 167/168

Edukacja zdrowotna : podstawy teore-
tyczne, metodyka, praktyka / red. nauk. 
B. Woynarowska. Warszawa : Wydaw. 
Nauk. PWN, 2017. Sygn.: CZYT. 613; 
W 54407-54408

KAWECKI I.: Wiedza praktyczna na-
uczyciela : (studium etnograficzne). Kra-
ków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2004. 
Sygn.: CZYT. 37.091

Psychospołeczne warunki pracy pol-
skich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem 
zawodowym a zaangażowaniem / pod 
red. J. Pyżalskiego i D. Merecz. Kraków : 
Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2010. Sygn.: 
CZYT. 37.091

Sport i olimpizm w edukacji dzieci i mło-
dzieży - polskie tradycje i nowoczesne ten-
dencje / red. nauk. J. Nowocień, K. Zu-
chora ; Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska 
Akademia Olimpijska, Fundacja „Centrum 
Edukacji Olimpijskiej”. Warszawa : AWF, 
2016. (Społeczno-Edukacyjne Oblicza 
Współczesnego Sportu). Sygn.: CZYT. 796

Uwarunkowania i plany rozwoju turysty-
ki. T. 19, Od Centrum do Katedry Turystyki 
i Rekreacji : tom jubileuszowy w 70. rocznicę 
urodzin Profesora Zygmunta Młynarczyka : 
praca zbiorowa / pod red. A. Zajadacz. Po-
znań : Bogucki Wydaw. Nauk., 2016. (Tury-
styka i Rekreacja / Uniwersytet im. Adama 



221nowoŚci w zBiorach

Mickiewicza w Poznaniu. Studia i Prace, nr 
19). Sygn.: CZYT. 338.48-6

Turystyka, rekreacja, czas wolny, ho-
telarstwo, etnologia

Antropologia turystyki : wydawnictwo 
jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Tu-
rystyki i Rekreacji AWF w Krakowie : pra-
ca zbiorowa / pod red. S. Owsianowskiej 
i R. Winiarskiego. Kraków : AWF, 2017. 
(Monografie / Akademia Wychowania Fi-
zycznego im. Bronisława Czecha w Krako-
wie, nr 35). Sygn.: CZYT. 338.482/.483

DOLNIAK P.: Podstawy prawne świad-
czenia usług przez organizatorów tury-
styki oraz pośredników turystycznych /
Akademia Wychowania Fizycznego im. 
Jerzego Kukuczki w Katowicach. Kato-
wice : Wydaw. AWF, 2017. Sygn.: CZYT. 
338.482/.483; W 54471-54472

GONTAR B., GONTAR Z.: Zrównoważo-
na turystyka : strategiczny wybór projek-
tów ICT. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 
2016. (Zarządzanie). Sygn.: CZYT. 338.486

GÓRKA-CHOWANIEC A.: Zarządzanie 
przedsiębiorstwem turystycznym w warun-
kach sieci. Cz. 1, Kompendium wiedzy teo-
retycznej / Akademia Wychowania Fizycz-
nego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
Katowice : Wydaw. AWF, 2017. Sygn.: 
CZYT. 338.486; W 54474/Cz.1-54475/
Cz.1

JABŁONKOWSKA J.B.: Backpackerzy 
polscy a zagraniczni : wieloaspektowe stu-
dium porównawcze. Wrocław : Wydaw. 
AWF, 2017. (Studia i Monografie Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 
125). Sygn.: CZYT. 338.48

MARCINIAK A.: Uwarunkowania i plany 
rozwoju turystyki. T. 13, Adaptacja kamie-
niołomów dla potrzeb turystyki na przykła-
dzie kopalni wapienia „Tarnów Opolski”. 
Poznań : Bogucki Wydaw. Nauk., 2015. 

