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„KRĄŻOWNIK WIELOPOLE” I JEGO WYDAWNICZE CYMELIA 
(W SETNĄ ROCZNICĘ POWSTANIA KONCERNU 1910-2010) 

 
 
ABSTRAKT: 

„Ilustrowany Kurier Codzienny” (1910-1939), jeden z najpotęż-
niejszych koncernów prasowych II Rzeczypospolitej, znany jest głównie 
z wydawnictw periodycznych: gazet i ilustrowanych magazynów. Dzięki 
najnowocześniejszym – na owe czasy – środkom technicznym osiągnął 

w tej dziedzinie najwyższy poziom typograficzny. Na tym tle stosunko-
wo mało znana jest działalność w sferze wydawnictw książkowych, 
głównie monumentalnych edycji albumowych oraz rzadkich druków 
okolicznościowych. Artykuł przedstawia czytelnikom osiągnięcia kon-
cernu w tej dziedzinie. Okazją do ich przypomnienia były obchody 
jubileuszu powstania „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” i wydanie 

z tej okazji księgi pamiątkowej. Tekst zawiera także najnowsze podsu-
mowanie stanu badań nad historią popularnego „Ikaca”. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: 

Czasopiśmiennictwo. Dwudziestolecie międzywojenne. „Ilustrowany 
Kurier Codzienny”. Kraków. Prasa. Prasoznawstwo. Wydawnictwo 
albumowe. 
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„IKC”, „KLN” i „Światowid” a problematyka książki 

Minęło już 100 lat od czasu, gdy 17 grudnia 1910 r. ukazał się 
pierwszy numer dziennika „Ilustrowany Kurier Codzienny”

1
, pisma, 

którego dzieje obrosły legendą jeszcze w okresie jego istnienia. Stało się 
to w dużej mierze także z uwagi na błyskotliwą karierę jego właściciela, 
Mariana Dąbrowskiego oraz pozycję jego firmy na rynku prasowym. 

Obecnie tylko nieliczni krakowianie kojarzą gmach przy ul. Wielopole 
z siedzibą potężnego niegdyś wydawnictwa – z popularnym w dwudzie-
stoleciu międzywojennym „Ikacem”, bo tak mieszkańcy Krakowa – i nie 
tylko oni – mówili o jednym z najpoczytniejszych ówczesnych dzienni-
ków i o całym koncernie. 

Jeszcze mniej znany jest wątek działalności wydawniczej,         

wykraczający poza główny nakład (dziennik „IKC”) z jego licznymi 
dodatkami tematycznymi oraz popularnymi ilustrowanymi tygodnikami. 
Nadmienię tylko, że te nowatorskie, jak na owe czasy, magazyny          
rozsławiły jeszcze bardziej krakowski Pałac Prasy, nazywany także 
(z uwagi na kształt i adres siedziby) „krążownikiem Wielopole”. 

W powszechnej opinii o „Ikacu” pokutuje dość stereotypowy    

obraz brukowca, zajmującego się głównie tematyką sensacyjną. Podobne 
zdanie często dotyczy pozostałych periodyków koncernu. Tymczasem na 
łamach wielu z nich często poruszano poważne i ambitne tematy prze-
znaczone dla wąskiej, bardziej wyrafinowanej grupy czytelników. 
W kręgu zainteresowania redakcji znalazły się także sprawy książki. 
Jako przykład można wymienić „sztandarowy” dodatek do głównego 

dziennika – cotygodniowy „Kurier Literacko-Naukowy” czy bardziej 
różnorodny informacyjnie „Światowid”. Zagadnieniu książki poświęco-
no również, wbrew pozorom, wiele miejsca w głównym dzienniku  
„Ilustrowany Kurier Codzienny” [2 , s. 29-215]. 

Polska książka w dwudziestoleciu międzywojennym osiągała 
wysoki poziom edytorsko-wydawniczy. Świadczą o tym liczne krajowe 

i międzynarodowe nagrody oraz wyróżnienia, które dostrzegano i odno-
towywano także w czasopismach koncernu „IKC”, m.in. w popularnym 
„Światowidzie”.  

Pismo informowało swoich czytelników o odbywających się od 
1922 r. w Warszawie corocznych Wystawach Książki Polskiej, podczas 
których szczycono się krajowym dorobkiem wydawniczym. W 1924 r. 

polska sztuka książkowa była prezentowana po raz pierwszy od odzy-

                                                           
1
 Pierwszy numer „IKC” był antydatowany. Ukazał się 17 grudnia 1910 r. z datą 

dnia następnego. 
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skania niepodległości na Wystawie Graficznej w Muzeum Książki 
w Lipsku, gdzie została zauważona i wysoko oceniona w niemieckiej 
prasie, głównie za sprawą polskich artystów malarzy i grafików: Włady-
sława Skoczylasa, Zofii Stryjeńskiej, Leona Wyczółkowskiego i Teodora 
Rożankowskiego. Oczywiście ten fakt także nie uszedł uwadze redakcji 
„Światowida”. Rok później polską książkę pokazywano z powodzeniem 

na Międzynarodowej Wystawie Książki we Florencji. W 1933 r. „Świa-
towid” informował o cennej inicjatywie Komitetu Propagandowego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, który zorganizował wystawę 
ukazującą polską książkę za granicą. Dotyczyło to dorobku wydawni-
czego po 1900 r. z dziedziny literatury, sztuki i muzyki. Przedstawiono 
2 500 egzemplarzy wydanych w przekładach na 27 języków w 30    

krajach świata [14, s. 249-250].  

Działalność wydawniczo-książkowa koncernu prasowego 

Koncern „IKC” przywiązywał ogromną wagę do poziomu        
wydawniczego, zarówno swoich pism, jak i edycji książkowych. Osią-
gano to nakładem olbrzymich środków finansowych, których nie szczę-
dzono na rozwój infrastruktury technicznej. W Pałacu Prasy znajdowały 

się najnowocześniejsze maszyny poligraficzne, w tym niemieckie linoty-
py (na amerykańskiej licencji) oraz ogromne maszyny rotacyjne. Także 
świetnie były wyposażone: zecernia, stereotypia, cynkografia i trawiar-
nia. W tej dziedzinie firma Mariana Dąbrowskiego nie miała sobie rów-
nych nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Park maszynowy wciąż 
unowocześniano. Wiemy m.in., że nawet tuż przed wybuchem wojny 

M. Dąbrowski prowadził we Francji rozmowy w sprawie zakupu nowo-
czesnych maszyn poligraficznych [11, s. 6-7; 39, s. 20]. 

O wysokim poziomie wydawnictw „IKC” decydowali przede 
wszystkim najwyższej klasy specjaliści. Gdy w 1927 r. przeniesiono 
z Wiednia do Krakowa druk „Światowida”, M. Dąbrowski, wraz z zaku-
pem nowej rotograwiurowej maszyny rotacyjnej, sprowadził także na 

Wielopole wiedeńskich fachowców, którzy pracowali w koncernie aż do 
wybuchu II wojny światowej. Właściciel „IKC” zatrudniał też wspania-
łych artystów malarzy, grafików i karykaturzystów, m.in.: Jana Marcina 
Szancera, Antoniego Wasilewskiego, Zygmunta Skwirczyńskiego,   
Janusza Marię Brzeskiego, Zygmunta Strychalskiego, Alfreda Żmudę, 
Tadeusza Olszewskiego, Kazimierza Podsadeckiego, Henryka Dietricha 

i wielu innych [2, s. 28-29; 40, T. 2, s. 12]. 
Mało znane na tle bogatej działalności wydawniczo-prasowej są 

osiągnięcia na polu wydawnictw książkowych. Miały one oczywiście 
zakres marginalny w stosunku do osiągnięć druków periodycznych, 
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niemniej warto o nich wspomnieć, choćby z uwagi na ich wyjątkowość 
i specyfikę „repertuaru”.  

W dwudziestodziewięcioletniej działalności koncern wydał kilka 
pozycji książkowych. W 1928 r. ukazało się monumentalne i bogato 
ilustrowane Dziesięciolecie Polski Odrodzonej – Księga pamiątkowa 
1918-1928, dzieło szczególne z racji ogromu przedsięwzięcia wydawni-

czego, które miało uczcić dekadę odrodzonej państwowości. Skala ini-
cjatywy była imponująca. W jego powstanie zaangażowano kilkuset 
najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki, a także znakomitych 
polityków, mężów stanu oraz ludzi kultury. Każdy z nich miał za zada-
nie przedstawić największe osiągnięcia w dziedzinie, którą reprezento-
wał, oddając wszechstronny obraz wysiłków całego narodu [24, s. 117]. 

Efekt pracy był imponujący również pod względem edytorskim.       
Wydawnictwo w pełni zasłużyło na miano „dzieła”, choćby z uwagi na 
jego wygląd, jakość i estetykę. Zostało wydrukowane w wielkim forma-
cie na najlepszym papierze, ozdobione tysiącami ilustracji wykonanymi 
w technice rotograwiurowej. Bogaty materiał ikonograficzny, liczne 
autografy, ponad 100 dokumentów, w tym odezwy, pamiątki, mapy 

i fotografie świadczą do dzisiaj o jego olbrzymiej wartości dokumenta-
cyjnej. Powstała istna „kopalnia wiedzy” o pierwszych latach po odzy-
skaniu niepodległości. Całość zaopatrzono także w skorowidze: rzeczo-
wy, geograficzny, władz, instytucji publicznych, prywatnych oraz   
zakładów i nazwisk. Wysoki nakład, sięgający 75 000 egzemplarzy, 
umożliwił kolportaż tego dzieła szerokim warstwom społeczeństwa po 

stosunkowo niskiej cenie 60 zł. Współcześnie nieliczne już egzemplarze 
tej książki osiągają na rynku antykwarycznym cenę około 800 zł

2
. 

W 1933 r. rozprowadzono drugie wydanie albumu. 
Kolejna cenna pozycja w repertuarze wydawniczym „IKC” uka-

zała się w związku ze śmiercią Józefa Piłsudskiego. Była to biografia 
Marszałka zatytułowana Od Zułowa po Wawel. Józef Piłsudski 1867-

1935. Zawierała oprócz życiorysu mapy (np. ze szlakiem przymusowej 
podróży z Wilna do Kireńska) i liczne fotografie Naczelnika Państwa 
od czasów jego dzieciństwa po ostatnie dni życia. Książka była hołdem 
złożonym przez koncern „IKC” wielkiemu Polakowi.  

Tuż po śmierci Marszałka wydano album Gdy Wódz odchodził 
w wieczność... (Kraków 1935). Ukazał się zaledwie w pół miesiąca po 

śmierci J. Piłsudskiego w formie dodatku fotograficznego – wkładki do 

                                                           
2
 Informacja pochodzi z obserwacji cen wydawnictwa osiąganych na interneto-

wych aukcjach antykwarycznych. 
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dziennika „IKC”. Czarno-białe zdjęcia powstały głównie dzięki Agencji 
Fotograficznej „Światowid”. Całość podzielono tematycznie: Belweder, 
Samotnia Komendanta, Na polu Mokotowskim oraz W drodze z Warsza-
wy do Krakowa. W większości były to ilustracje przedstawiające ostatnią 
drogę Naczelnika, ale kilka nawiązywało do wydarzeń z jego życia.  

Godną uwagi ciekawostką w książkowej działalności wydawni-

czej „IKC” był paszkwil antyczeski pióra Tomasza Janowicza zatytuło-
wany Czesi. Studium historyczno-polityczne, opublikowany w 1936 r., 
prawdopodobnie na zamówienie samego właściciela koncernu – Mariana 
Dąbrowskiego. Książkę wydano w niebagatelnym nakładzie kilkudzie-
sięciu tysięcy egzemplarzy i rozprowadzano wśród prenumeratorów 
dziennika „Ilustrowany Kurier Codzienny”, jako bezpłatny dodatek. 

Paszkwil był swego rodzaju ripostą magnata prasowego za restrykcje, 
jakie nałożono w Czechosłowacji na rozpowszechnianie „IKC” z powo-
du antyczeskich publikacji ukazujących się na jego łamach. Swoją drogą, 
osobista antypatia magnata prasowego do braci Czechów była po-
wszechnie znana [2, s. 200; 6, s. 129]. 

W 1937 r. koncern „IKC” wydał własnym sumptem kolejną      

publikację okolicznościową pt. XXV-lecie Syndykatu Dziennikarzy     
Krakowskich. W skład komitetu redakcyjnego albumu weszli: Józef 
Flach, Stanisław Mróz, Antoni Wasilewski, Stefan Nowiński, Witold 
Zechenter i Jan Stankiewicz. Owa księga jubileuszowa krakowskiej braci 
dziennikarskiej była szczególną pozycją. W swej warstwie informacyj-
no-dokumentacyjnej utrwaliła bowiem cenne wspomnienia wielu ówcze-

snych „żurnalistów”. Dotyczyły one m.in. pracy w redakcjach krakow-
skich pism oraz historii czasopiśmiennictwa w podwawelskim grodzie. 
Wśród autorów artykułów na ten temat znaleźli się Adam Bar, Jan 
Grzywiński, Tadeusz Sinko, Karol Irzykowski, Witold Noskowski, 
Juliusz Leo, Ludwik Szczepański, a także Jan Stankiewicz, redaktor 
odpowiedzialny „IKC”, który odsłonił kulisy walki „Kuriera” z innymi 

konkurencyjnymi pismami. Wartość dokumentacyjną tego dzieła podno-
siły liczne fotografie z życia syndykatu (zdjęcia z imprez) oraz portrety 
wszystkich jego prezesów. Na końcu zamieszczono listę władz i dzien-
nikarzy tej szacownej korporacji. Okładkę albumu projektował Antoni 
Wasilewski. Komentarz do całości napisał prezes syndykatu, Józef 
Flach. Choć wydawcą był Syndykat Dziennikarzy Krakowskich, to 

pamiątkowa edycja wyszła spod pras Drukarni „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”. Książka należy dziś do druków rzadkich ze względu 
na niski nakład – 300 egzemplarzy. 

Okolicznościowym wydawnictwem była także ostatnia książka 
koncernu „IKC” pt. 20-lecie komunikacji w Polsce odrodzonej (Kraków 
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1939, 543 s.). Ta albumowa, bogato ilustrowana pozycja, podobnie jak 
poprzednie, należy do rzadkich druków w kolekcjach bibliotecznych. 
Zawiera podsumowanie osiągnięć II Rzeczypospolitej w dziedzinie 
komunikacji morskiej, rzecznej, lotniczej, kolejowej i samochodowej, 
oraz turystyki i łączności. 

Na odrębne omówienie zasługuje broszura – „albumik” z 1929 r. 

Pałac Prasy w Krakowie. Jak pracują „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 
„Światowid” i „Na szerokim świecie”. Jest to wyjątkowe wydawnictwo 
o charakterze propagandowym, wydrukowane w formacie 14 x 8 cm. 
Ma szczególną wartość dokumentacyjną z uwagi na zamieszczone w nim 
unikalne fotografie przedstawiające pracę w koncernie „IKC”. Może być 
rodzajem przewodnika po budynku Pałacu Prasy, jego redakcjach 

i ciekawych zakamarkach z zapleczem włącznie. Obrazuje poszczególne 
etapy produkcji wydawniczej w wydawnictwie, do kolportażu włącznie. 
Jak trafnie określił Grzegorz Nieć, całość przypomina fotoreportaż 
[24, s. 103]. Do broszury dodano też paginowaną wkładkę Dzieje wy-
dawnictw „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” wraz z obszernym 
résumé sporządzonym w języku francuskim. Szczegółowe omówienie 

albumiku oraz ilustracji opublikowano w 2010 r. w księdze jubileuszo-
wej z okazji stulecia powstania „IKC” [24]. 

Szczególnie interesującą pozycją w repertuarze wydawniczym 
koncernu „IKC” były kalendarze książkowe. Te specyficzne „wytwory” 
typograficzne wywołują wiele kontrowersji wśród badaczy dziejów 
książki i prasy, którzy lokują je w typologii dokumentów kultury gdzieś 

pomiędzy formą periodyczną a wydawnictwem zwartym. W grudniu 
1915 r. lub w pierwszych dniach roku następnego „Ilustrowany Kurier 
Codzienny” wydał w formacie in quarto Wojenny Kalendarz Albumowy. 
Całość poświęcono tematyce wojennej. Składał się z 16 działów, które 
rozpoczynało ilustrowane kalendarium. Wewnątrz zawierał 150 ilustracji 
i około 100 fotografii portretowych. Jego wartość artystyczną podnosiła 

kolorowa okładka zaprojektowana przez Włodzimierza Tetmajera. Pracę 
nad kalendarzami przerwano potem na długie lata, by wznowić ją 
w 1927 r. w formie słynnego Kalendarza IKC, swoistego magazynu 
ciekawostek, informacji pożytecznych i uciesznych. To staranne, albu-
mowe wydawnictwo ukazywało się pod redakcją Jana Grzywińskiego 
aż do wybuchu wojny w nakładzie około 80 000 egzemplarzy. W swym 

gatunku tenże Kalendarz był dziełem sztuki z uwagi na wysoki poziom 
i bogactwo materiałów graficznych (rysunków, map), a także statystycz-
nych w postaci wykresów i analiz.  

Prawdopodobnie pod koniec 1930 r. rozpoczęto druk innego 
rocznika, obecnie unikatowego w prywatnych kolekcjach i bibliotecz-
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nych zbiorach, Kalendarza Ilustrowanego Kuriera Codziennego dla 
kobiet na rok 1931, redagowanego przez Kamillę Chołoniecką. Wydaw-
nictwo przeznaczone było dla nowoczesnych pań, które zmuszone były 
godzić swe obowiązki domowe z pracą zawodową. Tej funkcji była 
podporządkowana treść kalendarza, który zawierał liczne porady doty-
czące prowadzenia gospodarstwa domowego, omawiał zasady prawi-

dłowego żywienia, poruszał temat oświaty i wyboru zawodu. Znalazły 
się w nim porady medyczne, kosmetyczne, humor oraz teksty z zakresu 
literatury, sztuki i mody. Jak przystało na kalendarz podawał on również 
ważne dla ogółu daty: imieniny, terminy świąt, rocznic, uroczystości, 
a także przydatne kobietom przepisy kulinarne. Redakcja uwzględniła też 
zindywidualizowane praktyczne zastosowanie kalendarza. W tym celu 

zostawiano wolne miejsca na sporządzenie osobistych notatek. 
K. Chołoniecka skupiła wokół siebie grono znakomitych auto-

rek, m.in. Jolę Fuchsównę, Irenę Panenkową i Wandę Prażmowską. 
Twórcami szaty graficznej tego wydawnictwa (ponad 200 ilustracji 
i  tabel) byli znakomici rysownicy, m.in. Janusz Maria Brzeski,        
Kazimierz Podsadecki, Henryk Dietrich, Antoni Wasilewski, Alfred 

Żmuda, a także Jan Bałuk, Wacław Guła i Stanisław Raczyński. 
Ten ostatni był autorem projektu pierwszej kolorowej strony kalendarza. 
Układ graficzny opracowała Jadwiga Zbrożkówna.  

Druki wewnętrznego obiegu 

Osobną grupę publikacji koncernu stanowiły druki wydawane na 
użytek wewnętrzny, przeznaczone dla pracowników „Ilustrowanego 

Kuriera Codziennego”. Charakteryzowały się dużą dozą humoru i biblio-
filskim niskim nakładem, sięgającym kilkudziesięciu egzemplarzy. 
Drukowano je z okazji rocznic i imienin. Wśród tych okolicznościowych 
i unikalnych dzisiaj „białych kruków” ukazało się Kalendarium na rok 
Dąbrowski 22 od stworzenia IKC. Wydano je prawdopodobnie w grud-
niu 1931 r., jako swoisty kalendarz na rok następny. Na treść złożyły się 

więc wydarzenia z roku mijającego, m.in. katastrofy i święta ujęte 
w specyficznie żartobliwej konwencji.  

W podobnym stylu opublikowano także kolejny druk wewnętrz-
nego obiegu – Stankiewiczówka – Ilustrowany Kuryer Jubileuszowy. 
Pismo ukazało się 23 grudnia 1934 r. dla uczczenia dwudziestopięciole-
cia pracy redaktora Jana Stankiewicza. Numer prawie w całości poświę-

cono jubilatowi. Zawierał artykuły, głównie wspomnienia jego kolegów, 
m.in. Ludwika Rubla, Ludwika Szczepańskiego, Józefa Flacha, Mieczy-
sława Zielenkiewicza i Zygmunta Nowakowskiego. Na stronie tytułowej 
zamieszczono portret jubilata, a obok słowo wstępne samego pryncypała – 
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Mariana Dąbrowskiego. Informacje, jakoby Stankiewiczówka ukazała się 
w 1935 r., są nieprawdziwe i dowodzą tylko, że autorzy takich stwierdzeń 
publikacji nigdy nie mieli w ręku. Podobnie nieprawdziwe są informacje 
o artykule pióra właściciela „IKC” – było tu zaledwie kilka zdań wstępu. 

W 1936 r. wydano w nakładzie 150 egzemplarzy kolejny druk oko-
licznościowy, tym razem z okazji dwudziestopięciolecia pracy Kazimierza 

Dobiji. Stąd wywodził się jego tytuł – Kazio-Dobijówka – w 25-lecie 
pracy dziennikarskiej Kazimierza Dobiji 1910-1935. Pismo periodyczne, 
parodystyczne i paradne. 

Wśród wspomnień o byłych pracownikach koncernu wymienia 
się także bliżej nieznany druk zatytułowany Marjanetki krakowskie – 
satyryczną sztukę z prologiem w dwóch obrazach [9, s. 30] oraz Tempo 

Dnia. Wydanie imieninowe. Na Św. Maryana. Piątek, 8 grudnia 1933. 
Te rzadkie okolicznościowe druki wewnętrznego obiegu przygotowy-
wane były w wielkiej tajemnicy, prawdopodobnie w noc poprzedzającą 
ważną datę. Ich autorami był zespół „tajnej – konspiracyjnej” redakcji 
„IKC”, nazywanej z rosyjska „Jaczejką humorystów IKC”. Zdaniem 
Mariana Dąbrowskiego, bratanka właściciela koncernu, to członkowie 

tej redakcji byli autorami śmiesznych artykułów, depesz, ogłoszeń, 
a także rysunków i karykatur w okolicznościowych drukach wewnętrz-
nego obiegu „IKC” [8, s. 12]. 