(Turystyka i Rekreacja / Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia 
i Prace, nr 13). Sygn.: CZYT. 338.48-6

MILEWSKA M., WŁODARCZYK B.: Ho-
telarstwo : organizacja i funkcjonowanie 
obiektów noclegowych. Warszawa : Polskie 
Wydaw. Ekonomiczne, cop. 2018. Sygn.: 
CZYT. 64; W 54503-54504

Turystyka i turysta nad Bałtykiem / pod 
red. M. Szmytkowskiej. Gdańsk : Wydaw. 
Uniw. Gdańskiego, 2017. (Gdańskie Teki 
Turystyczno-Krajoznawcze ; t. 2). Sygn.: 
CZYT. 338.48

Uwarunkowania i plany rozwoju tury-
styki. T. 10, Wybrane przyrodnicze, spo-
łeczne i ekonomiczne aspekty turystyki : 
praca zbiorowa / pod red. Z. Młynarczyka 
i A. Zajadacz. Poznań : Bogucki Wydaw. 
Nauk., 2013. (Turystyka i Rekreacja / Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Studia i Prace, nr 10). Sygn.: CZYT. 
338.48-6

Uwarunkowania i plany rozwoju tu-
rystyki. T. 11, Propozycje udostępniania 
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo i wzro-
kowo : praca zbiorowa / pod red. Z. Mły-
narczyka i A. Zajadacz. Poznań : Bogucki 
Wydaw. Nauk., 2013. (Turystyka i Rekre-
acja / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Studia i Prace, nr 11). Sygn.: 
CZYT. 338.48-6

Uwarunkowania i plany rozwoju tury-
styki. T. 12, Turystyka dostępna i huma-
nistyczne aspekty turystyki : praca zbioro-
wa / pod red. Z. Młynarczyka i A. Zajadacz. 
Poznań : Bogucki Wydaw. Nauk., 2014. 
(Turystyka i Rekreacja / Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia 
i Prace, nr 12). Sygn.: CZYT. 338.48-6; 
W 54538/T.12

Uwarunkowania i plany rozwoju tury-
styki. T. 14, Rozwój badań geograficznych 
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nad turystyką : praca zbiorowa / pod red. 
Zygmunta M. i A. Zajadacz. Poznań : Bo-
gucki Wydaw. Nauk., 2015. (Turystyka 
i Rekreacja / Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Studia i Prace, nr 
14). Sygn.: CZYT. 338.48-6; W 54540/T.14

Uwarunkowania i plany rozwoju tury-
styki. T. 15, Turystyka w badaniach geo-
graficznych : praca zbiorowa / pod red. 
Z. Młynarczyka i A. Zajadacz. Poznań : 
Bogucki Wydaw. Nauk., 2015. (Turysty-
ka i Rekreacja / Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Studia i Prace, nr 
15). Sygn.: CZYT. 338.48-6; W 54542/T.15

Uwarunkowania i plany rozwoju tury-
styki. T. 16, Społeczno-ekonomiczne pro-
blemy rozwoju turystyki : praca zbiorowa / 
pod red. Z. Młynarczyka i A. Zajadacz. 
Poznań : Bogucki Wydaw. Nauk., 2016. 
(Turystyka i Rekreacja / Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia 
i Prace, nr 16). Sygn.: CZYT. 338.48-6; 
W 54544/T.16

Uwarunkowania i plany rozwoju turysty-
ki. T. 17, Organizacja i rozwój rynku usług 
turystycznych : praca zbiorowa / pod red. 
Z. Młynarczyka i A. Zajadacz. Poznań : 
Bogucki Wydaw. Nauk., 2016. (Turysty-
ka i Rekreacja / Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Studia i Prace, nr 
17). Sygn.: CZYT. 338.48-6; W 54546

Uwarunkowania i plany rozwoju tury-
styki. T. 18, Turystyka przyrodnicza i uwa-
runkowania jej rozwoju : praca zbiorowa / 
pod red. Z. Młynarczyka i A. Zajadacz. 
Poznań : Bogucki Wydaw. Nauk., 2016. 
(Turystyka i Rekreacja / Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia 
i Prace, nr 18). Sygn.: CZYT. 338.48-6; 
W 54548/T.18

Uwarunkowania i plany rozwoju tu-
rystyki. T. 19, Od Centrum do Katedry 
Turystyki i Rekreacji : tom jubileuszowy 
w 70. rocznicę urodzin Profesora Zygmunta 

Młynarczyka : praca zbiorowa / pod red. 
A. Zajadacz. Poznań : Bogucki Wydaw. 
Nauk., 2016. (Turystyka i Rekreacja / Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Studia i Prace, nr 19). Sygn.: CZYT. 
338.48-6

Medycyna

BOJARCZUK J.: Hipoterapia : wskaza-
nia, metody, ćwiczenia. Warszawa : „SBM”, 
2018. (Wademekum). Sygn.: CZYT. 615.8; 
W 54552

DESTEFANO L.A.: Podstawy medycyny 
manualnej według Greenmana. Wyd. pol. / 
red. nauk. A. Sadowski. Warszawa : „Me-
diPage”, cop. 2017. Sygn.: CZYT. 615.8; 
W 54421,54422

DRYGLAS D., GOLBA J.: Determinanty 
funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Eu-
ropie : studium przypadku Polski. War-
szawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 2017. 
Sygn.: CZYT. 614

Edukacja zdrowotna : podstawy teore-
tyczne, metodyka, praktyka / red. nauk. 
B. Woynarowska. Warszawa : Wydaw. 
Nauk. PWN, 2017. Sygn.: CZYT. 613; 
W 54407,54408

Encyklopedia starości, starzenia się 
i niepełnosprawności. [T.] 1, A-G / red. 
nauk. A.A. Zych ; przesł. J.A. Vetulani ; 
wprow. P.Pawłowski ; przedm. P. Błędow-
ski. Katowice : Stow. „Thesaurus Silesiae 
- Skarb Śląski”, 2017. Sygn.: CZYT. 616-
053.9

Fizjoterapeuta w Polsce : aktualna wie-
dza o zawodzie / red. nauk. D. Białoszew-
ski, Z. Wroński. Warszawa : PZWL Wydaw. 
Lekarskie, 2017. Sygn.: CZYT. 615.8

HEINZE M.: Jedz, trenuj, zwyciężaj : 
profesjonalne przygotowanie dietetyczne. 
Zabrze : Dawid Piątkowski, cop. 2017. 
Sygn.: CZYT. 796:61; W 54506-54507



223nowoŚci w zBiorach

Metody i formy prowadzenia zajęć ko-
rekcyjnych : przykładowe konspekty zajęć 
korekcyjnych / red. nauk. M. Lichota ; aut. 
I. Gradecka [i in.] ; Akademia Wychowa-
nia Fizycznego Józefa Piłsudskiego w War-
szawie. Wydział Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska : 
AWF w Warszawie. Filia, 2017. (Monografie 
i Opracowania / AWF w Warszawie Filia 
w Białej Podlaskiej). Sygn.: CZYT. 615.8

OPARA J.: Neurorehabilitacja. [Wyd. 2 
uzup.]. Katowice : „Elamed Media Group”, 
2017. (Biblioteka / Rehabilitacja w Prak-
tyce). Sygn.: CZYT. 615.8; W 54458-
54461,54624

REICHERT B.: Techniki badania palpa-
cyjnego : anatomia topograficzna narządu 
ruchu w praktyce fizjoterapeutycznej / przy 
współpr. W. Stelzenmuellera oraz O. Mat-
thijsa. Wyd. 2 rozsz. i zaktual. / red. nauk. 
K. Gieremek, E. Zabawski. Łódź : „Ga-
laktyka”, cop. 2018. Sygn.: CZYT. 615.8; 
W 54561

SPEECE C.A., CROW W.T., SIMONS 
S.L.: Napięcia więzadłowo-stawowe : oste-
opatyczne techniki manipulacyjne. Wyd. 
pol. / [red. nauk. M. Sowa]. Łódź : „Ga-
laktyka”, cop. 2017. Sygn.: CZYT. 615.8; 
W 54413-54414