W 1935 r. z okazji dwudziestopięciolecia „IKC” ukazał się spe-
cjalny Numer Jubileuszowy „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, 
prawdziwe dzieło sztuki typograficznej liczące 104 strony druku.     

Obejmował 3 części: dwudziestoczterostronicowy numer główny z artyku-
łami okolicznościowymi, bieżącymi wiadomościami i okolicznościowym 
listem Mariana Dąbrowskiego, sześćdziesięcioczterostronicowy dodatek 
historyczno-literacki oraz szesnastostronicowy dodatek rotograwiurowy. 
Wydanie jubileuszowe „Kuriera” stanowiło bardzo cenne źródło informa-
cji o historii dziennika, koncernu i ludzi z nim związanych. Zawierało 

m.in. składy osobowe poszczególnych redakcji koncernu oraz dane staty-
styczne. Część tych informacji, podanych dość pompatycznym tonem, 
wydaje się jednak być nieścisła, propagandowa, wręcz przesadzona.  

 „IKC” w badaniach prasoznawczych 

Dzieje „IKC” przez długie lata, z różnych powodów, nie mogły 
doczekać się szczegółowych badań historycznych i prasoznawczych. 

Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu powstało na jego temat kilka cen-
nych i obszernych opracowań naukowych, które wypełniły istniejącą    
do tej pory lukę w historii polskiej i krakowskiej prasy. Ta sytuacja     
nie dotyczyła jedynie „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Zdaniem 
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Marka Kolasy „prasa krakowska lat 1918-1939, mimo że liczna (ponad 
1124 tytuły), przez wiele lat była prawie nieobecna w dyskursie nauko-
wym. Złożyło się na to kilka przyczyn: przede wszystkim brak bibliogra-
fii tytułów, po wtóre zaś brak jakichkolwiek pozycji syntetycznych aż do 
początku lat 90.” [13]. 

W poprzednim okresie (druga połowa XX w.) działalność wy-

dawnicza koncernu „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” była przed-
miotem zainteresowania zaledwie kilku badaczy, a rezultaty ich badań 
opublikowano w postaci przeważnie przyczynkarskich artykułów, które 
dotyczyły tylko wybranych aspektów działalności firmy „IKC”.  

Pod koniec lat 50. tematyka związana z „Ilustrowanym Kurierem 
Codziennym” pojawia się stopniowo w memuarystyce. Zjawisko to 

zapoczątkował Antoni Wasilewski, uczeń Józefa Mehoffera, karykatu-
rzysta lwowskiego „Szczutka”, inicjator i organizator konkursów na 
najładniejszą krakowską szopkę, od 1930 r. redaktor „Wróbli na Dachu”, 
satyrycznego pisma koncernu „IKC”. Swoje wspomnienia, w tym z pracy 
w „Ikacu”, opublikował po latach [36]. W późniejszym czasie ukazały się 
następne wspomnienia i szkice pracowników i współpracowników legen-

darnego Pałacu Prasy. Wśród nich m.in.: wspomnienia Zygmunta Leśno-
dorskiego [18], Jalu Kurka [16, 17], Stanisława Witolda Balickiego [1], 
Jana Brzękowskiego [5], Witolda Zechentera [40, 41], Zofii Ordyńskiej 
[27], Mieczysława Krokosza [21], a także Zygmunta Nowakowskiego 
[26], Tadeusza Kudlińskiego [15] i wielu innych.  Odrębną grupę wspo-
mnień stanowiły relacje i „zapiski” polityków, np. Jana Stapińskiego [35] 

oraz artykuły, biografie, nekrologi i inne teksty okolicznościowe. 
Pierwsza grupa opracowań naukowych powstała w drugiej        

połowie XX w. i opisała gazetę w sposób faktograficzno-historyczny, 
uwzględniający przede wszystkim społeczno-polityczne funkcje dzien-
nika i koncernu. W latach 50. w krakowskim Ośrodku Badań Praso-
znawczych podjęto prace badawcze nad monografią koncernu, które nie 

zostały zrealizowane do końca. W rezultacie powstał bogaty w fakty 
artykuł Jana Pelczarskiego, oparty na zachowanych archiwaliach –     
aktach spółki „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” [31]. 

W latach 60. do problematyki „IKC” nawiązywało pośrednio 
2 badaczy. W 1963 r. ukazała się książka Michała Pietrzaka [32].  
W 1968 r. na łamach „Roczników Historii Czasopiśmiennictwa Polskie-

go” opublikowano artykuł Eugeniusza Rudzińskiego, który m.in. odsłaniał 
tajemnicze powiązania koncernu Mariana Dąbrowskiego ze sferami rzą-
dzącymi oraz wynikające z tego faktu przywileje dla firmy „IKC” [34]. 

W 1979 r. do badaczy spuścizny po „Ikacu” dołączyła Ewa Pod-
górska, która spenetrowała ocalałe od wojennej pożogi materiały foto-
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graficzne koncernu [33]. W latach 70. i 80. powstały monumentalne 
tomy Historii prasy polskiej pod redakcją Jerzego Łojka, w których 
opublikowano obszerne studia Jerzego Myślińskiego i Andrzeja Pacz-
kowskiego oraz kilka innych artykułów dotyczących rozwoju prasy 
w dwudziestoleciu międzywojennym, w tym także krakowskich czaso-
pism wraz z „IKC”. Analizowano w nich głównie funkcjonowanie pism 

w systemie społeczno-politycznym [22, 23, 28, 29, 23]. 
W 1987 r. ukazała się monografia Prasa w systemie propagandy 

rządowej w Polsce 1926-1939 [25], a rok później wydano znane wszyst-
kim badaczom czasopiśmiennictwa Dzieje prasy polskiej [19]. W latach 
80. „ikacologii” poświęcił Wiesław Władyka 2 artykuły: Jesteśmy gło-
sem milionów… [37] i Właściciel Pałacu Prasy [39]. Wydał też słynną 

książkę na temat sensacyjnych dzienników Drugiej Rzeczypospolitej 
[38]. Na pierwszy plan wysunął bezpardonowe metody walki „Ikaca” 
o czytelnika. Jako przykład podał kampanię propagandową, jaką rozpętał 
koncern „IKC” podczas trwania słynnego procesu w sprawie tajemni-
czego morderstwa w Brzuchowicach – tzw. sprawę Gorgonowej. Ujaw-
nił mechanizmy manipulacji opinią publiczną, wykorzystywaną 

do osiągnięcia zysku przez wydawnictwo „IKC”. Z zupełnie innych – 
literackich powodów, pojawił się wątek „ikacowski” w książce Oskara 
Stanisława Czarnika [7]. 

W latach 90. nastąpił wyraźny zwrot w badaniach nad prasą     
krakowską. Aktywność w tej dziedzinie wyraźnie zaczął przejawiać 
Kraków. W 1990 r. ukazała się praca Czesława Brzozy o politycznej 

prasie krakowskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego [6]. Studia 
Brzozy były jedną z pierwszych publikacji na temat „IKC”, opublikowa-
nych w nowej rzeczywistości ustrojowej. Ponadto, w odróżnieniu od 
poprzedników, autor nie ograniczał się do krytyki politycznie zacho-
wawczej linii dziennika. Starał się zrozumieć motywy postępowania 
właściciela koncernu i tłumaczyć postawę redakcji. Przedstawił ją 

w szerszym kontekście, posługując się najliczniejszymi przykładami, 
zaczerpniętymi bezpośrednio z łamów dziennika, co dowodziło grun-
townej i rzetelnej analizy dokonanej z autopsji. 

Poza opracowaniami naukowymi należy wspomnieć o innych 
materiałach, które w przeważającej części mają charakter raczej publicy-
styczny, m.in. teksty Józefa Dużyka [9] i Leszka Mazana [20] oraz 

2 broszury Olgierda Jędrzejczyka [11, 12]. 
Pod koniec lat 90. XX w. i w pierwszej dekadzie wieku następ-

nego w ośrodku krakowskim, obejmującym środowisko ówczesnej  
Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiejszego Uniwersytetu Pedagogiczne-
go) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęto szeroko zakrojone badania 



17 

„Krążownik Wielopole” i jego wydawnicze cymelia ... 

historyczno-prasoznawcze, dotyczące popularnego „Ikaca”. Zaowocowały 
one najpierw fragmentarycznymi publikacjami Adama Bańdo, Ewy   
Bogdanowskiej-Spuły i Piotra Borowca oraz publicznymi wystąpieniami 
wspomnianych autorów na forum Komisji Prasoznawczej Polskiej     
Akademii Nauk, Oddziału w Krakowie oraz kilkoma referatami wygło-
szonymi w trakcie cyklicznych konferencji Kraków – Lwów. Książki, 

czasopisma i biblioteki XIX i XX w., organizowanych przez WSP w Kra-
kowie. Treść tych wystąpień wydano w materiałach pokonferencyjnych. 

W następnych latach problematyka „ikacowska” stała się tematem 
dwóch rozpraw doktorskich, A. Bańdo i P. Borowca. W ich rezultacie, 
w latach 2005-2006 wydano drukiem 3 obszerne prace monograficzne 
o koncernie „IKC”: Nie tylko krew na pierwszej stronie. Problematyka 

kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 
1918-1939 [2], Jesteśmy głosem milionów. Dzieje krakowskiego wydaw-
nictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939) 
[3] oraz tego samego autora Między sensacją a nauką. Obraz produktów 
krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier 
Codzienny (1910-1939) [4]. Ogółem w latach 1999-2010 wymieniona 

trójka historyków prasy opublikowała 25 tekstów na temat „IKC”. 
W grudniu 2010 r., w setną rocznicę ukazania się pierwszego 

numeru dziennika „Ilustrowany Kurier Codzienny”, wydano księgę 
pamiątkową z okazji jubileuszu tego znanego krakowskiego pisma 
i późniejszego koncernu [10]. Ta edycja ukazała się pod patronatem 
Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk, Oddziału w Krakowie 

oraz przy współudziale i pomocy finansowej takich instytucji jak:     
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
J. Dietla w Krakowie. 

Promocja książki odbyła się w 18 stycznia 2011 r. w trakcie kon-
ferencji naukowej 350 lat prasy polskiej 1661-2011, zorganizowanej przez 
Komisję Prasoznawczą Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
oraz Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Małopolskiej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Dietla w Krakowie. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że w wielu wystąpieniach, dotyczących dziejów prasy 

krakowskiej i jej stanu badań, podjęto także wątki nawiązujące do histo-
rii „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Było to szczególnie widoczne 
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w referacie Władysława Marka Kolasy
3
, który podjął próbę syntetyczne-

go spojrzenia na dawną i współczesną prasę krakowską przez pryzmat 
badań nad jej rozwojem i tendencjami (preferencjami) badawczymi po 
1945 r. W. M. Kolasa, stosując 2 metody – ilościową oraz jakościową 
(analiza cytowań), zaprezentował cenny opis dorobku nad prasą krakow-
ską w latach 1945-2009. W swym wystąpieniu wskazał na szczególną 

dynamikę badań nad krakowską prasą międzywojenną, która nasiliła się 
w okresie po transformacji ustrojowej 1989 r. W ogólnym dorobku 
badań nad „Ilustrowanym Kurierem Codziennym” należy uwzględnić 
również publikacje dotyczące dodatków do głównego dziennika i innych 
pism koncernu, np.: „Kuriera Literacko-Naukowego”, „Tajnego Detek-
tywa” czy „Kalendarza Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, także 

wielu samoistnych czasopism, które wychodziły spod pras imperium 
wydawniczego Mariana Dąbrowskiego oraz najnowszą księgę pamiąt-
kową „IKC” z 2010 r. 
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„KRĄŻOWNIK WIELOPOLE” AND ITS CIMELIA 

(THE CENTENARY ANNIVERSARY OF THE COMPANY 1910-2010) 
 

 

ABSTRACT:  

Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939), one of the most po-
werful press companies of the Second Republic of Poland, is known 
mainly for periodicals: newspapers and illustrated magazines. With the 
latest – at that time – technical measures, it reached the highest level 
of typography. The paper presents the publishing achievements of the 

company in the field of albums and rare, occasional prints. Readers are 
reminded about the company in relation to the jubilee celebrations 
of Ilustrowany Kurier Codzienny and the publication of the commemora-
tive book. The text also contains a summary of the latest research on the 
history of the popular „Ikaca”. 
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SERIE WYDAWNICZE ORAZ PROMOCJA LITERATURY I KULTURY 

NA ŁAMACH HISZPAŃSKIEGO DZIENNIKA „PÚBLICO” 
 
 

ABSTRAKT: 

Artykuł ma na celu przedstawienie literackich funkcji hiszpańskie-
go dziennika „Público”. Dzięki aktywnej współpracy z uznanymi pisarzami 
i poetami, promocja kultury oraz krytyka literacka zajmują na łamach 
pisma równoprawne miejsce z problematyką społeczno-polityczną. Przy-
kładem polityki kulturalnej wydawców periodyku są serie wydawnicze, 
które od roku 2009 umożliwiają czytelnikom lekturę klasyki lewicowej 
myśli społecznej oraz promują postawy feministyczne i proekologiczne. 
Szczegółowo omówiono serie „Voces Críticas”, „Biblioteca Pensamiento 
Crítico” oraz „Biblioteca de la República”. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: 

Dodatek do prasy. Dziennik. Literatura popularna. Prasa hiszpańska. 

„Público”. 
 

 

Dziennik „Público” – jeden z najbardziej poczytnych oraz wpły-
wowych tytułów na hiszpańskim rynku prasowym – ukazuje się od roku 
2007. Tytuł należy do grupy medialnej Mediapro, której głównymi udzia-
łowcami, a jednocześnie założycielami pisma, są Jaume Roures oraz Tatxo 
Benet, natomiast wydawcą jest spółka Mediapubli. Pierwszym redaktorem 
naczelnym, aż do roku 2009, był obecny felietonista Ignacio Escolar, 
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a następnie Félix Monteira (do 4 kwietnia 2010 r.). Aktualnie rolę redakto-
ra naczelnego pełni Jesús Maraña, a jego zastępcą jest Manuel Rico. 

Magazyn „Control. La Publicidad desde 1962” w notatce 
„Público”: nuevo diario nacional [9, s. 90] opisał początki pisma oraz 
określił profil czytelnika, na którego było ono zorientowane. W pierw-
szym okresie działalności dziennik, o objętości 64 stron, ukazywał się 

w 4 edycjach (ogólnokrajowej oraz w 3 wspólnotach autonomicznych: 
Madrycie, Katalonii oraz Andaluzji) i kierowany był do osób w prze-
dziale wiekowym 25-45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 
i osób do 30 roku życia. Pierwszy numer, z 26 września 2007 r., opubli-
kowany został w liczbie 250 000 egzemplarzy, a obecnie, według staty-
styk zamieszczonych na stronie internetowej „Público”, trafia średnio do 

93 286 czytelników w dni robocze oraz do 104 280 odbiorców w nie-
dziele i święta

1
. Obecnie cena dziennika wynosi 1,20 € od poniedziałku 

do czwartku, 2 € w piątki, oraz 2,5 € w soboty i niedziele, kiedy ukazuje 
się wraz z dodatkiem w postaci książki lub płyty DVD.  

Aktualnie pismo liczy 64 strony podzielone na 13 działów tema-
tycznych

2
. Każdy z nich wyróżnia własna forma graficzna, nad którą 

czuwa Fernando Carballo. Oprócz tradycyjnej wersji papierowej istnieje 
również możliwość przeglądania zawartości dziennika w formie elektro-
nicznej. W tym celu utworzono portal Publico.es, który łączy funkcję 
serwisu internetowego z archiwum gazety. Portal cechuje większa liczba 
działów i zakładek, głównie związanych z promocją czasopisma, prowa-
dzonymi badaniami statystycznymi, reklamą sponsorów, produktów 

oferowanych przez dziennik (m.in. książek, filmów DVD), a także udo-
stępnia treści multimedialne. 

Krótka historia dziennika nie doczekała się dotąd opracowania 
o charakterze monograficznym. W nielicznych publikacjach przyczyn-
karskich omawiano rozwój czasopisma oraz tematykę społeczno-
polityczną poruszaną na łamach „Público”, m.in. szczegółową analizę 

działu „Polityka” przeprowadził César Mejía Chiang [5].  

                                                           
1
 http://www.publico.es/publicidad/.  

2
 W skład tradycyjnego, papierowego wydania „Público” w Madrycie wchodzą 

następujące działy: „Opinión” („Opinia”), „Mundo” („Świat”), „Política” 

(„Polityka”), „Dinero” („Ekonomia”), „Actualidad” („Nowości”), „Ciencias” 

(„Nauka”), „Culturas” („Kultura”), „Cartelera de Madrid” („Program kin 

w Madrycie”), „Deportes” („Sport”), „Motor” („Motoryzacja”), „Pasatiem-

pos” („Rozrywka”), „Modos&Modas” („Moda”) oraz „Comunicación + TV” 

(„Program TV”). 
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Obok kwestii politycznych i społecznych, które dominują 
w dzienniku, „Público” równie często podejmuje problematykę kultural-
ną, zamieszczając recenzje książkowych nowości wydawniczych,        
filmów, spektakli teatralnych, wystaw oraz krytykę najnowszych        

trendów kulturowych. 
Wśród felietonistów „Público” znajduje się wielu lewicowych 

pisarzy i poetów, laureatów prestiżowych hiszpańskich oraz latynoame-
rykańskich nagród literackich Planeta

3
, Rómulo Gallegos

4
, Premio  

Nacional de Poesía
5
 czy Premio Nacional de la Crítica

6
. Czasopismo 

przyciąga czytelników również przez kontakty z zagranicznymi współ-
pracownikami, uznanymi krytykami politycznymi jak chociażby Noam 
Chomsky, który prowadzi własny felieton Contracorriente (Pod prąd), 
a także Ian Gibson, hispanista i specjalista w zakresie hiszpańskiej oraz 
latynoamerykańskiej awangardy, odpowiedzialny za kolumnę „Apuntes 
peripatéticos” („Zapiski perypatetyczne”). Krótkie utwory dziennikar-
skie, utrzymane w osobistym tonie, publikują również: Antonio Caballe-
ro, Ana Cañil, Ignacio „Nacho” Escolar, Juan Carlos Escudier, Joan 
Garí, Luna Miguel, Luis García Montero, Félix Población, Nativel Pre-
ciado oraz Juan José Téllez.  

Do pisarzy współpracujących z „Público” – cieszących się naj-
większym uznaniem czytelników oraz krytyki – należą m.in.: Ángeles 
Caso, autorka powieści, w których – na tle wydarzeń wojny domowej 
oraz dyktatury generała Franco – kreśli przejmujące losy kobiet; Isaac 
Rosa, młody i kontrowersyjny pisarz, który w powieści El vano ayer 
odkrywa kolejne oblicza frankizmu; Begoña Huertas, autorka powieści 
i opowiadań oraz specjalistka z zakresu literatury latynoamerykańskiej; 
Antonio Orejudo, wykładowca literatury oraz autor uznanej powieści 
                                                           
3
 Nagroda przyznawana od roku 1952 przez wydawnictwo Planeta za najlepszą 

powieść hiszpańskojęzyczną. Więcej informacji na http://www.planetadelib 

ros.com/premios-premio-planeta-de-novela-15.html. 
4
 Nagroda oraz fundacja Rómulo Gallegos stworzone zostały na cześć wenezuel-

skiego pisarza. W okresie 1964-1990 wyróżnienia zarezerwowane były wyłącznie 

dla autorów latynoamerykańskich, obecnie uwzględnia się również Hiszpanię. 

W początkowym okresie werdykty zapadały co 5 lat, od 1985 r. nagroda przyzna-

wana jest co 2 lata. Więcej informacji na http://www.celarg.org.ve/. 
5
 Nagroda przyznawana dorocznie z zarządzenia Ministra Kultury od roku 1922, 

dla najlepszych prac w dziedzinie poezji hiszpańskojęzycznej. Szczegółowe 

informacje znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Kultury 

http://www.mcu.es/premios/nacionales/LiteraturaPoesiaUltimaConvocatoria.html. 
6
 Asociación Española de Críticos Literarios od 1956 r. przyznaje wyróżnienie 

dla dzieła poetyckiego lub prozy w językach: kastylijskim, katalońskim, gali-

cyjskim lub baskijskim.  
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Ventajas de viajar en tren; Joaquín Sabina, bard i poeta, autor biografii 
oraz licznych powieści.  

Należy zwrócić uwagę, iż czasopismo dobierając współpracowni-
ków, osiągnęło równowagę między twórcami uznanymi, wielokrotnie 
nagradzanymi (również na arenie międzynarodowej) a początkującymi 
pisarzami, którzy wybili się dzięki oryginalności i zaangażowaniu swych 
dzieł. Wspólnym mianownikiem wspomnianych autorów jest krytyczne 
nastawienie wobec zglobalizowanej rzeczywistości, promowanie równości 
kobiet i mężczyzn oraz podkreślanie doniosłości doświadczeń historycz-
nych i ważkości ideałów lewicowych we współczesnym świecie. „Público” 
– jako dziennik prorepublikański – szczególną uwagę poświęca historii 
okresu Drugiej Republiki Hiszpańskiej i wojny domowej a także miejscu 
lewicy i myśli republikańskiej w aktualnej polityce kraju. 

Alberto Dallal zwraca uwagę na ścisły związek literatury zaan-
gażowanej oraz funkcji prasy, nie tylko jako środków masowego przeka-
zu, które zapewniają czytelnikom zwięzłą i rzetelną informację, lecz 
również jako instrumentów kształtowania postaw oraz ideologii

 

[1, s. 25]. Dziennikarstwo – jako dziedzina nauk społecznych – ma na 
celu przedstawienie aktualnych zjawisk dominujących w społeczeństwie. 
Dallal charakteryzuje ten środek komunikacji jako bezpośredni, istotny 
oraz natychmiastowy, jednocześnie jasno reprezentując ideologię grup, 
do których jest skierowany

 
[1, s. 26]. W przypadku literatury promowa-

nej na łamach „Público” większość publikowanych dzieł (esejów, poezji 
i prozy) powstała w momentach zawirowań historycznych oraz ideolo-
gicznych, zawsze reprezentując postawy propagujące wolność, równość 
i zwracając uwagę na dysproporcje społeczne. 