TITTINGER T., SŁONIAK R.: Igłotera-
pia w rehabilitacji. Rzeszów : „Forma” To-
masz Tittinger, 2017. Sygn.: CZYT. 615.8; 
W 54431-54432

WINCZEWSKI P.: Profilaktyka i korygo-
wanie płaskostopia : zabawy i gry rucho-
we aktywizujące mięśnie stóp. Gdańsk : 
„Harmonia”, 2018. Sygn.: CZYT. 615.8; 
W 54512-54513

WOSKO-CONRADS E.: 5 minut dla two-
jego zdrowia : aktywna przerwa w pracy 
i w domu / [T. Conrads ; zdj. M. Ziehn]. 
Warszawa : „SBM”, cop. 2016. Sygn.: 
CZYT. 613

WOŹNIACKA R.: Wpływ wybranych 
cech budowy somatycznej oraz formy i sta-
żu treningowego na wysklepienie podłuż-
ne stóp dzieci i młodzieży. Kraków : AWF, 
2017. (Monografie / Akademia Wycho-
wania Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w Krakowie, nr 34). Sygn.: CZYT. 796:572

Nauki techniczne, rolnictwo

NIERZWICKI W.: Jakość żywności. 
Wyd. 5 zaktual. Gdańsk : Wyższa Szkoła Tu-
rystyki i Hotelarstwa, 2017. Sygn.: CZYT. 64

Organizacja i zarządzanie

GONTAR B., GONTAR Z.: Zrównoważo-
na turystyka : strategiczny wybór projek-
tów ICT. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 
2016. (Zarządzanie). Sygn.: CZYT. 338.486

GÓRKA-CHOWANIEC A.: Zarządzanie 
przedsiębiorstwem turystycznym w warun-
kach sieci. Cz. 1, Kompendium wiedzy teore-
tycznej / Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Ka-
towice : Wydaw. AWF, 2017. Sygn.: CZYT. 
338.486; W 54474/Cz.1-54475/Cz.1

Sport

BARAN A.: Historia klubu : od „Siły” do 
„Olimpii-Siły” Mysłowice / oprac. J. Fi-
lar. Mysłowice : Urząd Miasta, cop. 2009. 
Sygn.: MCZYT 54621

BARAN A.: Katowice : sto lat sportu za-
paśniczego w 140-letnim mieście. Katowi-
ce : Zapaśniczy Klub Sportowy „Tytan 92” : 
Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, 2006. 
Sygn.: MCZYT 54583

BENIGIER J., WYSTYRK-BENIGIER M., 
MECNER K.: Niebieska miłość. Ruda Ślą-
ska : Oficyna Wydawniczo-Usługowa „Be-
nigier Media”, 2017. Sygn.: CZYT. 796.332

BEZEG A.: Skok wzwyż. Warszawa : 
„Sport i Turystyka”, 1963. (Seria Popular-
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nych Podręczników Lekkiej Atletyki ; 6). 
Sygn.: MCZYT 54492

BIEGA M., WĄGRODZKI K.: Srebrna pił-
ka. Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1974. 
Sygn.: MCZYT 54490

BIELCZYK Z., ZIOBRZYŃSKI S.: Nar-
ciarstwo nizinne. Wyd. 2. Warszawa : 
„Sport i Turystyka”, 1953. (Biblioteka 
Sportowa). Sygn.: CZYT. KKD

BRUMEL’ V., ŁAPSZYN A.: Pozostać 
sobą. Warszawa : „Iskry”, 1983. Sygn.: 
MCZYT 54529

Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie 
w 25-lecie swego istnienia : 1920-1945 : 
(księga pamiątkowa) / oprac. J. Kołodziej-
czyk. Bydgoszcz : Bydgoskie Tow. Wioślar-
skie, [2014]. Sygn.: MCZYT 54453

CAIOLI L.: Neymar : magik z Brazylii. 
Wyd. 2 uaktual. Kraków : „Sine Qua Non”, 
2018. Sygn.: MCZYT 54510

CHEMICZ S.: Sport w Krakowie w la-
tach 1939-1945. Kraków : Zakł. Produk-
cyjno-Usługowy „Korel”, 2003. Sygn.: 
MCZYT 54441

CHMIELEWSKI G., SZYMANEK J.: Sie-
demdziesiątka : Automobilklub Rzeszowski 
1946-2016 / [współpr. aut. R. Białorucki 
[i in.] ; Auto Klub Dziennikarzy Polskich. 
Rzeszów : Automobilklub Rzeszowski ; 
Warszawa : Auto Klub Dziennikarzy Pol-
skich, 2016. (Biblioteka Auto Klubu Dzien-
nikarzy Polskich ; 3). Sygn.: MCZYT 54616

CIELEMĘCKI Ł., DRYGALSKI A.: Skar-
by Miasta Łódź 2018 / zdj. P. Kuczka. 
Warszawa : „Skarby Miasta”, 2018. Sygn.: 
MCZYT 54618

Co zostało z tarnowskiego sportu / 
[oprac. graf. i red. S. Potępa]. Tarnów : Tar-
nowskie Towarzystwo Kulturalne, 1994. 
Sygn.: MCZYT 54443

COFAŁKA J.: Legendy sportu śląskie-
go. Warszawa : Wydaw. Nauk. „Scholar”, 
2017. Sygn.: CZYT. 796(091)

40 lat sportu kolejarskiego w Poznaniu : 
jednodniówka / [oprac. red. E. Pacholski]. 
Poznań : [Kolejowy Klub Sportowy „Lech”], 
1962. Sygn.: MCZYT 54479

DĄBROWSKI J.: Harce zimowe w polu. 
Wyd. 3. Warszawa : Centr. Składnica Harcer-
ska : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1957. 
(Biblioteka Harcerska). Sygn.: CZYT. KKD

DOBROCH B., WILCZYŃSKI P.: Bro-
ad Peak : niebo i piekło. Poznań : Wydaw. 
Poznańskie, cop. 2018. (Seria Reporter-
ska Wydawnictwa Poznańskiego). Sygn.: 
MCZYT 54501

DOBRUSZEK W.: Mistrzostwa świata 
par (1968-1976). Leszno : Firma Wydaw. 
„Danuta”, 2017. (Z Historii Speedwaya ; 6). 
Sygn.: CZYT. 796.6/.7

DRAPIŃSKI L., GRYSZCZYK B., SIECH Z.: 
Stadion Śląski : [ciekawostki, wspomnienia, 
liczby, fakty]. Katowice : Zarz. Środowisko-
wy AZS na zlec. Woj. Ośr. Sportu, Turysty-
ki i Wypoczynku, dr. 1969. Sygn.: MCZYT 
54495

DREWES U., MERKEL B.: Podręcznik 
trenera piłki nożnej dzieci / red. meryt. 
L. Cicirko. Warszawa : Polski Związek Piłki 
Nożnej, [2018]. Sygn.: CZYT. 796.332

DUŁAWA M.: Piłka ręczna : zasady, 
porady, trening / [aktualizacja historii 
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[dobór zdj. R. Gawkowski i Z. Luchciński]. 
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GOWARZEWSKI A.: Polski Związek Piłki 
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ne mistrzostwa Polski. Katowice : „G-Kwa-
drat”, 1998. Sygn.: MCZYT 54519

HABER F.: Zostań żeglarzem : żeglar-
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go Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Kiel-
ce : „Słowo Kibica”, 1998. Sygn.: MCZYT 
54530

Motoryczność sportowa - założenia teo-
retyczne i implikacje praktyczne / pod red. 
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ORDYŁOWSKI M., SZYMAŃSKI L.: 
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reprezentacji” napisał J. Jarzembski] ; Pol-
ski Komitet Olimpijski. Warszawa : „Sport 
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mik Osób Niepełnosprawnych, 2005. Sygn.: 
MCZYT 54493