Jako wyraz zaangażowania – tak w kwestie ideowe, jak i literackie 
– „Público” od roku 2009 wydaje książki należące do światowej klasyki 
literatury i myśli społecznej. Do tej pory – w sobotnich dodatkach do dzien-
nika – ukazało się 7 pełnych serii. Są to w kolejności chronologicznej: 

 „Colección Vázquez Montalbán” (2009), wśród 12 opublikowa-
nych tytułów autorstwa katalońskiego pisarza znajduje się 7 po-
wieści, w tym nagrodzona Autobiografía del General Franco, 
zbiór esejów, opowiadania oraz trzyczęściowa saga o detektywie 
Pepe Carvalho;  

 „Biblioteca Pensamiento Crítico” (2009-2010), czyli „Biblioteka 
Myśli Krytycznej” obejmuje 32 tytuły szczegółowo omówione 
w dalszej części artykułu; 

 „Premios Nobel” (2010) – „Nagrody Nobla”, zawiera 12 utworów 
laureatów najbardziej prestiżowej międzynarodowej nagrody lite-
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rackiej z lat 1907-2009
7
. „Publico” do rąk czytelników skierowało 

dzieła zarówno o wysokich walorach artystycznych, jak i szcze-
gólnie ideowo bliskie profilowi pisma. Potwierdzeniem mogą być 
uzasadnienia Komitetu Noblowskiego dla laureatów, w których 
podkreślane są takie wartości jak m.in.: racjonalizm i humanizm 
oraz nieustraszona walka o wolność słowa i wolność myśli na       
Zachodzie w twórczości Bertranda Russella; realistyczny i poetyc-
ki dar, połączony z subtelnym humorem i ostrym widzeniem spraw 
socjalnych przez Johna Steinbecka; wybijająca się twórczość     
poetycka Vicente Aleixandre’a, odzwierciedlająca sytuację czło-
wieka w kosmosie i we współczesnym społeczeństwie i stanowiąca 
świadectwo odrodzenia hiszpańskiej poezji w okresie międzywo-
jennym; bogactwo i moc prozy Camilo José Celi, który z powścią-
gliwym współczuciem ukazuje bezbronne istnienie człowieka;      
intensywność poezji i szczerość prozy, z jaką Herta Müller przed-
stawia świat wykorzenionych

8
; 

 „Voces Críticas” (2010) to „Głosy Krytyczne” hiszpańskich auto-
rów związanych z Drugą Republiką lub kultywujących myśl repu-
blikańską. Wśród 26 tytułów znajdują się m.in. dzieła Federico 
García Lorki, Jorge Guilléna, Juana Goytisolo czy Maríi Zambrano; 

 „Biblioteca de la República” (2011) – „Biblioteka Republiki” za-
wiera 8 utworów (powieści oraz esejów), których tematyka odnosi 
się do powstania Drugiej Republiki oraz przyczyn późniejszej 
wojny domowej; 

 „Colección Novela Negra” (2011) – „Seria Powieści Kryminalnej” 
obejmuje 9 pozycji, począwszy od Edgara Allana Poe, po współ-

czesnych pisarzy hiszpańskich i amerykańskich, takich jak Juan 
Madrid czy Michael Connelly. 

W roku 2011 na rynku zagościła najnowsza seria pt.: „Libros 
Prohibidos” – „Zakazane Księgi”, w której ukazały się dzieła m.in. 
Niccoló Machiavellego, Thomasa Manna oraz George Sand. 

                                                           
7
 W tej grupie noblistów znaleźli się: Rudyard Kipling (1907), Rabindranath 

Tagore (1913), Thomas Mann (1929), Luigi Pirandello (1934), Bertrand Rus-

sell (1950), John Steinbeck (1962). Pablo Neruda (1971), Vicente Aleixandre 

(1977), Camilo José Cela (1989), Nadine Gordimer (1991), Doris Lessing 

(2007), Herta Müller (2009). 
8
 Odsyłacz do http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie_literatury. 
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Książki przykuwają uwagę czytelnika atrakcyjnym wyglądem 
zewnętrznym. Szatę graficzną większości serii

9
 zaprojektował Fernando 

Rapa Carballo
10

, natomiast za druk odpowiada Liberdúplex. Wydawnic-
twa cechują się zdecydowaną kolorystyką oraz oryginalnymi rozwiąza-

niami graficznymi, zaś dodatkowy walor stanowią zdjęcia archiwalne, 
pomocnicze bibliografie i krótkie recenzje wewnątrz książek. Nie bez 
znaczenia jest również ich symboliczna cena – w internetowym sklepie 
„Público” książki dostępne są za 3,95 €, natomiast w niedzielnym wyda-
niu wraz z gazetą tylko 2,5 €.  

Wydawanie dodatków przez „Publico” koresponduje z aktual-

nymi tendencjami na rynku czasopiśmienniczym. Mercedes López 
Suárez zwraca uwagę na powszechne w ostatnich latach zjawisko          
tworzenia przez czasopisma własnych serii wydawniczych. Dzienniki 
podążają za trendami ustanawianymi przez znaczące wydawnictwa, 
np. Grupo Santillana czy Ediciones B, specjalizujące się w wydawaniu 
serii książek tanich, łatwych i prostych. Badaczka wskazuje mechanizmy 

rynkowe gwarantujące poczytność i zysk ze sprzedaży kolekcji. López 
Suárez wymienia m.in. format (we wszystkich seriach dominują wydaw-
nictwa kieszonkowe), niską cenę oraz treść książek, która odpowiada 
oczekiwaniom masowego odbiorcy [3, s. 228]. Autorka nawiązuje do 
częstego w literaturze przedmiotu przeciwstawienia wysokonakładowej 
literatury trywialnej dziełom wysokoartystycznym; podając za Adrianem 

Marino, rozróżnia literaturę popularną – libro de consumo, czyli wydaw-
nictwa skierowane do niezbyt wymagającego czytelnika oraz libro „lite-
rario” – literaturę piękną, poezję, eseje, adresowane do odbiorcy 
o sprecyzowanych oczekiwaniach artystycznych [3, s. 227].  

W przypadku serii redagowanych przez „Público” i inne dzien-
niki

11
 podział ten może okazać się problematyczny. Oferowane tytuły 

lokują się wprawdzie w nurcie literatury popularnej, ale rozumianej jako 
dziedzina twórczości literackiej, obejmując utwory przeznaczone dla 

                                                           
9
 Projekt szaty graficznej dla serii „Colección Novela Negra” zrealizowały 

wspólnie Susana Ribot i Ana Roca.  
10

 Projektant i grafik, współpracował z licznymi czasopismami oraz wydawnic-

twami w Hiszpanii, Francji oraz Ameryce Łacińskiej.  
11

 Najpopularniejsze dzienniki „El País” oraz „El Mundo” na przestrzeni kilku 

ostatnich lat również wydały kolekcje współczesnej literatury światowej oraz 

klasycznych dzieł w języku hiszpańskim. Przykładowo, „El Mundo” w kolek-

cji „Millenium. Las mejores novelas en castellano del siglo XX” podał do 

druku 100 tytułów powieści – zarówno hiszpańskich jak i latynoamerykań-

skich – które zyskały uznanie krytyki oraz czytelników na przestrzeni XX w. 
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szerokiego kręgu czytelników i nastawione na realizację ich potrzeb 
osobowościowych przez dostarczenie rozrywki i silnych przeżyć emo-
cjonalnych [11, s. 212-213]. Propagowana przez dziennik literatura 
popularna jest zatem pośrednim gatunkiem pomiędzy piśmiennictwem 

wysokoartystycznym a tandetnym. Publikowane tu utwory nie zawsze 
znajdują się na listach bestsellerów, natomiast utrzymują równowagę 
między atrakcyjnymi dla odbiorcy treściami rozrywkowymi a estetycz-
nymi, poznawczymi, kształcącymi i wychowawczymi; „Publico” druku-
jąc zarówno powieści kryminalne, obyczajowe i tzw. literaturę piękną, 
jak i pisma o tematyce filozoficznej czy politologicznej, zaspokaja sze-

roko rozumiane potrzeby i zainteresowania czytelnicze, a pełni przy tym 
funkcje kulturotwórcze i oddziałuje społecznie. Kieruje się także zbilan-
sowanym wynikiem ekonomicznym.  

Dalej najwięcej uwagi zostanie poświęcone seriom „Biblioteca 
de la República”, „Voces Críticas” oraz „Biblioteca Pensamiento Críti-
co”, gdyż trafiają do nich w większości dzieła autorów hiszpańskich, 

nieznane na rynku polskim i tym samym mogące zaciekawić polskiego 
czytelnika. Ich znaczenie i atrakcyjność opiera się głównie na zaangażo-
waniu politycznym autorów, którzy kontynuowali twórczość na uchodź-
stwie, głównie we Francji oraz Ameryce Łacińskiej. 

Serię „Biblioteca de la República” tworzą autorzy i ich dzieła: 
Max Aub Campo de sangre, Manuel Azaña Causas de la guerra de 

España, Arturo Barea La raíz rota, Silvia Mistral Exodo. Diario de una 
refugiada española, Andreu Nin La revolución española (1930-1937), 
Lew Trocki La revolución española 1930-1939. Selección de escritos. 
M. Aub

12
 należy do najbardziej uznanych autorów republikańskich, którzy 

w wyniku wojny oraz dojścia do władzy Francisco Franco zmuszeni byli 
opuścić kraj. Prezentowana w tej serii powieść należy do pięciotomowego 

zbioru El laberinto mágico, w którym Aub opisał epizody wojny domo-
wej, rozgrywające się w różnych częściach Hiszpanii, przeplatając histo-
ryczne bitwy z refleksją na temat politycznych losów kraju. W kolekcji 
umieszczono jeszcze 2 powieści republikańskich powieściopisarzy – 
S. Mistral i A. Barei – którzy zmuszeni byli kontynuować działalność 
literacką we Francji oraz Meksyku. Książka Exodo. Diario de una refugia 

da española ukazała się w Meksyku 10 lat po wojnie, natomiast powieść 
Barei wcześniej wydana została po angielsku, co obrazuje polityczne 
bariery, jakie napotykali „zakazani” autorzy w publikacji swoich dzieł. 
Pozostałe utwory serii przedstawiły temat wojny z punktu widzenia jej 
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 Polska publiczność miała okazję zapoznać się z jego powieścią Ulica Valver-

de oraz zbiorem opowiadań Nic tu nie zmyślono. 
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politycznych uczestników. M. Azaña pełnił funkcję prezydenta Drugiej 
Republiki w latach 1936-1939, lecz wcześniej zyskał uznanie jako pi-
sarz

13
. Odchodząc jednak od jego twórczości prozaicznej, „Público” 

zaproponowało wydany we Francji zbiór esejów, stanowiący gorzkie 

rozliczenie z niedawno zakończoną wojną, koniecznością ucieczki, oraz 
zmuszający do refleksji nad sytuacją polityczną w Hiszpanii, która do-
prowadziła do wojny, nad przyczynami i konsekwencjami. Kolekcja 
„Biblioteca de la República” ma na celu przypomnienie wydarzeń, które 
w znacznym stopniu zaważyły na historii kraju, a które, ze względów 
politycznych, popadły w zapomnienie na około 40 lat. Przypomniano, że 

stanowią one także dokumenty życia artystycznego oraz intelektualnego 
tamtego okresu.  

Kolejną obszerną serią jest „Biblioteca Pensamiento Crítico”. 
Obejmuje 32 tytuły, poczynając od Utopii Tomasza Morusa, poprzez 
Voltaire’a Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa, 
klasyków filozofii i myśli socjalistycznej, aż po współczesnych lewico-

wych eseistów
14

. Pod względem treści oraz ukierunkowania w serii 
można wyróżnić działy tematyczne, takie jak: filozofia, ekonomia, femi-
nizm, teoria myśli politycznej, ekologia oraz alternatywny styl życia, 
tolerancja etniczna i rasowa oraz laicyzm. Niektóre z opublikowanych 
autorów i książek to: Salvador Allende Presente, Simone de Beavouir 
La mujer rota (Kobieta zawiedziona), Daniel Bensaïd Cambiar el 

mundo, Clara Campoamor El voto femenino y yo, N. Chomsky Estados 
fallidos: el abuso de poder y el ataque a la democracia, Umberto Eco, 
Carlo Maria Martini En qué creen los que no creen (W co wierzy ten, co 
nie wierzy?), Mahatma Gandhi Política de la no violencia, Ernesto Che 

                                                           
13

 W 1926 r. opublikował bodaj najbardziej cenione dzieło El jardín de los 

frailes, a Vida de don Juan Valera uzyskała Premio Nacional de Literatura 

w tym samym roku.  
14

 Pozostałe tytuły, które wchodzą w skład „Biblioteca Pensamiento Crítico”: 

Michaił Bakunin Bóg i państwo, Friedrich Engels Pochodzenie rodziny, 

własności prywatnej i państwa, Friedrich Engels, Karl Marx Manifest 

komunistyczny, Susan George El pensamiento secuestrado, Antonio Gramsci 

La política y el estado moderno, Paul Lafargue El derecho a la pereza, 

Włodzimierz Lenin Państwo a rewolucja, Róża Luksemburg Reforma 

o revolución, Karl Marx La crisis del capitalismo, Joan Martínez Alier 

¿Quién debe a quien?, Tomasz Morus Utopia, Vicenç Navarro El 

subdesarrollo social de España, Pierre Joseph Proudhon ¿Qué es la 

propiedad?, Ignacio Ramonet La catástrofe perfecta, Paul Roberts El fin del 

petróleo, Arthur Schopenhauer Los dolores del mundo, Lew Trocki 

Permanentna rewolucja. 
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Guevara Escritos revolucionarios (Epizody wojny rewolucyjnej), Eric 
Hobsbawm Guerra y paz en el siglo XXI, Martin Luther King Un sueño 
de igualdad, John Reed Ten days that shook the world (Dziesięć dni, 
które wstrząsnęły światem), B. Russell Why I am not a christian 

(Dlaczego nie jestem chrześcijaninem), Manuel Sacristán Pacifismo, 
ecologismo y política alternativa, Henry David Thoreau Civil disobedience 
(Obywatelskie nieposłuszeństwo), Mark Twain Antiimperialismo, Oscar 
Wilde Soul of man under socialism (Dusza człowieka w epoce socjalizmu) 
oraz Slavoj Žižek En defensa de la intolerancia. Wymienione publikacje 
wzbogacają również wiedzę historyczną czytelnika. W tym wypadku 

warto zwrócić uwagę na edukacyjny charakter serii oraz funkcję promo-
cji przez „Público” tradycyjnej formy książki. Mimo iż do zawartości 
dziennika czytelnik może dotrzeć za pomocą Internetu, „Público” nie 
prowadzi sprzedaży e-booków czy związanych z nimi gadżetów. Beatriz 
Sarlo wskazuje, iż w rzeczywistości zdominowanej przez hipertekst 
promocja książki papierowej nabiera szczególnego znaczenia. Dla wielu 

czytelników tradycyjna forma lektury może okazać się męcząca, czaso-
chłonna i nieciekawa [10, s. 73]. Jest jednak powinnością w gestii me-
diów, jako środków, które najłatwiej i najszybciej docierają do znacznej 
liczby odbiorców, promocja czytelnictwa oraz kształtowanie kryteriów 
doboru lektur. Nie można zapominać o ekonomicznym aspekcie działań 
„Público”. Kolekcja „Biblioteca Pensamiento Crítico” składa się w znacz-

nej mierze z dzieł autorów, których pisma nierzadko są kontrowersyjne 
i krytykowane, lecz zgodnie z misją dziennika, wybór tych lektur ma na 
celu przedstawienie wielu punktów widzenia, wspieranie rozległości po-
glądów oraz zachęta czytelnika do tworzenia własnej, niezależnej opinii. 

Ostatnia z omawianych serii – „Biblioteca Voces Críticas” zosta-
ła poświęcona w całości twórcom hiszpańskim, w większości przedsta-

wicielom tzw. Pokolenia 27 lub twórcom nieformalnie związanym z tym 
ruchem literackim oraz wcześniejszym Novecentismo

15
. Spośród poetów 
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 Omówieni zostaną autorzy związani z Pokoleniem 27. Pozostałe dzieła, które 

ukazały się jako dodatek do dziennika to: José Luis López Aranguren Ética 

y política, M. Aub La gallina ciega, Francisco Ayala Historia de macacos, 

José Bergamín El pensamiento perdido: páginas de guerra y del destierro, 

Antonio Buero Vallejo Lázaro en el laberinto, León Felipe Nueva antología 

rota, Juan Goytisolo Campos de Níjar, Miguel Hernández Viento del pueblo, 

Juan Ramón Jiménez Antología poética, Antonio Machado Campos de 

Castilla, Ángel Ossorio y Gallardo Vida y sacrificio de Companys, Jorge 

Semprún Autobiografia de Federico Sánchez, Ramón J. Sender Requiem dla 

hiszpańskiego chłopa.  
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należących do grupy Pokolenia 27, zwanej również Pokoleniem Repu-
bliki, aktywnej w drugiej połowie lat 20., w kolekcji „Público” wydru-
kowane zostały następujące dzieła: Rafael Alberti Marinero en tierra 
(Marynarz na lądzie), Vicente Aleixandre En un vasto dominio, Manuel 

Altolaguirre El caballo griego oraz Las islas invitadas, Luis Cernuda 
Las nubes, Federico García Lorca Las bodas de sangrie (Krwawe gody), 
Jorge Guillén Cántico, Emilio Prados Tiempo oraz Pedro Salinas La voz 
a ti debida. Wspólnym rysem poetów Pokolenia 27 jest wrażliwość poli-
tyczna, zaangażowanie oraz aktywna działalność na rzecz Republiki, 
połączona z awangardowymi poszukiwaniami artystycznymi. Są to dzieła 

niezwykle oryginalne, łączące refleksje osobiste, wrażliwość poetycką ze 
zdecydowanymi poglądami politycznymi oraz społecznymi. Najlepszym 
przykładem zaangażowania obywatelskiego oraz nowatorskich rozwią-
zań formalnych w literaturze początków XX w. w Hiszpanii jest Federi-
co García Lorca. Jego dramaty, m.in. znane Polakom Krwawe gody, 
oddają mentalność andaluzyjskiej prowincji, jej zapóźnienie cywiliza-

cyjne oraz skostniałe relacje społeczne, stanowiąc jednocześnie przykład 
innowacyjnych rozwiązań scenicznych. Rozstrzelany w 1937 r. przez 
wojska frankistowskie, pochowany w zbiorowym grobie, García Lorca 
stał się symbolem dla ówcześnie zmarginalizowanych i prześladowanych 
intelektualistów lewicowych. 
 Wśród pozostałych autorów, których dzieła ukazały się w serii, 

należy także wyróżnić Federikę Montseny, działaczkę anarchistycznego 
syndykatu Confederación Nacional de Trabajo (Krajowa Konfederacja 
Pracy), której twórczość ogniskowała się głównie wokół pozycji kobiet 
w latach 20. i 30. Wydana przez „Público” powieść La indomable, 
w znacznej mierze autobiograficzna, zwraca uwagę na problem ograni-
czeń politycznych oraz prawa kobiet do samodecydowania w patriar-

chalnej Hiszpanii. Promując pisarstwo kobiece, dziennik opublikował 
także dzieło bodaj najważniejszej hiszpańskiej filozofki Marii Zambrano 
España, sueño y verdad oraz powieść Rosy Chacel Memorias de Leticia 
Valle. Obie autorki podzieliły los lewicowych intelektualistów, żyjąc 
i tworząc na wygnaniu do końca życia.  
 Na przestrzeni lat „Público” wydało wiele książek, które stanowią 

ciekawe kompendium hiszpańskiej oraz światowej myśli lewicowej, 
przywracając do obiegu kultury autorów, którzy na wiele lat popadli w 
zapomnienie lub publikacja ich dzieł bywała utrudniania. Warto zwrócić 
uwagę, iż dziennik zachował równowagę między książkami należącymi 
do kanonu literatury zaangażowanej społecznie, stanowiącej swego 
rodzaju bestsellery zapewniające zysk, poczytność oraz zachęcającej do 

kupna gazety, a pozycjami odkrywczymi i niedostępnymi dla szerokiej 
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publiczności. Zadaniem „Público” jest nie tylko dostarczanie informacji, 
lecz również edukowanie odbiorców, dostarczanie doświadczeń intelek-
tualnych oraz kształtowanie poglądów czytelników tworzących społe-
czeństwo obywatelskie – krytycznych, świadomych, wykształconych. 

Postscriptum 

Recesja gospodarcza w Hiszpanii odbiła się negatywnie na kon-
dycji ekonomicznej „Público”. Według deklaracji redaktora naczelnego 
z 3 stycznia 2012 r., w każdej chwili mogło nastąpić zamknięcie dzien-
nika

16
. W ciągu wielu kolejnych dni do redakcji napływały liczne prote-

sty oraz wyrazy solidarności ze strony czytelników
17

. Mediapubli pomi-

mo poszukiwań nowych udziałowców, pragnąc uporać się z sytuacją tak, 
aby była satysfakcjonująca zarówno dla czytelników jak i wierzycieli, 
nie było w stanie utrzymać dziennika. W niedzielę, 8 stycznia 2012 r., 
jako jedna z ostatnich książek do rąk czytelników trafił esej Vaclava 
Havla Siła bezsilnych. Przerwano publikację serii wydawniczych, a osta-
tnie wydanie papierowe „Público” ukazało się 24 lutego 2012 r. Dziennik 

nie zawiesił działalności, lecz dostępne jest jedynie wydanie elektroniczne.  
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ABSTRACT: 

The article’s goal is to present the Spanish diary „Público” with 
special attention drew to its literary activity. Due to the active collabora-
tion of well known writers and poets, the issue of the cultural promotion 
and literary criticism occupies the equal position in the mentioned maga-
zine. As an example of cultural politics of „Público” the author sets the 
book supplements, that since the year 2009 allow the readers to familiar-
ize with the classics of the leftist social thought and promotes the femi-
nist and pro-ecologist attitudes. The author describes in detail three book 
series: „Biblioteca de la República”, „Biblioteca Pensamiento Crítico” 
and „Colección voces Críticas”. 
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ABSTRAKT: 

Praca omawia wydawany w latach 1932-1939 „Kalendarz    
Górniczo-Hutniczy”; wskazuje jego twórców oraz charakteryzuje prze-
znaczenie, układ kompozycyjny i zawartość treściową. Pokrótce przed-

stawia publikowane na jego łamach wiersze, beletrystykę i utwory  
publicystyczne oraz adresowane do środowiska zawodowego górników 
i hutników teksty specjalistyczne. Zwraca uwagę na kulturotwórczą rolę, 
jaką „Kalendarz” miał do odegrania na Górnym Śląsku. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Górnośląski kalendarz regionalny. „Kalendarz Górniczo-Hutniczy”. 
Kalendarz książkowy.  

 

 

Uwagi ogólne 

W polskim piśmiennictwie definicja pojęcia „kalendarz” nie         
jest jasno sprecyzowana

1
. Najczęściej kalendarz uznawany jest za 

                                                           
1
 Różnice terminologiczne omawiają m.in. W. Chojnacki, W. Chojnacki [2, s. 5-6], 

K. Kossakowska-Jarosz [6] oraz E. Wójcik [13, s. 12-13]. 
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wydawnictwo ciągłe periodyczne o treści ogólnoinformacyjnej lub 
specjalnej. Za takim ujęciem przemawia „cykliczność ukazywania się 
kalendarzy z góry przewidywana przez ich wydawców, wspólny tytuł, 
aktualność dla danego okresu, wspólna szata graficzna, jak również 
szeroka gama poruszanych problemów opracowywanych przez zespół 
redakcyjny” [13, s. 13]. 

Kalendarze są jednym z najstarszych typów wydawnictw, które 
docierały do szerokiego ogółu. Długo niedoceniane i uważane za literaturę 
niższego gatunku, coraz częściej są wykorzystywane jako istotne doku-
menty w dziedzinie historii i historii kultury, świadectwo życia umysło-
wego oraz potrzeb i zainteresowań społeczeństwa. „W […] czasach,     
gdy książek było mało, a prasa jako środek powszechnej informacji nie 
istniała – kalendarz zastępował dzienniki w szerzeniu różnego rodzaju 
wiadomości z życia politycznego  i społecznego oraz książki w dziedzinie 
popularyzacji wiadomości naukowych i rozpowszechniania literatury 
rozrywkowej” [3, s. 299]. 

Zarys dziejów kalendarzy książkowych na Górnym Śląsku 

Historię polskich kalendarzy górnośląskich do roku 1939 – ich 
procesy rozwojowe, ewolucję formy i treści oraz żywotność tytułów – 
dokumentują badania Zofii Gorgoń [3], Janiny Woźnickiej [10, 11, 12] 
i Krystyny Kossakowskiej-Jarosz [5, 7, 8]. 

Tradycja wydawania polskich kalendarzy książkowych na Górnym 
Śląsku sięga roku 1844

2
 i przypada na okres budzenia się świadomości 

narodowej mieszkańców tego regionu
3
. Warunki narodowo-społeczne 

przesądzały o ludowym przeznaczeniu śląskich kalendarzy. Wydawane 
wówczas tytuły, powołane m.in. przez Józefa Szafranka, Antoniego Stabika 
i Karola Miarkę (ojca), obok funkcji podstawowych – poradnikowych 
i rozrywkowych – rozwijały świadomość etniczno-polityczną Górno-
ślązaków. Pisane miejscową literacką polszczyzną, nasyconą staropolskimi 
zwrotami ale i prowincjonalizmami, uczyły historii i kultury polskiej, 
propagowały wychowanie w duchu obywatelskim i w „wierze ojców”, 
popularyzowały polską książkę. Do zakończenia I wojny światowej ukazało 
się 26 tytułów polskich kalendarzy książkowych

4
 [7, s. 28].  

                                                           
2
 „Kalendarz Postny” wydawany w Bytomiu w latach 1844-1846 nie dochował 

się do naszych czasów. 
3
 Wcześniej – od XV do XVIII w. – na Śląsk trafiały kalendarze pochodzące 

głównie z oficyn krakowskich (w tym szesnastowieczne wydawnictwa ze spe-

cjalnie dla Śląska sporządzonymi obrachunkami astronomicznymi i astro-

logicznymi) [7, s. 19]. 
4
 Druk 3. był kontynuowany po 1922 r. 
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W okresie powstań i plebiscytu (1919-1921) kalendarze 

wykorzystano jako instrument propagandy politycznej. Na łamach 

7 tytułów (wydawnictw długoletnich, kontynuowanych) zamieszczono 

liczne teksty patriotyczne, wyrażające polską rację stanu. Oprócz tego 

Karol Miarka (syn) wydrukował 3 okazjonalne kalendarze na rok 1921 

o charakterze agitacyjno-propagandowym
5
 [7, s. 37-44]. 

Włączenie w 1922 r. części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej 

znacząco pobudziło rozwój polskiego ruchu wydawniczego na tym terenie, 

m.in. wzrosła liczba publikacji kalendarzowych, zróżnicowanych 

typologicznie
6
. W latach 1922-1939 wydrukowano tu 164 roczniki 

kalendarzy-silesiaków, w tym 132 bezpośrednio związane z regionem [7, 

s. 64]. Kierowane do masowego odbiorcy, rezygnowały z wypełniania 

ich pierwotnego zadania, jakim było kształcenie ogólne. Zachowały 

natomiast funkcję kształtowania postaw narodowo-obywatelskich, 

relacjonując sprawy ogólnopolskie i budując powszechny patriotyzm. 

Wskazywały na lokalne odrębności. W tym okresie miejsce kalendarzy 

ogólnych zajmowały coraz liczniejsze publikacje typu specjalistycznego. 

K. Kossakowska-Jarosz
7
 wychodzące na międzywojennym Śląsku 

kalendarze podzieliła według ich zawartości treściowej i przeznaczenia 

na: ogólne, organizacyjne, zawodowe i religijne [7, s. 63-65]. Za 

wyróżniające się uznała 2 tytuły o charakterze ogólnym – „Wielki 

Kalendarz Ilustrowany dla Wszystkich” oraz „Kalendarz Górniczo-

Hutniczy”
8
 a ponadto specjalistyczny „Przewodnik Młodzieży 

Powstańczej. Kalendarz Oddziałów Młodzieży Powstańczej” [8, s. 10]. 

„Kalendarz Górniczo-Hutniczy”. Tytuł, jego wydawcy i autorzy 

Wydawanie kalendarza zainicjowało warszawskie Towarzystwo 

Kulturalno-Oświatowe „Nasza Czytelnia dla Górnego Śląska”, które 

wprowadziło do sprzedaży roczniki 1932-1936. Publikowanie tomów 

                                                           
5
 Nosiły one tytuły: „Piast. Kalendarz Górnośląski na rok pański 1921”, „Kalen-

darz Górnośląski na rok pański 1921” oraz „Polak. Kalendarz Historyczno-

Powieściowy na rok pański 1921”. 
6
 Charakterystyczne dla dwudziestolecia międzywojennego zróżnicowanie typo-

logiczne polskich kalendarzy szczegółowo omawia Ewa Wójcik [13, s. 41-74]. 
7
 Podział ten stosuje również Z. Gorgoń [3, s. 308-309]. 

8
 W zbiorach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.sbc.org.pl/) dostępne są 

roczniki za lata 1932, 1934-1939. 
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w latach 1937-1939 kontynuowało Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe 

„Nasza Czytelnia” w Katowicach
9
.  

Tytuł „Kalendarz Górniczo-Hutniczy” (dalej „KGH”), jego 

przeznaczenie, a także częściowo zawartość treściowa kwalifikowałyby 

tę publikację do grupy kalendarzy zawodowych, gdyby nie obszerne 

zespoły artykułów przynoszących wiadomości o Polsce i świecie, mate-

riały publicystyczne, utwory literackie, prace z zakresu poradnictwa oraz 

teksty rozrywkowe [3, s. 321-322 ; 5, s. 17 ; 7, s. 66]. 

W słowie wstępnym do pierwszego rocznika pisano: „Wśród 

różnych kalendarzy, które rokrocznie wychodzą, brak jest takiego kalen-

darza, który moglibyście nazwać Waszym, a który by miał na celu prze-

de wszystkim omawianie spraw najbardziej Was obchodzących, a więc 

z dziedziny górnictwa i hutnictwa, jednocześnie zaś stanowił pewną 

rozrywkę w chwilach wolnych od pracy i dał szereg wiadomości z dzie-

dziny ubezpieczeń społecznych, higieny, historii i krajoznawstwa Polski, 

a w szczególności Śląska. […] Chcielibyśmy, aby ten kalendarz znalazł 

się w domu każdego – robotnika, górnika i hutnika, aby był tą książką, 

z której się czerpie ciekawe i pożyteczne wiadomości i którą w wolnej 

chwili bierze się do ręki z prawdziwą przyjemnością” [4, 1932, s. 3]. 

 W przedmowach do kolejnych roczników Zarząd Towarzystwa 

informował o kreowanej linii wydawniczej „KGH”, podkreślając m.in., 

że „wydawnictwo nasze nie jest pomyślane na jeden raz, więc czego nie 

znajdziecie w nim w jednym roku – znajdziecie w następnym, tak, że 

każdy nowy Kalendarz uzupełni poprzednie” [4, 1933, s, 3]. Wydawca 

sygnalizował wprowadzone lub planowane zmiany w tematyce pisma, 

zaznaczając, że wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom zawartym 
                                                           
9 

Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Nasza Czytelnia dla Górnego Śląska” 

powstało w 1926 r. w Warszawie. Jego celem programowym było krzewienie 

kultury czytelniczej głównie przez zaopatrzenie środowisk robotniczych na 

Górnym Śląsku w dobrą i wartościową książkę. Ponieważ organizowanie bez-

płatnych bibliotek i czytelń dla robotników w zakładach pracy wymagało sta-

łego nadzoru, w 1927 r. zdecydowano o założeniu w Katowicach Towarzystwa 

„Nasza Czytelnia”. Przejęło ono organizację i administrację bibliotek, towa-

rzystwu warszawskiemu pozostawiając kompletowanie ich księgozbioru (do-

bór i zakup książek, dzienników i czasopism), a także wyposażanie ich – 

w miarę posiadanych środków – w gry i odbiorniki radiowe. Fundusze na ten 

cel czerpano ze składek członkowskich, dochodów z imprez oraz darowizn 

osób prywatnych i instytucji samorządowych [4, 1932, s. 6-7]. Edytorstwo 

kalendarza było jedną z form realizacji zadań statutowych i propagowania 

działalności Towarzystwa. 
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„w miłych i serdecznych listach naszych przyjaciół – czytelników”. 

Zgłaszał, że „domagali się niektórzy rozszerzenia działu praktycznego. 

Dajemy więc więcej rad praktycznych, niż w poprzednich latach, 

uwzględniając nie tylko gospodarstwo domowe, ale także, mając na 

uwadze rozwój budownictwa domków jednorodzinnych, umieszczamy 

wskazówki dla tych, którzy by chcieli budować tanim kosztem domek 

własny” [4, 1934, s. 3]. „Zapoczątkowaliśmy nowy dział, a mianowicie 

szereg reportaży z dziedziny różnych rodzajów pracy ludzkiej. Poza tym 

na skutek licznych żądań Czytelników wprowadziliśmy obszerny dział 

z dziedziny higieny w życiu dorosłych i dzieci. Niektórzy nasi korespon-

denci będą mieli możność zapoznania się z interesującymi Ich zagadnie-

niami: o budowie wszechświata, o budowie materii, o bakteriach choro-

botwórczych itd.” [4, 1935, s. 3]. 

Powiadamiano także o zamierzeniach Towarzystwa odnośnie do 

jego profilu i zasięgu oddziaływania: „«Kalendarz Górniczo-Hutniczy» 
jest kalendarzem b. specjalnym, różniącym się w swej treści od wielu 
kalendarzy wydawanych w Polsce. Ze zrozumiałych względów muszą 
być w «Kalendarzu Górniczo-Hutniczym» uwzględnione przede wszyst-
kim sprawy związane z pracą zawodową górnika i hutnika. Dotychczas 
ograniczaliśmy się niemal wyłącznie do zagadnień górnictwa węglowe-

go, w roku bieżącym celowo rozszerzamy zakres kalendarza, obejmując 
w nim również górnictwo soli, rud, ropy naftowej itd. Jest to pierwsza 
zasadnicza zmiana w kierunku programowym kalendarza. Drugą 
b. ważną zmianę stanowi rozszerzenie terytorialnego zasięgu oddziały-
wania kalendarza. Przy życzliwym poparciu Światowego Związku Pola-
ków z Zagranicy nawiązaliśmy kontakt z górnikami i hutnikami polskimi 

rozproszonymi po całym świecie. Gorącym naszym pragnieniem jest, by 
«Kalendarz Górniczo-Hutniczy» stał się ośrodkiem jednoczącym du-
chowo wszystkich górników i hutników polskich, w większości pracują-
cych z dala od Ojczyzny, a których dola i niedola nie jest obojętną gór-
nikowi i hutnikowi pracującemu w Polsce” [4, 1938, s. 3]. 

Kalendarz cieszył się rosnącą popularnością, która skutkowała 

stałym wzrostem nakładu: w 1936 r. wydano 6 000 egzemplarzy, zaś 
w 3 lata później do rąk czytelników trafiło ich już 12 000 [13, s. 156]. 

Siedziba wydawcy początkowo mieściła się w Warszawie przy 
ulicy Śniadeckich 20 (1932), skąd została przeniesiona na ulicę Moko-
towską 19 m. 8 (1933-1936). W tym czasie „KGH” redagowała Helena 
Boguszewska. Zarząd katowickiej „Naszej Czytelni” pracował przy ulicy 

Piłsudskiego 48. Kalendarz wydawał komitet redakcyjny w składzie: 
S. Blitek, B. Buzek, Stanisław Majewski i Piotr Maślankiewicz.  
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Wszystkie roczniki „KGH” wydano w formacie 24x17 cm. Druk 
zlecano w miejscu stałej siedziby redakcji. Tłoczenie kalendarza powierzano 
znanym i cenionym warszawskim drukarniom: E. i K. Koziańskich

10
 (1932-

1933), Salezjańskiej Szkole Graficznej (1934), firmie F. Wyszyński i Spółka 
(1935-1936) oraz Drukarni Nakładowej w Będzinie (1937-1939)

11
.  

 Redakcja na łamach „KGH” zamieszczała w głównej mierze 
literaturę użytkową. O powstaniu dzieł – ich konwencji literackiej oraz 
oczekiwanej wartości estetycznej, wychowawczej i poznawczej – decy-
dowali wydawcy. U autorów, tzw. techników literackich, zamawiano 

utwory, które możliwie najcelniej trafiały w gusta, potrzeby i możliwości 
recepcji środowisk robotniczych Górnego Śląska. Wspomnienia Jerzego 
Kornackiego częściowo odsłoniły kulisy współpracy H. Boguszewskiej 
ze środowiskiem literackim, w szczególności twórcami piszącymi na 
zamówienie dla zysku: „«Kalendarz Górniczo-Hutniczy» dla Górnego 
Śląska, dla zarobku, redaguje Hela już czwarty rok z rzędu. Rokrocznie – 

wczesną wiosną – telefonem, listami zgłaszają się autorzy – proponują 
fraszki, artykuły, reportaże… Istnieje więc w Polsce osobna kategoria 
i bezmiernie liczna, ludzi piszących, dla których okazją jest dorywcze 
umieszczanie rzeczy w kalendarzach” [1, s. 19]. „Rzeczy pisane zupełnie 
poprawnie, sensowne, wiarygodne, mogłyby wypełnić cały kalendarz – 
jednakże wracają – w dziewięćdziesięciu procentach – do teczki, zwy-

ciężone, przegonione przez innych autorów […]. Z jakich względów? 
Nie tylko cenzuralnych! W tymże czasie paru ludzi wyszło z więzień 
i musiało coś zarobić” [1, s. 20]. 
 Można przypuszczać, że chodziło o zamawiane z rozmysłem 
drobne teksty – o charakterze rozrywkowym i poradnikowym – rozsypa-
ne po każdym tomie (wydawane anonimowo bądź co najwyżej sygno-

wane kryptonimem). Właściwy materiał literacki i publicystyczny wy-
chodził spod pióra znanych w dwudziestoleciu międzywojennym poetów 
i prozaików. Wśród autorów publikujących na łamach „KGH” znaleźli 
się m.in.: H. Boguszewska, J. Kornacki, Zofia Kossak-Szczucka, Jan 
Lechoń, Gustaw Morcinek, Beata Obertyńska, Józef Relidzyński, Ewa 
Szelburg-Zarembina, Emil Zegadłowicz, Włodzimierz Żelechowski. 

Świadectwo literaturze Górnego Śląska dawali drukujący na łamach 
„KGH” twórcy regionalni – Emanuel Imiela, Paweł Kubisz, Stanisław 
Ligoń, Ludwik Łakomy i Florian Śpiewak. 

                                                           
10

 Do 1919 r. drukarnia Orgelbrandów. 
11

 Tekst Jak się robi „Kalendarz Górniczo-Hutniczy”? [4, 1935, s. 161-162] 

przybliżał czytelnikom proces wydawniczy kalendarza. 
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 Pisanie artykułów specjalistycznych, głównie z dziedziny górnictwa, 
hutnictwa oraz prawa pracy, powierzano doświadczonym i kompetentnym 
autorom – teoretykom i praktykom poszczególnych dziedzin. Na uwagę 
zasługiwały prace z dziedziny górnictwa i geologii inżynierskiej Stanisława 
Majewskiego, Józefa Znańskiego, Tadeusza Potyrały i Adama Kwieciń-
skiego. Wydawcy, dla podkreślenia profesjonalizmu autorów, opatrywali 
ich nazwiska tytułem zawodowym lub naukowym, a od roku 1937 również 
afiliacją, np. Natalia Gąsiorowska, prof. Wolnej Wszechnicy Polskiej; 
inż. Feliks Zalewski, prof. Akademii Górniczej w Krakowie; inż. Marian 
Przybylski, Prezes Rady Nadzorczej Syndykatu Polskich Hut Żelaznych; 
prof. Wacław Makowski, Wicemarszałek Senatu RP. 

Układ kompozycyjny 

 Wydawnictwo cechowało staranne przygotowanie redakcyjne. 
Dążono by „KGH” stał się przede wszystkim atrakcyjną książką do 
czytania. Do lektury – oprócz urozmaiconej treści – zachęcał czytelny 
druk, a uwagę przyciągały liczne czarno-białe ilustracje (zdjęcia, rysun-
ki, szkice, mapy, tabele i wykresy), którymi opatrywano teksty. Część 
ilustracji, zwłaszcza portrety oraz zdjęcia grupowe i fotografie instytucji 
publicznych, zamieszczano na wklejkach. W rocznikach 1938 i 1939 
wprowadzono ozdobny krój pisma, kolorowe inicjały, napisy, ornamen-
ty, mapy oraz tło. Okładkę i rysunki w tekście projektowała w tym okre-
sie O. Wachniewska, zaś fotomontaże – J. Grabiec. 
Kalendarze oprawiano w jednorodną graficznie kartonową okładkę. 
W rocznikach 1932-1937 z centralnie położonego kartusza wyłaniały się 
postaci górnika i hutnika, zaś w latach 1938-1939 nad symbolicznie 
przedstawionym przemysłowym polskim Śląskiem czuwała Św. Barba-
ra, patronka trudnej pracy. Pozostałe strony okładki zasadniczo zajmo-
wały reklamy; w latach 1937-1939 na odwrocie przedniej okładziny 
zamieszczono spisy treści. Na stronie tytułowej tłoczono tytulaturę, rok 
i rocznik oraz nakładcę. Informację o drukarni oraz numerze wydania 
podawano wymiennie – na stronie tytułowej lub jej odwrocie; tam też 
czasami zamieszczano skład komitetu redakcyjnego

12
, zaś w części 

nakładu, wydawanej na papierze ilustracyjnym – liczbę egzemplarzy 
numerowanych oraz numer i nazwisko właściciela

13
.  

                                                           
12

 W rocznikach 1938-1939. 
13

 Przykładowo, w egzemplarzu nr 14 na rok 1937 podano iż stanowi własność 

„JWPani Ministrowej Leokadii Kwiatkowskiej”. Pozwala to przypuszczać, że 

nakład wydawany na jakościowo lepszym papierze był rozdysponowywany 

w charakterze egzemplarzy okazowych.  
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Rys. 1. Okładki „Kalendarza Górniczo-Hutniczego”. 

Źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa [online]. [Data dostępu: 22.06.2012]. Dostępny w World 

Wide Web: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=22810& from=FBC; http:// 

www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=22888&from=FBC. 

 
„KGH”, wzorem innych kalendarzy dwudziestolecia międzywo-

jennego, składał się z 2. segmentów: kalendarium (o charakterze infor-
macyjno-praktycznym) i tzw. części ogólnej (łączącej beletrystykę 

z literaturą fachową i tekstami rozrywkowymi).  
W kalendarium corocznie przedrukowywano miesięczne tabele 

kalendarzowe z uwzględnieniem dni, tygodni, ewangelii na każdy ty-
dzień, dat świąt rzymskokatolickich i ewangelickich, imion patronów, 
znaków zodiaku (przyporządkowanych datom dziennym), wschodów 
i zachodów Słońca oraz faz Księżyca. U dołu tabel zamieszczano tzw. 

przypomnienie. Porady – kierowane głównie do kobiet – dotyczyły prac 
domowych i działkowych (adekwatnych do określonego okresu), propa-
gowały gospodarność i zdrowy tryb życia rodzin. W rocznikach „war-
szawskich” tabelom miesięcznym towarzyszyły również teksty skłania-
jące do refleksji nad upływem czasu. Poszczególne tomy „KGH” prezen-
towały czytelnikom upływ i wartość czasu przez pokazanie rozwoju 

społecznego i cywilizacyjnego w jego różnorodnych przejawach: du-
chowym – jako powiązanie pór roku i ich przełomów z cyklami świą-
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tecznymi (1932); historyczno-kulturowym – jako istotnej części życia 
i tożsamości narodu polskiego (1933) oraz w aspekcie rozwoju nauki 
i towarzyszącego mu postępu techniki (1934 i 1936). Ujęcie klimatycz-

no-przyrodnicze i ewolucyjne przemijania proponował rocznik 1935. 
Teksty tej części przeplatano powszechnie znanymi fragmentami poezji, 
słowami pieśni, przysłowiami ludowymi oraz ilustracjami. Drukowane 
za tabelami kalendarzowymi practica zawierały także współrzędne 
Ziemi, przewidywane zaćmienia Słońca, fazy Księżyca, strefy czasowe, 
tabele świąt ruchomych oraz wykazy świąt państwowych, jednostki miar 

i wag, aktualne taryfy pocztowe i opłaty stemplowe; wydzielano w nich 
również miejsce na osobiste notatki

14
. „KGH” systematycznie redukował 

kalendarium, które w rocznikach za lata 1937-1939 przyjęło postać 
oddzielnej, nieliczbowanej wkładki [3, s. 322 ; 7, s. 75]. 