PUSTELNIK J.: Usprawnienie ruchowe 
dzieci poprzez wybrane elementy judo / 
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Siatkówka / oprac. Z. Wyrobek ; Mini-
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[Oficyna Wydaw. PO], 2017. (Studia i Mo-
nografie / Politechnika Opolska, z. 458). 
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STUŁA A., DUDA H., SZWEDA S.: Or-
ganizacja działań w grze w piłkę nożną : 
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SZAJ R., KOBUSIŃSKI S.: Polscy me-
daliści XIII Igrzysk Paraolimpijskich / aut. 
zdj. R. Szaj, S. Kobusiński ; aut. tekstów 
M. Iwański, R. El Gendy ; Polski Komitet 
Paraolimpijski. Warszawa : Polski Kom. 
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zred. W. Czaja, J. Kliś]. [Bielsko-Biała] : 
BBTS, dr. 1967. Sygn.: MCZYT 54466



229nowoŚci w zBiorach

60 lat Polskiego Związku Motorowego : 
album wystawy malarstwa Françoise Le-
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GKS Grunwald Ruda Śląska. Ruda Ślą-
ska : GKS Grunwald Ruda Śląska, [2005]. 
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Wojewódzki Sportowy Ośrodek Meto-
dyczno-Szkoleniowy KS „Stadion” przy Wo-
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ce : KS „Stadion”], dr. 1972. Sygn.: MCZYT 
54520

WOJTULEWSKI S.: Sportowy wehikuł 
czasu : Bielsko-Biała, Beskidy, początek 
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graficzne „Typoscript”, cop. 2011. Sygn.: 
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Innsbruck 1976. Warszawa : „Sport i Tury-
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2018. (Dragon Edukacja). Sygn.: CZYT. 
796.332; W 54602

ŻEMANTOWSKI J.: Łyżwiarski jubileusz 
- 80 lat Polski Związek Łyżwiarstwa 
Szybkiego / [teksty J. Żemantowski ; tab. 
L. Ułasiewicz]. Warszawa : PZŁS, 2001. 
Sygn.: MCZYT 54423

Językoznawstwo, nauka o literaturze

ALLISON J., EMMERSON P.: The busi-
ness 2.0 : B1 pre-intermediate : student’s 
book. Oxford : „Macmillan Education”, 
2014. Sygn.: CZYT. 33

BRUMEL’ V., LAPSIN A.: Pozostać sobą. 
Warszawa : „Iskry”, 1983. Sygn.: MCZYT 
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Press, 2010. (Cambridge Professional En-
glish). Sygn.: CZYT. 33
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studies : a course for business studies and 

economics students : teacher’s book. 3rd 
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University Press, dr. 2014. (Professional 
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Geografia, opisy krajów, podróże

DOBROCH B., WILCZYŃSKI P.: Bro-
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Poznańskie, cop. 2018. (Seria Reporter-
ska Wydawnictwa Poznańskiego). Sygn.: 
MCZYT 54501
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z wypraw. Gdynia : „Novae Res” - Wydaw. 
Innowacyjne, 2014. Sygn.: MCZYT 54598
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na, góra przeklęta. Warszawa : „Sklep Po-
dróżnika”, cop. 2017. Sygn.: MCZYT 54595

SZCZEPAŃSKI D., TOMZA P.: Nanga 
Parbat : śnieg, kłamstwa i góra do wyzwo-
lenia. Warszawa : „Agora”, 2016. Sygn.: 
MCZYT 54509

Historia, biografie

BENIGIER J., WYSTYRK-BENIGIER M., 
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ska : Oficyna Wydawniczo-Usługowa „Be-
nigier Media”, 2017. Sygn.: CZYT. 796.332

CAIOLI L.: Neymar : magik z Brazylii. 
Wyd. 2 uaktual. Kraków : „Sine Qua Non”, 
2018. Sygn.: MCZYT 54510
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ności. Warszawa : „Agora”, 2018. Sygn.: 
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pLAN WYDAWNICZY NA 2018 ROK

Wydawnictwa zwarte

1. Bączyk J. Prawne aspekty działalności gospodarczej w ruchu spor-
towym. 

2. Cieślikowski K. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku 
wydarzeń w warunkach współczesnej gospodarki na świecie i w Polsce.