Drugą część kalendarza budowano w sposób charakterystyczny 
dla czasopism typu magazynowego. Pozostając w zgodzie z zasadami 

kompozycyjnymi literatury masowej, zrezygnowano z układu działowe-
go na rzecz przemiennego ułożenia materiałów. Obok poezji i prozy 
z różnych obiegów literackich publikowano utwory publicystyczne, 
artykuły fachowe (głównie z dziedziny górnictwa i hutnictwa), porady 
praktyczne, przepisy kulinarne oraz liczne drobne teksty i notatki rozsy-
pane po każdym tomie. Orientację w zawartości tomów ułatwiały spisy 

treści. Odsyłały one jedynie do utworów literackich i artykułów, pozo-
stały materiał co najwyżej sygnalizując jako: „rozmaitości – ciekawostki 
– żarty – ilustracje” [4, 1934, 3 s. okł.]. Jak zauważyła Z. Gorgoń,            
„dobór i układ treści nie zmieniał się w zasadzie przez cały ciąg wydaw-
nictwa. Zmieniał się tylko ilościowy stosunek artykułów w poszczegól-
nych działach

15
. Początkowe roczniki np. zawierały pojedyncze wiersze; 

od 1936 roku jest ich wiele, głównie autorów śląskich. Podobnie wzrasta 
w ostatnich tomach ilość artykułów specjalistycznych i historycznych” 
[3, s. 322-323]. 

„KGH” zamykały anonsy handlowo-usługowe przedsiębiorców 
z całej Polski, choć dominowały firmy z terenu Górnego Śląska. Rekla-

                                                           
14

 W „KGH” za 1933 r. na s. 32-34 uwzględniono m.in.: numery dowodu osobi-

stego, książeczki kasy chorych, legitymacji ubezpieczeniowej; adresy i tele-

fony pogotowia ratunkowego, lekarza rodzinnego, straży pożarnej, komisaria-

tu policji; terminy spraw urzędowych, płatności, spotkań służbowych 

i prywatnych, dni imienin (!), rocznice rodzinne. 
15

 Słowa „dział” użyto nie w znaczeniu wyodrębnionej części tomu o jednolitej 

treści, lecz w znaczeniu grupy artykułów pokrewnych, rozmieszczonych 

w całym wydawnictwie. 
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modawcy byli związani głównie z branżą węglową, budownictwem, 
przemysłem maszynowym, chemicznym i spożywczym oraz handlem 
detalicznym i działalnością wydawniczą. Przekaz był kierowany zarów-

no do odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Można przy-
puszczać, że druk reklam znacznie podnosił rentowność publikacji. 
 
Zawartość treściowa 

Utwory wierszowane i pieśni 

 Na łamach „KGH” opublikowano stosunkowo niewielki zbiór 
utworów poetyckich. W latach 1932-1935 do kalendarium wplatano 
wiersze opiewające piękno ziemi ojczystej i uroki przyrody. Sięgając do 
skarbnicy poezji narodowej, preferowano teksty autorów szukających 
natchnienia w ludowości. Czytelnikom kalendarza przypomniano twór-
czość poetów reprezentujących różne okresy literackie: Adama Asnyka, 
Józefa Grajnerta, Kazimiera Juliana Jasińskiego, Marii Konopnickiej, 
Adama Mickiewicza, Wincentego Pola, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 
Lucjana Rydla, Władysława Syrokomli. Przemienność pór roku ilustro-
wały także legenda O braciach Mroźnych. Sen kalendarzowy napisany 
przez Beatę Obertyńską, Szopka Emila Zegadłowicza czy Lato Wincen-
tego Kuglina. 
 Twórcy kalendarza przypisywali literaturze obowiązki narodowe 
i społeczne, stąd wśród drukowanych utworów współczesnych domino-
wała liryka patriotyczno-obywatelska o tematyce śląskiej. Poeci publiku-
jący w „KGH” kształtowali postawy i uczucia patriotyczne czytelników 
przez podkreślanie polskości Śląska, przypominanie jego historycznej 
przeszłości, deklarowanie gotowości do obrony ojczyzny przed grożą-
cym niebezpieczeństwem

16
. W tym nurcie uwzględniono utwory Janiny 

Zabierzewskiej Szliśmy do Ciebie Polsko, Ziemia śląska oraz Niechaj 
wieść niesie; P. Kubisza Znam tylko jeden Śląsk; Rudolfa Niebroja 
O Ziemio Zaolziańska; poczucie jedności narodowej budował Hymn 
Polaków z zagranicy Jana Lechonia. Elementem służby społecznej było 
również poetyckie przedstawianie surowego piękna przemysłowego Gór-
nego Śląska oraz ciężkiej pracy robotników, jak w wierszach Z pieśni 
o Śląsku Emila Zegadłowicza, Gdy jeszcze miasto śpi Janusza Wilatow-
skiego, Węglarz Beaty Gamarnickiej, Król[ewska] Huta – Wisła Juliana 
Przybosia oraz Pieśń górników Antoniego Słonimskiego. Nowatorski 
sposób ukazania krajobrazu przemysłowego oraz górniczego trudu, zde-

                                                           
16

 Szczególnie w roczniku 1939 wyczuwa się niespokojną atmosferę polityczną, 

którą wywołała aneksja Zaolzia i widmo nadciągającej wojny z Niemcami. 
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cydowanie odmienny od tradycyjnych form twórczości regionalnej, zau-
ważalny był w twórczości Włodzimierza Żelechowskiego, poety najczę-
ściej goszczącego na łamach kalendarza. W latach 1932-1939 opublikował 
w „KGH” utwory: Gdy w mocne dłonie chwycim oskardy, Koksownia, 
Meldunek, Śmiały górnik, W ognistym blasku, W pochylni, Z Katowic po 
Gdynię, Zamurowany chodnik, Zarozumiałe maszyny. 
 Redakcja wykorzystywała także utwory poetyckie do oddania 
atmosfery oraz podkreślenia doniosłości bieżących wydarzeń politycz-
nych. Idą posępni a grają im dzwony, fragment rapsodu Kazimierz Wiel-
ki Stanisława Wyspiańskiego ilustrował materiał poświęcony zmarłemu 
Józefowi Piłsudskiemu. W roku 1937 w numerze upamiętniającym „naj-
ważniejsze fakty, jakie przeżywamy tu na Śląsku […] słupy dziejowe, 
które głęboko znaczą etapy naszego niepodległego życia na Śląsku”

17
 

zamieszczono wybór przekładów z dziewiętnastowiecznej poezji euro-
pejskiej. Wypowiedzi poetyckie – Kościuszko Johna Keatsa, Do Polski 
Thomasa Campbella oraz Alfreda de Musseta, Warszawianka Casimira 
F. Delavigne’a, 1831 rok Ludwiga Schnabla, Polska Gabriela Rosettie-
go, Italia i Polonia Giuseppe Napoleona Ricciardiego, Chóry polskie 
Sully'ego Prudhomme’a – wspierały narodowowyzwoleńcze aspiracje 
Polaków i opiewały powstańcze zrywy roku 1830 i 1863. Poetyckie 
polonica uzupełniły Stance do Polski Fiodora Sołoguba oraz Mowa 
polska Alfreda Jensena.  
 W „KGH” okazjonalnie drukowano słowa pieśni wraz z nutami. 
Publikowane utwory – patriotyczne Myśmy przyszłością narodu, piosen-
ki ludowe Jeszcześ ty dziołcho, Ej, słońce, słońce a także pieśni górnicze 
Gdy w głębi ziemi jestem sam, Przy kieliszku – uzupełniały artykuły 
o pokrewnej tematyce.  
 Wśród form wierszowanych uwagę zwracały humorystyczne 
ludowe „godki” autorstwa Emanuela Imieli

18
. Do rąk czytelników trafiły 

pisane gwarą górnośląską Co znaczy „gzić się”, Dziad i baba
19

, Karli-
kowa wigilia, Nieboszczka i rower, O tym który 30 lat był żonaty, Święty 
Piotr w karczmie. Legenda śląska. 

                                                           
17

 W przedmowie Redakcja informowała, że chodzi o piętnastolecie III powsta-

nia śląskiego, rocznicę przyłączenia Górnego Śląska do Polski oraz bliski 

termin wygaśnięcia Konwencji Genewskiej, a także dziesięciolecie rządów 

wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego. 
18

 Część z nich sygnowana była także pseudonimem Karol Dym, którego E. Imiela 

używał. 
19

 Utwór opublikowany dwukrotnie jako: Dziad i baba (śląskie) w 1932 i Baba, 

chłop i gąsior w 1935.  
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 Jak zauważyła Z. Gorgoń, wielu utworów o tzw. tematyce śląskiej 
nie znajdziemy nigdzie poza rocznikami „KGH” [3, s. 325]. Wydaje się, 
że dla historyków literatury wartość tej twórczości poetyckiej, ale także 
prozatorskiej, warunkują przede wszystkim walory treściowe, w znacz-
nie mniejszym zaś stopniu artystyczne. 

Literatura prozaiczna 

 Wydawcy starali się, aby beletrystka zamieszczana na łamach 
„KGH”, dostosowana była do oczekiwań czytelniczych odbiorcy maso-
wego, a jednocześnie hołdowali imperatywom społecznym i narodo-
wym. Proponowane wybory prozatorskie obok tematów obyczajowych 
i religijnych poruszały istotne dla polskiej społeczności Górnego Śląska 
sprawy publiczne, silnie naznaczając je emocjonalnie i dydaktycznie. 
Krótkie, jednowątkowe opowiadania opisywały czyny i zachowania 
bohaterów, kreowały osobowe wzorce postępowania. 

Redakcja, realizując w latach 1932-1936 postulaty realizmu spo-
łecznego zawarte w manifeście grupy „Przedmieście”

20
, preferowała 

krótkie opowiadania kreślące problemy warstw i środowisk robotni-
czych. Utwory – tworzone przez autorów wchodzących w skład grupy 
lub programowo do niej zbliżonych – dążyły do kreowania portretu 
zbiorowego, często w konwencji reportażowej migawki. Ogłaszane 
przez H. Boguszewską obrazki z życia warstw upośledzonych cechował 
znakomity zmysł obserwacji i silne zaangażowanie ideowe. Ukazując 
środowisko proletariatu miejskiego, uwydatniała społeczne typy szkico-
wanych przez siebie zbiorowości, np. Jeden dzień w rodzinie robotniczej 
w Łodzi czy Kolorowe ognie. Obserwacje na temat prostego, pracowite-
go i monotonnego rytmu życia ludzi wykonujących różne zawody za-
warła również w Jak pracują strycharze oraz Włókniarze. Wspólnie 
z J. Kornackim podała do druku oparte na studiach w terenie i licznych 

                                                           
20

 Założycielami Zespołu Literackiego „Przedmieście” (1933-1937) byli m.in. 

H. Boguszewska i J. Kornacki. Skupieni tam prozaicy – Zofia Nałkowska, 

Władysław Kowalski, Gustaw Morcinek, Sydor Rey, Halina Krahelska, Hali-

na Górska, Anna i Jerzy Kowalscy, Jan Brzoza – prowadzili także działalność 

społeczno-polityczną, współpracowali z Ligą Obrony Praw Człowieka 

i Obywatela oraz naukowcami. Ich lewicujący program literacki był bardzo 

zbieżny z Zolowskim naturalizmem (nazywano go nawet „neonaturalistycz-

nym”), chociaż od naturalizmu różnił się dystansem w ukazywaniu brutalno-

ści i brzydoty świata. Żądali od pisarzy „skierowania reflektora uwagi 

i talentu na elementy życia proletariackiego”. Proza realizmu społecznego lat 

30. – gdyż do takiego nurtu zalicza się grupę „Przedmieście” – nastawiona 

była przede wszystkim na opis warstw i środowisk upośledzonych – zarówno 

jeśli chodzi o dostęp do dóbr materialnych, jak i duchowych [9, s. 42-44]. 
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podróżach utwory Na Wiśle, Flisacy i oryle, Dawna stolica wodniaków
21

. 
Kolejnym literatem związanym programowo z Przedmieściem był Jan 
Brzoza, autor zamieszczonych w „KGH” utworów Grajek oraz Japońska 
bajka. 

Prozaikiem, z którym redakcja szczególnie chętnie współpracowała 
przez cały okres wydawania „KGH”, był G. Morcinek – twórca regionalny 
organicznie związany ze Śląskiem Górnym i Cieszyńskim, o ugruntowanej 
pozycji w literaturze ogólnokrajowej. Głównym tematem swego pisarstwa 
uczynił on podniesioną do rangi mitu pracę górników oraz niezwykłość 
życia kopalnianego. W „KGH” publikował przede wszystkim teksty po-
święcone środowisku górniczemu: Ciche bohaterstwo, Cisza, Koński cze-
rep, Ludzie w kopalni, Łysy siwek, Pompa stanęła (rozdział powieści Ludzie 
są dobrzy), Zagubiony górnik. Tutaj też ogłosił poświęcony K. Miarce 
(ojcu) historyczno-patriotyczny Uśmiech przez drzwi, obyczajowe Ptaki na 
grobie oraz sentymentalną Burmistrzankę Gryzeldę. 

Trudne, często dramatyczne realia pracy pod ziemią opisywali 
również Konstanty Ćwierk w noweli górniczej Zezowaty oraz F. Śpie-
wak m.in. w zbeletryzowanych reportażach z katastrof w kopalniach 

„Ema” w Radlinie – Krew na węglu i „Niemcy” w Świętochłowicach – 
Szyb grozy, a także w Górniczym śnie i Zemście Fizi.  

Przy doborze tekstów literackich wydawcy często kierowali się te-
matyką patriotyczną. Polską tożsamość narodową kształtowały opowiadania 
nawiązujące do historycznej przeszłości Górnego Śląska, walk o jego nie-
podległość i utrzymanie niezawisłości, m.in. Wandy Budzianowskiej            

Jak Wojciech Kocuła znalazł swoją duszę, Mieczysława Gładysza Ku słoń-
cu…, Z. Kossak-Szczuckiej Posterunkowy Hajnisz i Uparte mniszki, 
J. Relidzyńskiego Serce pana Johanna, Heleny Sołtysowej Po synową.  

Podobne zadanie miały do spełnienia utwory nawiązujące do tra-
dycyjnej prozy ludowej, np. budująca poczucie odrębności wobec Niem-
ców oraz silnie akcentująca cechy charakteru narodowego Ślązaków – 

napisana gwarą – legenda Jako Pón Bócek Ślązoka stworzili Ludwika 
Łakomego czy literacko opracowana przez F. Śpiewaka baśń Ramża, 
wpleciona w opowieść o przemysłowym rozwoju Ziemi Rybnickiej. 

Świat prozy ludowej reprezentowały również humoreski,           
np. Stanisława Ligonia Zła żona oraz legendy i baśnie hagiograficzne, 
np. Z. Kossak-Szczuckiej Legenda o świętym Hieronimie czy Jana Przy-

były Święta Barbórka i Skarbnik. Redakcja kalendarza, odpowiadając na 
zapotrzebowania czytelnicze Górnoślązaków, drukowała również szkice 
o tematyce religijnej, upowszechniające kult Matki Bożej i Jej sanktua-
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 Były to fragmenty powieści Wisła. 
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riów (np. Klejnot śląski G. Morcinka poświęcony obrazowi MB Piekar-
skiej, Cudowny obraz w Częstochowie oraz Obraz Matki Boskiej Ostrob-
ramskiej Jadwigi Siemieńskiej), a także czczonych świętych – Barbary, 

Floriana, Jadwigi, Stanisława Kostki. 
Łamy kalendarza zapełniały również krótkie opowiadania       

dydaktyczne (np. Co Klimecka wiedziała o swojej Sabinie i Jak się stara 
Miszczakowa pogodziła z przedszkolem H. Boguszewskiej czy Jak Bo-
rucki urządził swój domek i Karlik Borucki na wsi Haliny Sawickiej), 
obyczajowe (np. Dolarówka Idalii Badowskiej, Różany cud panny Róży 

Marii Rodziewiczówny czy Radjo i peleryna J. Siemieńskiej), a także 
obrazki z życia odległych kultur i społeczeństw (np. Dzieci i słońce. 
Opowiadanie z dalekiej północy Tadeusza Radlińskiego), okazjonalnie 
uzupełniane przekładami prozy zagranicznej (np. szesnastowiecznym 
chińskim opowiadaniem Gałązka żółtej azalii w tłumaczeniu Domana 
Wielucha czy utworami autorów rosyjskich – Konstantego Fiedina 

Opowiadanie o chłopie i jeżu i Maksyma Gorkiego Mały Dżefi).  

Publicystyka 

Istotnym celem „KGH” było kształtowanie górnośląskiej opinii 
społecznej, stąd wiele miejsca zajmowało piśmiennictwo omawiające 
bieżące tematy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Wymie-
nianie wszystkich tytułów – ze względu na liczebność – byłoby uciążli-

we. Usystematyzowane i scharakteryzowane zostaną tylko wątki 
i artykuły najbardziej reprezentatywne. Wydawnictwo wysoko stawiało 
wartości wychowania obywatelskiego i myślenia kategoriami polskiej 
racji stanu. Zagadnienia natury politycznej gościły w każdym roczniku. 
Autorzy podejmowali tematykę narodową, relacjonowali ówczesne życie 
państwowe i społeczne. „KGH” nie propagował otwarcie programów 

ideowych i politycznych, przejawiał natomiast nastawienie prosanacyjne 
w komentarzach do współczesnych wydarzeń w Polsce. Przykładem 
poparcia dla rządzącego obozu piłsudczykowskiego była publikacja 
artykułu Co każdy obywatel o Państwie i o Konstytucji wiedzieć powi-
nien W. Makowskiego. Przystępne omówienie takich pojęć politologicz-
nych jak społeczeństwo, porządek społeczny, państwo, prawo, ustawa, 

pochwała Konstytucji kwietniowej z 1935 r. (dołączono też tekst tej 
ustawy zasadniczej). Panegiryczny charakter miały prace upamiętniające 
postać Naczelnika Państwa – Żywot marszałka Józefa Piłsudskiego 
Stanisława Siedleckiego, Ziuk i Wilno I. Badowskiej, poświęcony zmar-
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łemu reportaż W krypcie św. Leonarda i na Sowińcu
22

, a także sprawoz-
danie S. Majewskiego Górnicy na kopiec Pierwszego Marszałka Polski. 
Przyłączenie Zaolzia do Rzeczypospolitej w październiku 1938 r. – 

entuzjastycznie i z patosem – opisywał Wacław Śledziński w agitacyjno-
propagandowym Zwyciężyliśmy. Śląsk Zaolziański wraca do Macierzy.  

W nurcie publicystyki historycznej z okazji aktualnych rocznic 

i obchodów państwowych na Górnym Śląsku, szczególnie rocznik 1937 

upamiętniał najważniejsze wydarzenia polityczne oraz osiągnięcia spo-

łeczno-gospodarcze w najnowszych dziejach regionu. Opublikowano 

wówczas m.in. artykuły Stanisława Komara Piętnastolecie przyłączenia 

Górnego Śląska do Polski oraz Konwencję Genewską w przeddzień 

wygaśnięcia, Adama Benisza Górnicy polscy w walkach wyzwoleńczych 

na Górnym Śląsku, E. Imieli i P. Maślankiewicza Jak lud śląski wrócił 

do Polski. Odrębny materiał poświęcono Dziesięcioleciu Wojewody 

Śląskiego Dra Michała Grażyńskiego
*23

 oraz uhonorowano prezesa 

Zygmunta Malawskiego W XV-letnią rocznicę działalności Polskich 

Władz Górniczych na Górnym Śląsku
*
. W „KGH” szczególny nacisk 

kładziono na odradzanie się i upowszechnianie świadomości narodowej 

Górnoślązaków (np. Co to jest naród? Wandy Podgórskiej) oraz pogłę-

bianie więzi historycznych i kulturowych mieszkańców regionu z ojczy-

zną i innymi dzielnicami Polski (np. Co powinniśmy wiedzieć pod 

względem historycznym o Śląsku i Pomorzu W. Budzianowskiej, Roz-

mowy o Polsce S. Siedleckiego, Na raciborskim rynku i Serdeczna roz-

mowa F. Śpiewaka, Polska a Śląsk Stanisława Warcholika). Kształtowa-

nie uczuć patriotycznych starano się osiągnąć również przez 

przypominanie chlubnych kart polskiej historii i postaci wybitnych 

władców; przykładem były publikacje W. Budzianowskiej Echa wielkiej 

rocznicy 1683-1933 (poświęcone wiktorii wiedeńskiej pod wodzą króla 

Jana III Sobieskiego) i Czyny króla Stefana Batorego.  

 Artykuły w „KGH” często uwzględniały tematykę ekonomiczną. 
Uwagę czytelników skupiano na kondycji gospodarczej II Rzeczypospo-
litej, publikując zarówno materiały informacyjno-popularyzatorskie, jak 
i wypowiedzi strony rządowej. Lansowano przy tym pogląd – bliski 

mentalności Górnoślązaków – iż nieodzownym warunkiem dobrej go-
spodarki jest stopień zbiorowej pracowitości wszystkich obywateli. 
W artykule przeglądowym Wiadomości gospodarcze o Polsce

*
 zaprezen-

                                                           
22

 Utwory anonimowe zostały w artykule oznaczone . 
23

 Był on także członkiem-protektorem Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego 

„Nasza Czytelnia”. 
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towano stan poszczególnych działów gospodarki narodowej. Podkreślo-
no, iż miejsce, jakie zajmuje państwo na arenie międzynarodowej, 
w głównej mierze zależy od jego zasobności i bogactwa. W pracy Prze-

mysł Polski a kryzys światowy sygnowanej kryptonimem E. P. przepro-
wadzono analizę przyczyn i skutków kryzysu. Przez odrodzenie polity-
czne do powodzenia gospodarczego Polski to odczyt Eugeniusza Kwiat-
kowskiego, wicepremiera i ministra skarbu, wygłoszony w 1938 r. 
w Katowicach. Ogłoszony na łamach „KGH” przedstawiał szerszym 
rzeszom odbiorców założenia gospodarcze rządu na tle sytuacji politycz-

no-społecznej kraju. W nawiązaniu do koncepcji E. Kwiatkowskiego, 
wedle której Bałtyk i Górny Śląsk stanowią 2 filary niepodległości Pol-
ski, zamieszczono artykuły potwierdzające tę myśl, np. Morze i Śląsk 
Henryka Tetzlaffa, Śląsk i morze Zbigniewa Miłobędzkiego, Nowa ma-
gistrala kolejowa Śląsk – Gdynia autorstwa L. R. Stałym tematem publi-
cystyki „KGH” było znaczenie gospodarcze węgla kamiennego. O tym 

surowcu strategicznym, wydobywanym na Śląsku, pisali m.in. D. Wie-
luch Jak węgiel wspomaga człowieka i K. Ćwierk Galarami płynie   
węgiel. Trudności bytowe, odczuwalne w latach kryzysu, zachęcały 
twórców kalendarza do zamieszczania obok materiałów makroekono-
micznych również artykułów typu poradnikowego. Czytelników moty-
wowano do oszczędności i rozsądnego gospodarowania, sugerowano 

sposoby podreperowania budżetów domowych, doradzano Jak wykorzy-
stać każdy kawałek ziemi (H. Sawicka), przekazywano Trochę uwag 
o nawożeniu ziemi , podpowiadano Co każdy budujący własny domek 
wiedzieć powinien (L. Sawicki). Kobiety uczono przeróbek krawieckich, 
szycia i ściegów, prania i reperacji trykotaży, garbarstwa, chałupniczego 
wyrobu pantofli i zabawek dla dzieci. 

Redakcja „KGH” przejawiała duże zainteresowanie tematyką 
społeczną. W tym miejscu zostaną omówione jedynie prace komentujące 
szczególnie ważki w czasach załamania gospodarczego problem bezro-
bocia, a także emigracji zarobkowej. Artykuł Kazimierza Rożniewicza 
Bezrobocie. Walka z jego skutkami i przyczynami przyniósł omówienie 
skali bezrobocia na świecie i w Polsce (według danych Międzynarodo-

wego Biura Pracy) oraz naszkicował działalność polskich instytucji 
zobligowanych do walki z tym zjawiskiem – Funduszu Bezrobocia 
i Funduszu Pracy. Wskazywał rozwiązania ustawowe, z jakich mogli 
korzystać robotnicy, którzy utracili miejsce pracy. Skutki kryzysu go-
spodarki światowej jakie odbiły się na procesie migracji ekonomicznej 
niemal we wszystkich państwach Europy oraz Ameryki Północnej 

i Południowej, charakteryzowało Wychodźctwo osadnicze i zarobkowe 
Edwarda Damięckiego. Zainteresowanym emigracją autor podawał adres 
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Syndykatu Emigracyjnego w Polsce oraz informacje o wymaganiach 
wizowych, kosztach i zabezpieczeniach finansowych niezbędnych przy 
ubieganiu się o prawo do osiedlenia i pracy w wybranych krajach. 

Ośmiomilionowej diasporze polskiej uwagę poświęcił Bolesław Wierz-
biański w artykułach Polacy na całym świecie oraz Polacy za granicą 
a społeczeństwo polskie. W związku z proklamowaniem w 1934 r.   
Światowego Związku Polaków z Zagranicy opisał ideę Polonii oraz cele 
i działalność polskich organizacji i instytucji zagranicznych.  

W centrum uwagi „KGH” znajdowało się środowisko emigracji za-

robkowej polskich górników. Jako pierwszy tematykę tę podjął Hubert 
Sukiennicki. W Górnicy polscy we Francji opisał historię i organizację 
skupisk górniczych w Pas-de-Calais i Nord oraz przedstawił stosunki panu-
jące w kopalniach francuskich. Rocznik 1938 był szczególnie cennym 
źródłem informacji na temat Polonii zatrudnionej w sektorze górnictwa. 
Zamieszczony w nim zespół artykułów – Emigracja górniczo-hutnicza na 

terenie Belgii i jej życie M. Maciejewskiego; Górnicy polscy we francuskich 
kopalniach węgla Stefana Włoszczewskiego; O życiu organizacyjnym 
i społecznym górników polskich w Stanie Pensylwania A. P. M. Kosika; 
Polacy w Holandii S. Błaszczyka; Z zagłębia westfalskiego

*
; Z zagłębia 

węglowego na Śląsku Opolskim
*
 oraz Z życia i pracy górników i hutników 

polskich w Czechosłowacji Wincentego Kotarby – podawał wiadomości 

z życia społecznego i kulturalno-oświatowego Polonusów, charakteryzował 
warunki pracy i zarobki tamtejszych górników. Wymienione prace opatrzo-
no licznymi ilustracjami. Tematykę emigracji uwzględniały również repor-
taże: świat osadników w Ameryce Południowej relacjonował Bohdan Paw-
łowicz – Na zagonie polskiego kolonisty w Paranie, natomiast G. Morcinek 
przedstawił Migawki z podróży do Francji. 

 Dla badaczy kultury rodzimej cennymi mogą okazać się artykuły 
podejmujące wybrane aspekty życia literackiego i kulturalnego miesz-
kańców Górnego Śląska. Czytelnicy przeglądając „KGH”, mogli rozpo-
znawać siebie w tekstach o literaturze i muzyce, śpiewie i tańcu, pracy 
i rozrywce, a także innych formach życia wspólnotowego. W kalendarzu 
komentowano utwory i zjawiska artystyczne, przedstawiano instytucje 

kulturalne i wydarzenia integralnie związane ze środowiskiem robotni-
czym. Uwagę zwracały prace G. Morcinka. Najstarszy poemat śląski 
przyniósł nie tylko omówienie dzieła Walentego Roździeńskiego Offici-
na ferraria, abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego 
z 1612 r.; analizie walorów literackich i społecznych tego poematu towa-
rzyszyła refleksja nad istotą archaiczności języka polskiego używanego 

jedynie przez niższe warstwy śląskiego społeczeństwa. Morcinek pod-
kreślał odmienność etniczną Ślązaków ukształtowaną przez odrębne 
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warunki historyczne i polityczne, ale nade wszystko specyficzne warunki 
pracy. Wartość poematu Officina ferraria nie upatrywał w pochwale 
szlachectwa rodu lecz szlachectwa pracy, w wydźwignięciu hutnika 

i górnika z nizin zapomnienia i poniżenia. Motyw ten rozwinął w kolej-
nym artykule – Górnik i hutnik w literaturze. Zestawił w nim 2 utwory – 
Pieśń o Śląsku E. Zegadłowicza i Officina ferraria W. Roździeńskiego, 
które uwydatniały zasadniczą cechę hutnika i górnika polskiego – umi-
łowanie wolności człowieka. W artykule-recenzji Młody Śląsk pisze 
Morcinek zachęcał do lektury tomików poezji Edmunda Osmańczyka 

Wolność jest słoneczna i P. Kubisza Przednówek. Redakcja „KGH” 
w roczniku 1939 zamieściła także recenzje książek: Na tropach Smętka 
Melchiora Wańkowicza, Zbiegowie z GPU Tatiany Czernawinej, Na 
niemieckim froncie Janiny Miedzińskiej oraz Śląsk i Pomorze 
P. Płutyńskiego. W ten sposób realizowano cel – „aby górnikowi i hutni-
kowi polskiemu podać w kalendarzu corocznie tytuły kilku wybranych 

książek, które naprawdę są najciekawsze i zasługują na gruntowne prze-
czytanie” [4, 1939, s. 295]. Interesującym przyczynkiem do historii 
prasy śląskiej był artykuł Ludwika Brożka O śląskich czasopismach 
legionowych, poświęcony zagłębiowskiemu pismu Polskiej Organizacji 
Narodowej w Zagłębiu Dąbrowskim „Legionista Polski” oraz cieszyń-
skim „Wiadomościom Polskim”. 

Jasnym punktem na mapie ruchów amatorskich Górnego Śląska 
był rozwój życia muzycznego. Jak wielokrotnie podkreślali autorzy 
tekstów (L. Janicki Górnik kocha pieśń polską oraz Stanisław Piestrak 
Pieśni górnicze), życie górnika pieśń (głównie pracy i modlitwy) czyniła 
lżejszą. Na tym podłożu wyrosło zamiłowanie do muzyki i chęć służenia 
jej w chórach górniczych. Janicki naszkicował historię i działalność 

śląskich chórów i zespołów śpiewaczych, które muzykowały z inicjaty-
wy samych górników, ale także z poparcia, jakie sprawom kultury mu-
zycznej udzielały władze przedsiębiorstw kopalnianych. O pielęgnowa-
niu zamiłowania do muzyki pisał też Feliks Sachse w Muzyka wśród 
górników i hutników na Śląsku. Przedmiotem artykułu była działalność 
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Województwa Śląskiego oraz 

Ludowej Szkoły Muzycznej
24

. Wzmiankowano także o organizowanych 
przez Stowarzyszenie kursach muzycznych dla początkujących muzy-
ków i dyrygentów, o wydanych nutach, koncertach, audycjach muzycz-

                                                           
24

 Była to jedyna w Polsce uczelnia muzyczna kształcąca uzdolnionych amato-

rów, „nie mających możności korzystania z konserwatoryjnego studium […] 

program jej dostosowany jest do warunków i do możliwości świata pracy” 

[4, 1937, s. 118].  
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nych, zjazdach i przeglądach orkiestr oraz czasopiśmie „Poradnik Mu-
zyczny”.  

Dzieje walk o podtrzymanie ducha narodowego, krzewienie kul-

tury, zwyczajów i obyczajów przez śląskie zespoły teatralne przypo-
mniał Władysław Pawłowski. Teatry ludowe na Śląsku to również prze-
gląd form działalności oraz osiągnięć ówczesnych amatorskich teatrów, 
stowarzyszeń i zespołów świetlicowych.  

Silną potrzebę aktywności artystycznej środowisk robotniczych 

dostrzegał Witold Sławiński, który na łamach „KGH” zamieścił Życie 

kulturalne robotników Zjednoczonej Fabryki Związków Azotowych 

w Chorzowie; propagował tam dobre praktyki rozwoju idei solidarności 

zakładowej, połączonej ze wspieraniem przez pracodawców życia kultu-

ralnego pracowników (m.in. utrzymywanie domu robotniczego z kanty-

ną, biblioteką, czytelnią pism, świetlicą dla młodzieży, pokojem klubo-

wym i okazałą salą teatralną z bardzo obszerną i doskonale urządzoną 

sceną) oraz działalności licznych stowarzyszeń amatorskich. Przykładem 

dbałości o materialne zaplecze rozwoju kultury i harmonijnej współpracy 

pracodawców ze związkami zawodowymi była Akcja budowy domów 

ludowych robotników przemysłu naftowego  na potrzeby sal kinowych, 

teatralnych i wykładowych (m.in. Towarzystwa Uniwersytetu Robotni-

czego), a także czytelń, bibliotek, kręgielni, sal gimnastycznych, łaźni. 

O znaczeniu organizacji społecznych potrzebnych dla zaspokojenia 

potrzeb m.in. w dziedzinie oświaty i kultury traktował artykuł Czesława 

Drozdowskiego Szkoła Pracy Społecznej w Cieszynie. Wskazywał na 

ścisły związek przygotowania i wykształcenia osób kierujących pracą 

stowarzyszeń a poziomem życia całego społeczeństwa. Zadaniem Szkoły 

Pracy Społecznej w Cieszynie
25

 było przygotowywanie młodzieży do 

pracy w organizacjach społeczno-kulturalnych za pośrednictwem kur-

sów: spółdzielczych, opieki społecznej, świetlicowo-teatralnych oraz 

oświatowych przeznaczonych dla górników i hutników, którzy szkolili 

się podczas swych taryfowych urlopów. Temat wypoczynku robotników 

podjął W. Sławiński w artykule Wczasy robotników w Anglii i Belgii. 

Opisując wpływ coraz bardziej monotonnej i zmechanizowanej pracy na 

możliwości pełnego rozwoju fizycznego i umysłowego człowieka przed-

stawił pogląd, iż niemal we wszystkich krajach i środowiskach społecz-

nych, zarówno wśród sfer rządzących, kadrze kierowniczej przemysłu, 

wreszcie wśród samych robotników organizacja wczasów zaczyna być 

                                                           
25

 Założona w lutym 1937 r. i utrzymywana przez Skarb Śląski. 
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coraz bardziej doceniana. Sport, kółka dramatyczne, ogródki działkowe, 

stowarzyszenia i kółka kulturalne były popierane przez instytucje pu-

bliczne i dyrekcje fabryk. Dla przykładu omówił doświadczenia tzw. 

Uniwersytetu Pracy i jego komisji wypoczynku z belgijskiej prowincji 

Haint oraz działalność Społeczno-Kulturalnego Funduszu Górników 

w Anglii. Wydawcy „KGH” również popierali zdrowe i pożyteczne formy 

spędzania wolnego czasu. Dawali temu wyraz w licznych publikacjach na 

temat rekreacji i rozwoju aktywności fizycznej, m.in. O sporcie , Pożytek 

i urok sportu Jerzego Szyszko Bohusza, Odpoczynek na świeżym powie-

trzu z dala od ludzi , Zamiast rekordów – zdrowie autorstwa K. M. Propa-

gując zdrowy tryb życia górników i ich rodzin, redakcja nie szczędziła 

porad z zakresu racjonalnego żywienia (np. Co każdy człowiek powinien 

wiedzieć o swoim pożywieniu ) i profilaktyki zdrowotnej dzieci i dorosłych 

(np. Dbajcie o zęby , Dziecko , Gruźlica i Okres dojrzewania młodzieży 

A. Przeradzkiej, Niewidzialny wróg , Zwalczanie gruźlicy K. S.).  

Za formę wspierania idei rekreacji można uznać publikowane na 
łamach „KGH” reportaże i artykuły upowszechniające turystykę krajo-
znawczą, zdobywanie wiedzy o kraju i regionie. Wśród prac opisujących 

interesujące miejsca geograficzno-przyrodnicze czy obiekty muzealne 
warto wymienić: Puszczę Białowieską H. Boguszewskiej, Historyczne 
gmachy Warszawy W. Budzianowskiej, Wisła, nasza Wisła… Reginy 
Fleszarowej, Wycieczka do Wilna Grzymality, Podróż granicami Polski 
I. P., Muzeum Kolejowe podpisane R-ski, Pomorze Stefana Radlińskiego, 
Podkarpacie Wschodnie i jego bogactwa S. Siedleckiego, a także śląskie 

W ondraszkowej dziedzinie i Wisłę G. Morcinka. Artykuły te, podobnie jak 
sama turystyka, pełniły funkcję poznawczą i wychowawczą. Celom roz-
rywki i nauki służyły także relacje z pobytów zagranicznych (np. Trochę 
wrażeń z podróży do Chin H. Boguszewskiej, Wesele tureckie Ewy Sęczy-
cowej, Indie i Mahatma Gandhi J. Siemieńskiej, Z włóczęgi po Saharze 
włoskiej Bronisława Krystyna Wierzejskiego) oraz cykle artykułów 

o tematyce polarnej (np. Epopeja polarna „Czeluskina” , Polska wyprawa 
na Szpicberg , Przygotowania do gigantycznego lotu nad Arktyką ) 
i lotniczej (np. Inż. St. Wigura i por. Fr. Żwirko , Lot braci Adamowiczów 
nad Oceanem Atlantyckim B. Z., Lot kapitana Skarżyńskiego E. D.).  

„KGH” starał się szeroko eksponować zagadnienia nauki i wynalaz-
czości. W sposób przystępny opisywał pracę uczonych i badaczy (np. Boha-

terowie w imię nauki Bolesława Piacha, Męczennicy nauki podpisane 
L. Ron) oraz historię wybranych osiągnięć myśli ludzkiej (np. Wynalazek 
druku , Historia broni ). W krótkich notatkach podawał informacje na temat 
wynalazków technicznych usprawniających codzienne życie, m.in. aparatu 
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fotograficznego, barometru, gramofonu, okularów, radia, telefonu, termosu 
oraz popularyzował najnowsze ustalenia nauk przyrodniczych.  

Literatura fachowa 

Jak przystało na kalendarz adresowany do środowiska zawodo-
wego górników i hutników, wydawnictwo publikowało liczne teksty 
specjalistyczne. Uwagę zwracał wysoki poziom artykułów o treściach 
fachowych i zawodowych, bogato ilustrowanych wykresami, schemata-
mi i rysunkami. Dominowały publikacje z dziedziny górnictwa węgla 
kamiennego. Szczególne miejsce zajmowały prace S. Majewskiego, 

członka Komitetu Redakcyjnego w Katowicach
26

. Ten zasłużony dla 
rozwoju polskiego przemysłu wydobywczego, a zwłaszcza prawodaw-
stwa górniczego inżynier, znaczną część swojego dorobku naukowego 
poświęcił historii i tradycji polskiego górnictwa. W „KGH” zamieścił 
kilka artykułów opartych na polskich i obcych materiałach źródłowych. 
Z pożółkłych kart polskiego górnictwa czerpał historię żup solnych 

w Polsce, charakteryzując szczegółowo dzieje kopalni soli w Kałuszu 
oraz warzelni w Dolinie

27
. Historię munduru górniczego opisał w pra-

cach Jak wyglądały stroje górnicze w roku 1765 oraz Honorowy rynsz-
tunek górniczy w dawnych czasach

28
. Ciekawe informacje przekazał 

w artykule Śląski fundusz wolnych kuksów, dotyczący dziejów prawa 
górniczego. Nieznane poza terenem Śląska tzw. wolne kuksy w XVI w. 

były składkami górników na rzecz szpitali, szkół górniczych i rent inwa-
lidzkich. Historyczną rolę narodów słowiańskich w rozwoju techniki 
górniczej ukazały dociekania Majewskiego O prastarych kopalniach 
zwłaszcza złota na obszarze państwa Bolesława Chrobrego oraz notatka 
Odkrywka w Szarleju w r. 1811. Artykuł Rzut oka na rozwój prawa 
i administracji górniczej w Polsce do roku 1830 poświęcony był woj-

skowej strukturze Korpusu Górniczego oraz roli, jaką ta odegrała w 
czasie powstania listopadowego. S. Majewskiego interesowała także 
edukacja górnicza

29
, czemu dał wyraz w obszernej publikacji Rys histo-

ryczny szkolnictwa górniczego w Polsce. Na łamach „KGH” Majewski 

                                                           
26

 W latach 1928-1932 dał się poznać jako twórca i redaktor poświęconego spra-

wom górnictwa, hutnictwa, przemysłu i budownictwa czasopisma „Technik”. 
27

 Dzisiejsza Ukraina. 
28

 S. Majewski opracował graficznie i opisał podstawowy symbol górnictwa 

tzw. kuplę – 2 skrzyżowane młotki (pyrlik i żelazko). 
29

 Był m.in. wykładowcą Akademii Górniczej w Krakowie, gdzie prowadził 

wykłady z historii górnictwa i hutnictwa oraz dyrektorem Państwowej Szkoły 

Górniczej w Katowicach. 
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publikował również prace związane z promowaniem nowej techniki 
górniczej. Bogato ilustrowana Kopalnia doświadczalna „Barbara” 
i Centrala Ratownictwa Górniczego w Mikołowie przyniosła najnowszą 

wówczas wiedzę fachową w zakresie badania wybuchowości pyłów 
węglowych, materiałów wybuchowych stosowanych w kopalniach, 
a także prowadzonych tam doświadczeń i analiz laboratoryjnych oraz 
nowych typów aparatów ratowniczych, pochłaniaczy, lamp etc. Artykuł 
Obudowa górnicza żelazna i stalowa dotyczył nowoczesnych świato-
wych rozwiązań stosowanych w górnictwie węgla kamiennego. Wzbo-

gacony licznymi opisami, zdjęciami i rysunkami, wzywał polskich inży-
nierów i techników górniczych do podjęcia starań, aby żelazo i stal stały 
się podstawowym materiałem konstrukcyjnym do wykonawstwa obu-
dów pokładów. W nawiązaniu do tematyki bezpieczeństwa pracy Majew-
ski przygotował obszerną analizę O wypadkach w górnictwie i statystyce 
górniczej, w której badał związek pomiędzy warunkami pracy w kopal-

niach a najczęstszymi przyczynami wypadków.  
Problemy bezpieczeństwa pracy pod ziemią, wynikające zarówno 

z zagrożeń naturalnych, jak i organizacji pracy, były przedmiotem jeszcze 
kilku artykułów w „KGH”. Poparte przykładami płynącymi z praktyki 
górniczej, lepiej pozwalały zrozumieć istotę problemu oraz skuteczniej 
walczyć z wypadkami w kopalniach. W artykule Wybuchy gazów kopal-

nianych Szczepan Wieluński analizował naturę i okoliczności wydzielania 
się metanu. Znajomość właściwości oraz składu mieszanki wybuchowej 
determinowały aktywną profilaktykę, np. stosowanie lamp bezpieczeństwa 
czy tzw. powietrznych materiałów wybuchowych do odrywania węgla. 
Antoni Balcer w pracy Jazda liną podawał przepisy normujące przydat-
ność lin do użycia w tym celu, zapoznawał czytelników z maszynami 

i przyrządami służącymi do wykonywania prób badawczych lin oraz 
porównywał ich wyniki w Polsce, Belgii, Francji i Niemczech. A. Kwie-
ciński zwracał z kolei uwagę na Elektryczne niebezpieczeństwo grożące 
górnikowi

30
. Dla zatrudnionych pod ziemią górników istotna była znajo-

mość zasad higieny. Problem ten na łamach „KGH” poruszały opracowa-
nia Jakuba Sęczyca Kilka słów o wskazaniach higienicznych dla górników 

i hutników oraz Glistnica u górników. Autor kładł nacisk na profilaktykę: 
badania lekarskie, higienę osobistą, obowiązek zaopatrywania robotników 
w ubrania robocze i zdrową wodę. Również Emil Paluch wyjaśniał Co     
to jest higiena pracy, zaś w sprawozdaniu z pobytu w zakładach przemy-
słowych Westfalii Higiena i bezpieczeństwo pracy w hucie Hoescha 

                                                           
30

 A. Kwieciński opisał również przesłanki techniczne i ekonomiczne Zastoso-

wania elektryczności w górnictwie. 
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w Dortmundzie dzielił się wiedzą o dobrych praktykach w niemieckich 
przedsiębiorstwach. Podkreślał bezpośredni związek pomiędzy higieną 
pracy a wydajnością i jakością pracy robotnika.  