3. Czajkowski Z., Morys M. Ewolucja szermierki kolnej w Europie od 
czasów średniowiecza do przełomu XIX i XX wieku.

4. Daniluk J. Socjologiczne aspekty zarządzania.
5. Fitness Boot Camp - atlas ćwiczeń dla każdego. Grzywocz R. 

i współaut
6. Gołaś A. Nerwowo-mięśniowa kontrola ruchu w wyciskaniu sztangi 

leżąc na ławce płaskiej.
7. Górka-Chowaniec A. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 

w warunkach sieci : studium przypadku. Cz. 2.
8. Grabara M., Szopa J. Asany jogi dla współczesnego człowieka.
9. Grządziel G., Szade D., Nowak B. Współczesna piłka siatkowa.
10. Halemba P., Wantulok M. Jak złożyć markę w całość? Dobre prak-

tyki w komunikacji wizerunkowej.
11. Herman D. Curling - w Polsce i na świecie.
12. Iskra J., Grabara M. Trening zdrowotny - podstawy teoretyczne i meto-

dyka organizacji zajęć.
13. Kamińska E. Antropologia - materiały do ćwiczeń dla studentów.
14. Kosmala G., Chylińska D. Podstawy turystyki w ujęciu funkcjonal-

nym.
15. Kramarz W., Kramarz M. Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu 

procesami.
16. Kucharski M. Eyetracker w badaniach naukowych i marketingowych.
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17. Kynoterapia. Narloch D. i współaut.
18. Pasternak A., Chudy W. Zarządzanie sportem, turystyką i rekreacją 

w organizacjach samorządowych jako element rozwoju lokalnego i regional-
nego.

19. Polechoński J., Nawrocka A. Aktywność fizyczna w promocji 
zdrowia.

20. Roczniok R. Zastosowanie narzędzi analizy statystycznej w identy-
fikacji czynników determinujących mistrzostwo w hokeju na lodzie.

21. Skalik K., Polechoński J. Współczesne problemy wychowania fizy-
cznego. Cz. 3.

22. Sobota G. Kosztochłonność chodu patologicznego i jego wykorzyst-
anie w diagnostyce stanu pacjenta.

23. Statystyka z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL. 
Cięszczyk P. i współaut.

24. Stawnicka J. Przywództwo w policji w świetle kultury organiza-
cyjnej.

25. Stawnicka J. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach o wysokim 
stopniu ryzyka z perspektywy rozwiązywania konfliktów przez Służby Mun-
durowe na przykładzie Policji.

26. Szopa J., Budzisz A. Joga w kontekstach kulturowych. T. 3.
27. Tomik R. Turystyka aktywna w województwie śląskim. Wybrane 

zagadnienia. T. 3 Praca poświęcona pamięci prof. A. Hadzika.
28. Tomik R. Turystyka sportowa, turystyka uzdrowiskowa w naukach 

o zdrowiu  i naukach społecznych.
29. Tomik R., Bursy B., Mikołowicz D. Podstawy turystyki w ujęciu 

funkcjonalnym.
30. Waśkiewicz Z. Zarządzanie zespołem w sporcie.
31. Zachowania problemowe i ryzykowne we współczesnym świecie. 

Szymański A. i współaut.
32. Zwierzchowska A., Sosnowska-Wieczorek I. Dziecko z dysfunkcją 

słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne.
33. Żebrowska A., Manowska B. Fizjologiczne podstawy aktywności 

fizycznej w fizjoterapii i zdrowiu publicznym.

Informujemy, że od roku 2017 publikacje są wydawane w formie 
elektronicznej (plik PDF). Natomiast drukowana forma publikacji obej-
muje wyłącznie prace habilitacyjne.