Istotę mechaniki górotworu czytelnicy „KGH” mogli poznać 
dzięki obszernej rozprawie Feliksa Zalewskiego Ciśnienie skał. Autor 
wskazywał, że ciśnienie górotworu zależy od całego szeregu przyczyn; 
w jednym i tym samym pokładzie ciśnienie może być różne, a w dodatku 
może się zmieniać z czasem. Zależność tę przedstawił na szeregu bogato 
zilustrowanych przykładów. Aspekty podziemnej eksploatacji złóż węgla 

rozważał także J. Znański w artykule Czy otaczający wyrobisko górotwór 
może ułatwić górnikowi urabianie i utrzymanie wyrobiska? a T. Potyrała 
referował praktyczne zastosowanie Podsadzki powietrznej w górnictwie. 
Inżynier Axmann w Zgarniaczu podsadzkowym dla suchej podsadzki 
przestrzegał przed rabunkowym wydobyciem węgla (mimo wysokich 
kosztów metody, zalecał powszechne osadzanie podsadzki dla zabezpie-

czenia wyrobisk kopalnianych oraz ochrony obiektów na     powierzchni). 
Problem szeroko pojętych strat powstałych wskutek prowadzenia robót 
górniczych podjął również Tomasz Klenczar w pracy Szkody górnicze. 
W grupie artykułów opisujących innowacje techniczne oraz nowoczesne 
metody i narzędzia pracy znalazło się omówienie A. Kwiecińskiego na 
temat przesłanek technicznych i ekonomicznych Zastosowania elektrycz-

ności w górnictwie, a także J. Znańskiego o podziemnym transporcie 
urobku (Kopalnie wprowadzają duże wózki i skipy).  

Istotne dla górników i ich rodzin informacje prawne – jako for-
mę pomocy osobom mającym problemy i wątpliwości z zakresu prawa 
pracy oraz ubezpieczeń społecznych – przynosiły artykuły Hilarego 
Lipowieckiego Co Polska a co Niemcy dały Górnemu Śląskowi w dzie-

dzinie ubezpieczeń społecznych, Franciszka Pajerskiego Co powinien 
wiedzieć polski górnik o ubezpieczeniu górniczym w Polsce, Romana 
Szymanki Co każdy górnik powinien wiedzieć o polsko-niemieckiej 
umowie o ubezpieczeniu społecznym oraz Stanisława Fischlowitza   
Prawa ubezpieczeniowe górnika polskiego zagranicą. 

Oprócz zagadnień związanych z wydobyciem węgla kamiennego 

na łamach „KGH” redakcja publikowała informacje fachowe na temat 
różnych dziedzin górnictwa, a także przetwarzania surowców i produkcji 
metali. W tej grupie artykułów uwagę zwracała praca Natalii Gąsiorow-
skiej Początki i jak rozwijało się górnictwo i hutnictwo w Polsce.    
Obszerny, przeglądowy artykuł o rozwoju górnictwa węgla, rud metali 
(żelaza, cynku, ołowiu, miedzi), soli (kamiennej i potasowej) oraz ropy 

naftowej ukazał rozkwit wydobycia urobku i wytopu metali. Współcze-
sną kondycję kopalnictwa charakteryzowały opracowania takie jak: 
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Zarys stanu technicznego polskiego przemysłu węglowego J. Blitka, 
Górnictwo węglowe w Polsce i jego znaczenie gospodarcze Leona Falla, 
Naftowa technika kopalniana Stanisława Paraszczaka, Sól wielkopolska 

sygnowana kryptonimem J. W. Nowoczesne metody odgazowania węgla 
przedstawił T. Potyrała. Bogato ilustrowana praca Koksownictwo zapo-
znawała nie tylko z procesem produkcji koksu, ale także z wdrażanymi 
innowacjami technologicznymi. O przemyśle metalurgicznym jako 
jednej z gałęzi przemysłu przetwórczego traktowały prace: Przemysł 
cynku i ołowiu w Polsce Nikodema Dobisa, Sytuacja hutnictwa żelazne-

go w Polsce Mariana Przybylskiego oraz Jak powstaje żelazo i stal. 
Redakcja „KGH” starała się dostarczyć informacji o pracach geologicz-
no-rozpoznawczych prowadzonych w Polsce. Do czytelników zaintere-
sowanych złożami bogactw naturalnych skierowano: O najnowszych 
poszukiwaniach geologicznych w Polsce Czesława Kuźniara, Okręg 
Rybnicki pod względem geologiczno-stratygraficznym T. Potyrały, Geo-

logia naftowa. Zarys jej zadań i metod Stanisława Weignera.  
Przegląd literatury fachowej na łamach „KGH” dowodzi, iż jego 

twórcy podjęli się zadania dokształcania zawodowego pracowników ślą-
skich kopalń i hut oraz upowszechniania różnych form wiedzy. Jednocze-
śnie redakcja promowała formalne kształcenie kadry technicznej średniego 
i wyższego szczebla m.in. przez zamieszczenie artykułów o szkołach: 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach Mariana Bogdanowi-
cza i Akademia Górnicza w Krakowie. Pierwsza zastępowała politechnikę, 
choć była tylko szkołą średnią, druga dostarczała kadr inżynierskich. 

Opublikowane artykuły fachowe to ciekawy materiał dla bada-
czy historii techniki oraz historii gospodarczej Polski, z bogactwem 
wiadomości na temat dziejów produkcji górniczej i hutniczej, a także 

analiz zjawisk gospodarczych, wspartych danymi statystycznymi. 

Zakończenie 

 „Kalendarz Górniczo-Hutniczy” jest ważnym dokumentem życia 
społecznego w dwudziestoleciu międzywojennym na Górnym Śląsku. 
Jako środek masowego komunikowania zaspokajał potrzeby środowiska, 

do którego był adresowany. Jako źródło różnorodnych tematycznie 
i gatunkowo tekstów stanowił świadectwo upodobań, gustów oraz ocze-
kiwań czytelniczych. Regionalny kontekst funkcjonowania kalendarza 
determinował kulturotwórczą rolę, jaką miał on do odegrania, przesądzał 
o funkcjach estetycznych literatury, o kształtowaniu określonych postaw, 
wyborze wartości społecznych a także dostarczanej wiedzy.  
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ABSTRACT: 

The present work discusses „The Mining and Metallurgical Cal-

endar” published in the years 1932-1939. It draws the attention to its au-
thors, describes the purpose, the composition and the content. It briefly 
presents the published poems, narrative and opinion articles, as well as 
specialized texts aimed for the miners and steelworkers. The author em-
phasizes the cultural importance of the “Calendar” in the Upper Silesia. 
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„ŚLĄSKIE WIADOMOŚCI MUZYCZNE”, ARTYSTYCZNĄ KRONIKĄ  

REGIONU PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

 

 

 

ABSTRAKT: 

 Artykuł stanowi próbę usystematyzowania tekstów opublikowa-

nych w miesięczniku „Śląskie Wiadomości Muzyczne” poświęconym 

kulturze muzycznej na Śląsku. Podkreślono wartość, jaką pismo odegra-

ło w okresie międzywojennym. Zostały również wymienione cele jakie 

sformułowała redakcja periodyku. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: 

Czasopismo muzyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. Kultura mu-

zyczna. Śląsk. „Śląskie Wiadomości Muzyczne”. 

 

 

Prasa, będąca dziś jednym z najpowszechniejszych środków  

komunikacji, spełnia szczególną rolę w procesie rozpowszechniania 

i oddziaływania innych środków tej komunikacji. Prasa jest bowiem 

jednym z ważniejszych źródeł ukazujących procesy rozwojowe. Jest 

kopalnią informacji koniecznych przy rekonstruowaniu wydarzeń,      

stanowiąc o klimacie relacji historycznej czy też pozwalając na zobra-

zowanie poszczególnych etapów w szerokim kontekście działalności 

społeczno-kulturalnej [1, s. 22]. To właśnie periodyki najczęściej infor-

mują odbiorców o książkach, tygodnikach, przedstawieniach teatralnych, 
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operowych, koncertach, programach muzycznych, radiowych i telewi-

zyjnych. Rozpowszechnianie każdego nowego środka komunikowania 

powoduje pojawienie się nowych, wyspecjalizowanych pism, stałych 

rubryk w istniejących już czasopismach czy kształtowanie się podziału 

ról wśród dziennikarzy. Prasa o tematyce muzycznej jest przykładem, 

jak dziedzina wiedzy, korzystająca najczęściej z audialnych środków 

komunikacji, powinna zyskać „wsparcie” słowa drukowanego w pro-

mowaniu kultury muzycznej.  
Rola prasy muzycznej ukazującej się na Śląsku w rozwoju          

ruchów narodowych na początku XX w. jest nie do przecenienia. Stała się 
ona ważnym środkiem uświadomienia politycznego, także niezbędnym 
łącznikiem zespalającym poszczególne tereny regionu, a wreszcie czynni-
kiem hamującym proces germanizacji. Prasa w okresie międzywojennym 
była najskuteczniejszą formą odbioru polskiej kultury, elementem umac-
niającym i integrującym śląską społeczność. Czasopiśmiennictwo       
muzyczne spełniało również szereg istotnych funkcji naukowych i dydak-
tycznych w rozwoju kulturalnym społeczeństwa. 

Okres międzywojenny był szczególnie ważny dla rozwoju gór-
nośląskiej kultury muzycznej ze względu na powstawanie czasopism 
muzycznych. Potrzebę upowszechniania muzyki, konieczność likwidacji 
jej elitarności, uprzystępnienia fachowej wiedzy i wychowania muzycz-
nego przyczyniły się do powstawania periodyków muzycznych na całym 
świecie.  

Intensywny rozwój życia muzycznego na Śląsku od 1920 r. 
wpłynął na potrzeby dokumentacji dawnych i bieżących przejawów 
kultury muzycznej, ich analiz i interpretacji. Organami, które zajmowały 
się zagadnieniem muzyki były: Organ Związku Śląskich Kół Śpiewa-
czych, Organ Stowarzyszenia Nauczycieli Śpiewu i Muzyki w szkołach 
państwowych i prywatnych w Warszawie z siedzibą w Katowicach, 
Organ Związku Towarzystw Mandolinowych Województwa Śląskiego 
w Katowicach [4, s. 356-359]. Coraz istotniejszym elementem krzewie-
nia polskiej kultury muzycznej stawała się prasa muzyczna. Warte przy-
pomnienia są wydawane wówczas na Śląsku czasopisma, takie jak: 
„Śpiewak” – miesięcznik literacko-muzyczny z lat 1920-1939 i 1947-
1948; „Nuta Polska” z 1925 r., miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce, 
muzyce i pieśni polskiej; „Myśl Muzyczna”, dodatek do „Śpiewaka”, na 
łamach której prezentowano w sposób naukowy muzykę i zagadnienia 
z nią związane (1928-1929). Istotną rolę w krzewieniu kultury muzycznej 
i popularyzowaniu tej wiedzy odgrywała również prasa lat trzydziestych, 
która rozwinęła się jakościowo i ilościowo. Do coraz ambitniejszych, 
wydawanych w tym czasie czasopism, dołączyły: „Muzyka w Szkole” 
(1929-1933), ilustrowany miesięcznik „Zespół Mandolinowy” (1937-
1939), dwutygodnik „Wiadomości Związku Polskich Chórów Kościel-
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nych Diecezji Katowickiej” (1937-1938) oraz miesięcznik, który zostanie 
szerzej opisany – „Śląskie Wiadomości Muzyczne”, ogłaszane w latach 
1937-1939

1
 [1, s. 94-95]. 

„Śląskie Wiadomości Muzyczne” to miesięcznik poświęcony kul-
turze muzycznej w regionie, którego wydawcą był Śląski Związek Muzy-
ków Pedagogów w Katowicach, założony w 1929 r. przez Witolda Frie-
manna. Inicjatorem „Śląskich Wiadomości Muzycznych” był Faustyn 
Kulczycki, który po uzyskaniu aprobaty wicewojewody Tadeusza Salo-
niego, powołał komitet redakcyjny, złożony z nauczycieli Konserwato-
rium Muzycznego w Katowicach. Sekretarzem redakcji i faktycznym 
kierującym czasopismem był Adam Mitscha. Podkreślał on, w swego 
rodzaju retrospektywnym pamiętniku o tytule Zawiłe ścieżki, jak nikłą 
wiedzę posiadał na temat powierzonego mu stanowiska. Musiał zapoznać 
się z podstawowymi wiadomościami, takimi jak techniczne przygotowanie 
rękopisów czy maszynopisów, łamanie szpalt, korekta, dobór rycin oraz 
odpowiednie rozmieszczenie materiału. Członkami komitetu redakcyjnego 
byli ponadto: Stanisław Bielicki, Józef Cetner, Faustyn Kulczycki, Włady-
sława Markiewiczówna, Tadeusz Prejzner, Bronisław Romaniszyn,    
Marian Cyrus-Sobolewski, Zygmunt Szeller.  

Ogółem ukazały się 32 numery czasopisma o objętości od 4 do 
10 stron. Pierwszy numer wyszedł w styczniu 1937 r., a ostatni w sierp-
niu 1939 r., w planach były kolejne numery. W jednym z artykułów 
pojawiła się nawet wzmianka o październikowym numerze „Śląskich 
Wiadomości Muzycznych”, kilkakrotnie powiększonym o szereg tek-
stów i rozpraw poświęconych jubileuszowi dziesięciolecia Śląskiego 
Konserwatorium Muzycznego w Katowicach. Niestety wybuch wojny 
uniemożliwił zapowiadane przedsięwzięcia wydawnicze.  

„Śląskie Wiadomości Muzyczne” nie dysponowały funduszami 
na opłacanie honorariów autorskich. Sporo materiałów dostarczał więc 
sam A. Mitscha

2
, a brak materiałów zapełniał rubryką „Odpowiedzi”. 

Były to odpowiedzi na fikcyjne pytania czytelników periodyku, a ich 
treść umożliwiała dostarczanie w tej formie wybranych wiadomości 
encyklopedycznych [3, s. 31-32]. Oprócz członków redakcji autorami 
artykułów byli: Stefania Allinówna, Adolf Chybiński, Zbigniew Dymek, 
Feliks Kwiatkowski, Michał Spisak, Roman Padlewski, Józef Powroź-
niak oraz Stanisław Wallis. Pismo publikowało teksty pisane przez auto-

                                                           
1
 Czasopismo dostępne jest w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycz-

nej w Katowicach oraz jest prezentowane w „Śląskiej Bibliotece Cyfrowej”. 
2
 Publicystyczną działalność prowadził również pod pseudonimami: Piotr Ruda 

oraz Rafał Szczery. 
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rytety w skali ogólnopolskiej w dziedzinie muzyki, historii i teorii mu-
zyki, pedagogiki czy kultury muzycznej. 

Numer 1. ze stycznia 1937 r. zawiera wstęp omawiający cele pisma, 
które miało przybliżyć muzykę społeczeństwu oraz przyczynić się do ści-
ślejszej współpracy polskich muzyków i organizacji muzycznych działają-
cych na Śląsku. W słowie od redakcji czytamy: „Coraz bardziej doceniane 
społeczne znaczenie muzyki jako sztuki w rozwijającym się kulturalnym 
życiu Śląska – wzrastający pęd do zainteresowania się muzyką – wreszcie 
obiektywna ocena dotychczasowego dorobku muzycznego na Śląsku – oto 
motywy, które nas skłoniły do podjęcia akcji wydawnictwa czasopisma 
muzycznego” [5, s. 1]. Redaktorzy czasopisma podkreślali również, że życie 
muzyczne na Śląsku nasuwało ciekawe tematy warte poruszenia. Zobowią-
zali się też do opisywania spraw trudnych i drażliwych.  

W drugim roku publikowania czasopisma zostało ono poszerzo-
ne o nowe działy. Oprócz podstawowej tematyki, poświęconej kulturze 
muzycznej na Śląsku, zaczęto informować o całokształcie polskiej kultu-
ry muzycznej, powstał dział muzycznego wychowania w szkołach ogól-
nokształcących, zwracano uwagę na aktualne problemy łączące się 
z rozwojem zespołów orkiestrowych, z naciskiem na wojskowe, oma-
wiano zagadnienia propagandy muzyki kameralnej i instrumentów  
dętych, poruszano problematykę techniczno-pedagogiczną. 

„Śląskie Wiadomości Muzyczne” należy oceniać jako interesu-
jącą i rozległą kronikę artystyczną, pełną często kontrowersyjnych felie-
tonów, które dały przyczynek do wyróżniającej periodyk pozycji 
w kręgu muzycznym na Śląsku w okresie międzywojennym. Czasopi-
smo pomagało w walce o upowszechnienie wyższej kultury muzycznej 
w środowisku przemysłowym. Pisano artykuły naukowe, fachowo-
muzyczne, pedagogiczne, a także zamieszczano aktualności kulturalne, 
które często wiązały się z ówczesną walką polityczno-ideologiczną na 
Śląsku. W tekstach społeczno-kulturalnych poruszano sprawy kultury, 
udostępniania jej zdobyczy szerokim masom odbiorców, organizacji 
szkół muzycznych i różnego rodzaju ośrodków amatorskiego ruchu 
muzycznego, omawiano zagadnienia bytowe i zawodowe muzyków. 
Wśród różnego rodzaju zagadnień życia muzycznego na Śląsku wystą-
piono również w obronie zlikwidowanej Opery w Katowicach, którą 
lokalny samorząd uznał za placówkę zbyt kosztowną.  

Muzykalność regionu śląskiego, o bogatych tradycjach folkloru 
muzycznego, rozwijała się w okresie międzywojennym w oparciu o ruch 
amatorski, który poprzez szereg zrzeszeń śpiewaczych, zespołów oraz 
orkiestr zaspokajał potrzeby życia artystycznego. Rolę pieśni oraz mu-
zyki zauważył wojewoda śląski, Michał Grażyński, który podkreślił 
potrzebę przekształcenia struktury szkolnictwa muzycznego i w 1929 r. 
doprowadził do utworzenia Konserwatorium Muzycznego w Katowi-
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cach. Na początkowy okres istnienia Konserwatorium wpływ miały 
trudne warunki ekonomiczno-polityczne, walki klasowe i polityczne 
na Śląsku. Od 1937 r. ważną rolę w walce o byt placówki odegrały  
„Śląskie Wiadomości Muzyczne” [2, s. 19].  
 Artykuły ukazujące się w „Śląskich Wiadomościach Muzycz-
nych” można podzielić tematycznie na kilka kategorii, stworzonych na 
potrzeby artykułu. Pierwsza z nich to dział ogólny, do którego zaliczono 
materiały omawiające aktualne problemy i działalność instytucji mu-
zycznych na Śląsku, czyli prywatnych szkół muzycznych, Konserwato-
rium, Liceum Muzycznego oraz Towarzystwa Muzycznego. W kolejnym 
dziale znalazły się artykuły lub cykle artykułów o treści muzycznej 
z dziedziny historii i teorii muzyki, estetyki muzycznej, folkloru, psy-
chologii muzyki oraz sylwetki wybitnych kompozytorów, np. Mariana 
Cyrus-Sobolewskiego. Opisywano ruch muzyczny Śląska, informowano 
o najważniejszych bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i za 
granicą. Dział trzeci – pedagogiczny – pojawił się dopiero od rocznika 
drugiego i obejmował artykuły dotyczące wychowania muzycznego 
w szkołach ogólnokształcących oraz śpiew i muzykę w szkole średniej. 
Od numeru 11. zamieszczano poradnik pedagogiczny w formie kore-
spondencji redakcji z czytelnikami, następnie artykuły traktujące o: roz-
woju kultury muzycznej i upowszechnieniu muzyki poprzez umuzykal-
nianie młodzieży, organizowaniu zespołów amatorskich, również za 
pośrednictwem instytucji społecznych i szkolnictwa muzycznego. 
W dziale wydawniczo-recenzyjnym rejestrowano i omawiano nowe 
pozycje wydawnicze. Piąta rubryka zawierała ogłoszenia, kronikę,  
nekrologi, reklamy handlowe, które w późniejszym okresie przynosiły 
wsparcie finansowe wydawcom pisma. 
 Reasumując, należy stwierdzić, że autorzy tekstów w „Śląskich 
Wiadomościach Muzycznych” poprzez swoje artykuły domagali się 
podniesienia kultury muzycznej (od numeru 4. z 1937 r. pojawiała się 
stała rubryka redagowana przez W. Markiewiczównę, zatytułowana 
„Przy głośniku”), przyznawania nagród państwowych dla zasłużonych 
działaczy muzycznych, organizowania konkursów i zainteresowania    
się nimi władz. Pragnęli rozpowszechniania wśród szerokich kręgów      
słuchaczy wiadomości o wybitnych muzykach. Uważali również, że 
kadra pedagogów śpiewu i muzyki powinna odpowiednio kształcić 
studentów Konserwatorium na Wydziale Pedagogicznym, w czym  
pomocą mogło okazać się czasopismo oraz dzięki publikacji materiałów 
metodycznych i innych materiałów przez doświadczonych nauczycieli. 
 „Śląskie Wiadomości Muzyczne” spełniły zatem w okresie swego 
istnienia ważną rolę w rozwoju kultury muzycznej na Śląsku. Przyczyni-
ły się do wzrostu zainteresowania śląską muzyką w regionie i poza  
granicami regionu. Redaktorzy czasopisma stawiali sobie za cel umuzy-
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kalnienie młodzieży, opiekę nad talentami, ochronę zawodu muzyka oraz 
szerzenie wydawnictw dotyczących polskiej muzyki. 
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CZASOPISMO „PRZYRODA POLSKA” (1957-2009) 

 
 

ABSTRAKT: 

Omówiono dzieje miesięcznika Ligi Ochrony Przyrody „Przyroda 

Polska”, zawarte w nim treści, zmiany zachodzące od 1957 do 2009 r., 
a także funkcje, jakie ono pełniło. Dokonano analizy zawartości periodyku 
w kolejnych dekadach, w których był wydawany, wskazując na charakte-
rystyczne cechy pisma w tych okresach. Redakcja zmierzała do ciągłego 
podnoszenia wartości merytorycznej zamieszczanych tekstów, kształto-
wania ich tematyki, polepszania jakości graficznej czasopisma, aby było 

ono atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców. Omówiono funkcje mie-
sięcznika. Stwierdzono, że zachodzące zmiany były konsekwentną reali-
zacją założeń przez redakcję, według których „Przyroda Polska” miała 
stać się popularnym magazynem przyrodniczym, mającym na celu rozwi-
janie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: 

Czasopismo przyrodnicze. Liga Ochrony Przyrody. Prasa polska. „Przy-
roda Polska”.  
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Powstanie czasopisma 

„Przyroda Polska” jest miesięcznikiem przyrodniczym wydawa-
nym od 1957 r. przez Ligę Ochrony Przyrody (LOP) i od początku uka-
zywania się stanowi jej najważniejszy organ. Pośród innych czasopism 
o pokrewnej tematyce jest pismem o szczególnej wartości. Szeroki  

wachlarz poruszanych zagadnień związanych z przyrodą, ochroną jej 
i  środowiska, ekologią, leśnictwem itp. oraz odpowiedni poziom za-
mieszczanych tekstów i coraz bogatszy materiał ilustracyjny pozwalają 
na łatwe przyswojenie treści komunikatów przez każdego odbiorcę, 
zwłaszcza przez młodzież i dzieci.  

LOP wielokrotnie podejmowała próby wydawania własnego 

czasopisma. Większość tego typu organów stanowiły biuletyny informa-
cyjne. W 1933 r. ukazały się „Wiadomości Ligi Ochrony Przyrody 
w  Polsce”. Periodyk ten miał charakter biuletynu LOP, podobnie jak 
„Przyroda Polska” w pierwszych latach ukazywania się. W przypadku 
obu tytułów redagowano numery z tematem przewodnim. Innym perio-
dykiem publikowanym przez oddział Ligi był np. poznański „Młody 

Przyrodnik” (1937-1939).  
W pełni udaną inicjatywą wydawniczą LOP jest, będąca przed-

miotem opracowania, „Przyroda Polska”, która szybko stała się ważnym 
źródłem informacji o działalności samej Ligi oraz wiedzy z zakresu 
szeroko rozumianej problematyki przyrodniczej. Przez kolejne lata   
dążono jednak do zmiany profilu periodyku z biuletynu informacyjnego 

na magazyn przyrodniczy, skierowany do szerokiego odbiorcy [1].  
Obecna forma „Przyrody Polskiej” powstała w wyniku wielolet-

nich przeobrażeń, jakim od chwili założenia była ona poddawana.    
Ewolucji ulegały zarówno forma, jak i treść. Na zachodzące w ciągu lat 
zmiany miał wpływ szereg czynników. Istotną rolę odegrały sprawy 
finansowe. Jednak można zauważyć, że już od pierwszych lat redaktorzy 

miesięcznika dążyli do jego uatrakcyjnienia przez nadanie mu takiej 
formy, jaką ma on obecnie. Oczywiście można wskazać na różnice mię-
dzy „Przyrodą Polską” z początku jej wydawania i aktualną. 

Dalszą część artykułu poświęcono analizie treści wszystkich 
roczników „Przyrody Polskiej”, ogłoszonych w latach 1957-2009 [2].  

Treść i forma „Przyrody Polskiej”  

W pierwszych latach ukazywania się „Przyrody Polskiej” czaso-
pismo charakteryzowała niska jakość opracowania graficznego. Artyku-
ły, skupione wokół podstawowych zagadnień ochrony przyrody, popula-
ryzowały metody jej praktycznej realizacji z udziałem obywateli. 
Zapoznawały czytelnika z cennymi przyrodniczo obszarami Polski oraz 
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z różnymi gatunkami roślin i zwierząt. Informowano o krajowych 
i regionalnych działaniach na rzecz ochrony przyrody, ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań LOP. Podkreślano rolę edukacji przyrodniczej 
wśród młodego pokolenia.  

Pierwszy numer miesięcznika „Przyroda Polska” ukazał się 

w sierpniu 1956 r.  Był on odbity na powielaczu w liczbie 1 500 egzem-
plarzy i rozesłany do wszystkich oddziałów LOP, o czym wspomniano 
w numerze 3. Pierwszym redaktorem periodyku był Marian Palamar-
czyk, który piastował stanowisko do śmierci w kwietniu 1973 r. W 1958 
i 1959 r. funkcję tę pełnił Jan Sokołowski. 

Drugi numer, a pierwszy wydany drukiem, pojawił się w styczniu 

1957 r. Czasopismo było formatu B4. Nie posiadało okładki. Szata graficz-
na była prosta, pozbawiona elementów ozdobnych, czarno-biała. Objętość 
wyniosła 8 stron. Pod tytułem „Przyroda Polska” umieszczono dodatek 
„Biuletyn Ligi Ochrony Przyrody”. Na pierwszej stronie znalazły się 
2 artykuły (obydwa z kontynuacją na stronie drugiej). Pierwszy pod tytułem 
Przed podjęciem akcji zadrzewiania kraju. (Artykuł dyskusyjny) Tadeusza 

Kaempfa mówił o przejęciu przez LOP funkcji głównego organizatora tej 
akcji i wskazał liczne walory tej zmiany (wcześniej akcją kierowało Mini-
sterstwo Leśnictwa). Drugi, O naszych sprawach M. Palamarczyka, omówił 
bieżącą działalność LOP i plany na najbliższą przyszłość, w tym akcję 
zadrzewiania kraju i działalność wydawniczą i propagandową.  

Kolejne artykuły poruszały tematykę: polskiego leśnictwa; dzia-

łalności łódzkiego oddziału LOP; ochrony ryb w zanieczyszczanych rze-
kach; ochrony Tatr przed ich zagospodarowaniem w celach sportowych; 
warszawskich Bielan; włoskiego ogrodu kwiatowego w Łańcucie itp.  

W następnych numerach nadal pojawiały się artykuły dyskusyj-
ne, zwykle poruszające kwestie kontrowersyjne i nierozstrzygnięte. 
W numerze 2. zamieszczono też po raz pierwszy przegląd prasy. 

Od numeru 7. jego miejsce zajęła rubryka „Ciekawostki”, a od 8. dodat-
kowo podzielona na wiadomości „Z kraju” i „Ze świata”. Ta rubryka nie 
znikła z czasopisma przez wiele lat, ulegała jedynie pewnym zmianom. 
Reakcją na 2 pierwsze numery „Przyrody Polskiej” była korespondencja 
nadesłana z oddziałów LOP oraz przez innych czytelników, w której 
wyrażono poparcie dla nowej inicjatywy wydawniczej. I tak poznańscy 

leśnicy nadesłali list, w którym zaznaczyli, że biuletyn powinien w jak 
najkrótszym czasie przekształcić się w czasopismo powszechnie dostęp-
ne, „kolportowane na ogólnych zasadach”. Można więc wysunąć przy-
puszczenie, że na początku zasięg „Przyrody Polskiej” był ograniczony 
do grona osób związanych z ośrodkami Ligi i innymi instytucjami dzia-
łającymi na rzecz ochrony przyrody.  
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Od 1959 r. środkowe strony numerów zaczęto wypełniać foto-
grafiami przyrodniczo cennych i pięknych krajobrazowo miejsc w kraju, 
zwykle z krótkim komentarzem. Publikowano też artykuły poświęcone 
polskim parkom narodowym.  

Lata 60. były okresem kształtowania się merytorycznej zawarto-

ści czasopisma, głównych grup tematycznych, które próbowano upo-
rządkować w stałych działach. Nowe rubryki to np.: „Cztery pory roku”, 
gdzie opisywano przyrodę;  „Co czytać?”, czyli doniesienia o nowych 
książkach o tematyce przyrodniczej; „Pytajcie – odpowiemy”, w której 
udzielano wyjaśnień.  

Zaczęto dążyć również do przyciągnięcia uwagi czytelników 

oraz zaangażowania ich w kształtowanie profilu czasopisma. Stosowano 
w tym celu ankiety oraz konkursy. Akcentowano znaczenie ochrony 
środowiska przyrodniczego jako przestrzeni życia człowieka. Wciąż 
ważna była tematyka związana z wychowaniem młodego pokolenia 
w duchu miłości do przyrody ojczystej, zaznajamiania z jej tajnikami 
i angażowania w konkretne działania na rzecz jej ochrony. Treść pisma 

była odzwierciedleniem działalności LOP. 
W styczniowym numerze z 1962 r. dokonano podsumowania 

pierwszych 5 lat wydawania „Przyrody Polskiej”. Pisano o trudnościach 
finansowych, z jakimi borykało się czasopismo, dopóki nie zaczął go 
finansować Zakład Zadrzewień i Zieleni. Wtedy zaprzestano publikowania 
płatnych ogłoszeń i druk przeniesiono z Katowic do Warszawy. Wymie-

niono również najważniejsze tematy, jakie podjęło pismo aby przyczynić 
się do budowania społecznej świadomości w zakresie ochrony przyrody, 
do rozwoju akcji zadrzewiania kraju czy umiędzynarodowienia ruchu 
ochrony przyrody przez kontakt miesięcznika z działaczami ochrony 
przyrody z zagranicy.  

W numerze 7/8 z 1966 r. M. Palamarczyk dokonał z kolei pod-

sumowania 10 lat istnienia „Przyrody Polskiej” w artykule Dziesięć lat 
„Przyrody Polskiej”. Pisał o sukcesie periodyku, jakim było zdobycie 
grona stałych czytelników, nadsyłających korespondencję z uwagami 
i informacjami na temat swoich doświadczeń, obserwacji przyrodniczych 
itp. Naczelny redaktor „Przyrody Polskiej” zapowiedział jednocześnie, 
że czasopismo będzie dążyć do tego, aby stać się ciekawszym, poczyt-

niejszym i bardziej atrakcyjnym, przez większą liczbę fotografii, lepszą 
jakość graficzną, przede wszystkim kolorowe zdjęcia oraz krótsze 
i bardziej popularne teksty. Nadal miały się ukazywać numery tematycz-
ne, aby skupić uwagę czytelnika i jak najwszechstronniej zapoznać go 
z odrębnym, szerzej potraktowanym tematem.  
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W czasopiśmie komentowano istotne wydarzenia w kraju oraz 
prezentowano działania innych państw w zakresie ochrony przyrody. 
Charakterystyczną cechą pisma w tym okresie była otwartość na głosy 
czytelników. Dążono do ukształtowania „Przyrody Polskiej” jako czaso-
pisma ciekawego i atrakcyjnego dla szerokiego odbiorcy. Dbano o wy-

soki poziom odpowiednio dobranych artykułów oraz o wzbogacenie 
formy graficznej. Poziom merytoryczny pisma od pierwszych lat jego 
istnienia trzeba uznać za główny atut. 

W tym czasie udało się zatem zrealizować wiele założeń i celów, 
jakie postawiła sobie redakcja. Stale zwiększano nakład miesięcznika, 
którego ważną grupą odbiorców stała się młodzież szkolna skupiona 

w kołach LOP, choć tematyka pisma umożliwiała jego odbiór także 
przez inne grupy czytelników.  

Nie udało się jednak w pełni zrealizować zamierzeń zwiększenia 
atrakcyjności formy miesięcznika, gdyż główną barierą był czynnik finan-
sowy. Nie bez znaczenia była też zależność pisma od działalności LOP. 
Dopiero w kolejnych dziesięcioleciach ukształtowany został nowy wize-

runek czasopisma jako popularnego magazynu przyrodniczego o wysokim 
poziomie merytorycznym i atrakcyjnym wyglądzie (np. zawierającego 
zdjęcia dobrej jakości). 

W 1973 r. nowym redaktorem naczelnym został Stanisław Jaro-
szek, 2 lata później – Stanisław Drewniak, do początku 2001 r. Do naj-
ważniejszych zmian w latach 70. zaliczyć trzeba pojawienie się koloro-

wych fotografii i ilustracji oraz wzrost ich znaczenia, choć nadal raczej 
drugorzędnego, uzupełniającego informacyjną rolę tekstu. Wewnątrz 
czasopisma zamieszczano zdjęcia drukowane na papierze kredowym 
z krótkimi komentarzami.  

Pojawiły się stałe rubryki „W prasie o ochronie środowiska”, 
„Ochrona przyrody za granicą”, „To zależy od nas”, „Bogactwo naszych 

wód”, „Ludzie i zwierzęta”, „Recenzja książki”. Na przedostatniej stronie 
stale zamieszczano streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. Zlikwi-
dowano dział „Młody przyjaciel przyrody”. W numerze grudniowym 
z 1973 r. pojawił się wymowny podtytuł: „Magazyn dla wszystkich”. 
W 1978 r. zapoczątkowano cykl tekstów z zakresu biogeografii „ABC – 
Ssaki świata” opisujący rodziny zwierząt z różnych części świata z ich 

ilustracjami. Zaczęły się też regularnie ukazywać zapiski z dzienników 
obserwacji i opisy obserwacji przyrodniczych. Ich autorami byli zarówno 
zawodowi przyrodnicy jak i amatorzy, w tym czytelnicy. 

Mimo wzrostu nakładu czasopisma do 50 000 egzemplarzy, lata 80. 
nie były okresem sprzyjającym jego rozwojowi, czego najlepszym przykła-
dem była szata graficzna, która nie uległa żadnym znaczącym ewolucjom. 
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Tematyka artykułów również nie różniła się od lat poprzednich, ale coraz 
częściej pojawiały się krytyczne opinie na temat ochrony przyrody 
w Polsce, dotyczące zwłaszcza jej realizacji przez państwo.  

Od 1980 r. na drugiej stronie pisma na stałe zagościł felieton Juliu-
sza Zagórskiego Moje trzy grosze. Już sam tytuł zapowiadał, że autor będzie 

otwarcie wyrażał swoje zdanie w ważnych sprawach. W 1983 r. tytuł zmie-
nił na Moje trzy i pół grosza, odnosząc się do sytuacji społeczno-
ekonomicznej państwa i wzrostu cen. Ostatni felieton Zagórskiego ukazał 
się w styczniu 1990 r., a więc zaraz po upadku „starego systemu”.  

 W tym czasie zaczęto publikować artykuły w rubrykach takich jak 
„Interwencje Ligi Ochrony Przyrody” czy „Sygnał”, w których wskazywano 

na różnego rodzaju zagrożenia i działania szkodliwe dla środowiska 
w różnych miejscach kraju. W latach 80. wciąż regularnie ukazywał się dział 
„ABC. Ssaki świata” Janusza Towpika z jego ilustracjami, a ponadto również 
ilustrowane cykle poświęcone owadom i „Naszym grzybom chronionym”. 
Cały czas podawano krótkie informacje z kraju i ze świata, pisano o nowych 
rezerwatach, parkach narodowych, muzeach przyrodniczych, ogrodach 

zoologicznych, przyrodzie subregionów geobotanicznych Polski itp.  
W latach 90. nastąpiły natomiast istotne zmiany formy i treści 

czasopisma. Stopniowej poprawie ulegała jakość papieru i opracowania 
graficznego. Wzrosło znaczenie fotografii, która pod koniec dekady 
często nie ustępowała pod względem poziomu tekstom wielu artykułów. 
Na licznych zdjęciach prezentowano, w niezastąpiony sposób, różne 

gatunki roślin i zwierząt oraz osobliwości przyrodnicze czy piękne kra-
jobrazy. Przestały się natomiast ukazywać artykuły promujące działania 
państwa na rzecz ochrony przyrody, co nie znaczy, że porzucono tema-
tykę związaną z pragmatyczną, planową ochroną przyrody i środowiska 
na szczeblu państwowym czy samorządowym. Więcej uwagi poświęco-
no jednak samej przyrodzie. Nadal podawano wiadomości ze świata 

i omawiano najważniejsze aktualne sprawy i zagadnienia. Nie porzucono 
również tematyki związanej z działalnością LOP oraz z zadrzewianiem 
kraju. Na przykład w czerwcu 1997 r. pisano o akcji Zadrzewiamy Polski 
Pejzaż, podjętej z inicjatywy marszałka Sejmu Adama Struzika. Przykła-
dem odwracania się po 1989 r. od działań zainicjowanych jeszcze przez 
władze PRL był Dzień Ziemi w 1993 r. obchodzony pod hasłem Ocalmy 

dziką Wisłę, jako sprzeciw wobec projektu skanalizowania Wisły. 
W omawianym okresie w wielu artykułach ostrzegano przed zagroże-
niami dla środowiska ze strony człowieka, apelując o zmianę postaw tak 
do władz, jak i do wszystkich obywateli. Pisano np. o szkodliwym 
i niebezpiecznym procederze wypalania traw czy o źle zaprojektowa-
nych ciągach komunikacji samochodowej i kolejowej, na których ginęło 
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wiele zwierząt. W 1995 r. ukazał się cykl felietonów – Felieton bez 
tytułu Krzysztofa Walczaka, który kontynuował podjętą przez   Zagór-
skiego problematykę lekceważonych zagrożeń środowiska, nieodpowie-
dzialnych decyzji i zaniedbań w zakresie jego ochrony. Ta tematyka 
pojawiała się też w rubryce „Sygnały, interwencje”. Wśród pozo-stałych 

działów na uwagę zasługują: „Spotkania z przyrodą” (relacje 
z obserwacji), „Wzdłuż kraju”, „Na świecie”, „Uzdrawiająca natura” 
(o wpływie natury na zdrowie). 

Kluczowy dla rozwoju „Przyrody Polskiej”, jako magazynu 
przyrodniczego, był przełom wieków, który przyniósł liczne zmiany 
zwłaszcza w formie czasopisma, ale również w jego treści. Szata     

graficzna wprowadzona od stycznia 2000 r. nadała pismu bardziej atrak-
cyjny, profesjonalny, a równocześnie gustowny wygląd, odcinając się od 
nowoczesnych trendów charakteryzujących się nadmiarem elementów 
w jaskrawych kolorach. Mimo to pierwsza strona, zajęta w całości przez 
fotografię, na której tle umieszczono tytuł, przyciągała uwagę. W 2001 r. 
stanowisko redaktora naczelnego objęła Walentyna Rakiel-Czarnecka, 

a w 2005 r. Maciej Zdzienicki. W sierpniu 2009 r. redaktorem naczel-
nym została Ewa Kwiecień. 

W 2000 r. pojawiły się rubryki: „Informacje”; „Spotkania” – 
opisy obserwacji przyrody, tym razem wyłącznie autorstwa przyrodni-
ków zajmujących się profesjonalnie obserwacjami przyrody; „Prezenta-
cje” – sylwetki osób zaangażowanych na rzecz przyrody i ochrony śro-

dowiska oraz „Edukacja ekologiczna”. W 2001 r. dodano kolejne 
rubryki: krótkie wiadomości ze świata, obserwacje przyrody, o Lidze 
Ochrony Przyrody, recenzje publikacji przyrodniczych itd. W kolejnych 
latach uległy one znacznej redukcji, pojawiały się sporadycznie i należy 
je traktować jako nadtytuły.  

W 2004 r. rozpoczęto cykl artykułów prawnika Wojciecha Radec-

kiego Rozważania nad prawem ochrony przyrody, omawiających treść 
aktów prawnych polskich i Unii Europejskiej oraz dla porównania – in-
nych krajów świata, zwierających przepisy dotyczące szeroko rozumianej 
ochrony przyrody. Do końca 2009 r. ukazało się 68 artykułów Radeckie-
go. Od połowy 2005 r. zamieszczano również cykl artykułów Propozycja 
na weekend Macieja Zdzienickiego z opisami miast, parków narodowych 

i innych miejsc interesujących turystów. Teksty propozycji zawierały opis 
trasy, jaką można przemierzyć zwiedzając dany zakątek kraju. Dużo uwa-
gi poświęcano historii lokalnej, w tym poszczególnych obiektów, często 
w powiązaniu ze znaczącymi wydarzeniami z dziejów Polski. Wskazywa-
no na możliwości różnorodnego spędzenia wolnego czasu, w mniejszym 
stopniu skupiając się jednak na zapleczu sportowym czy rozrywkowym.  
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Również w 2005 r. pojawiły się pierwsze artykuły Doroty Su-
mińskiej na temat relacji występujących między światem człowieka 
i zwierząt, obyczajów zwierząt oraz hodowli i pielęgnacji domowych 
pupili. W grudniu 2007 r. rozpoczęto cykl Znani i lubiani i ich zwierzęta 
opisujący wizyty w domach osób znanych, zwłaszcza z telewizji, ho-

dowle ich zwierząt domowych, najczęściej psów i kotów. Pierwszy 
artykuł z tego cyklu poświęcono hodowli Przemysława Babiarza. 

W 2009 r., do numerów czerwcowego, sierpniowego, paździer-
nikowego i grudniowego, dodano płyty CD-ROM z nagraniami głosów 
ptaków, zatytułowane Jaki to ptak. Rozpoznawanie ptaków po śpiewach 
i  głosach oraz, w ostatnim numerze, z głosami zwierząt: Tajemnice 

puszczy. Rozpoznawanie głosów zwierząt. Każda zawierała 40 nagrań 
głosów zwierząt z komentarzem lektora na temat specyfiki danego od-
głosu, okoliczności, w jakich bywa wydawany itp. W ten sposób wyko-
rzystano dźwięk jako nową formę przekazu, obok tekstu i fotografii, 
dając możliwość jeszcze bliższego poznania życia zwierząt, a jednocze-
śnie zachęcając do rozpoznawania w terenie zwierząt po ich głosie. 

W styczniu 2002 r. oprócz zwiększenia objętości zeszytów cza-
sopisma rozpoczęto też wydawanie samoistnego darmowego dodatku 
„Biuletyn EKO-edukacyjny”, współfinansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 
Był  on skierowany zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i do 
nauczycieli i wychowawców, zwłaszcza opiekunów szkolnych kół LOP. 

Opublikowano artykuły na temat roślin i zwierząt, miejsc o szczególnych 
walorach przyrodniczo-dydaktycznych, a także działalności kół LOP 
i przeprowadzonych przez nie akcjach. Zamieszczano konspekty lekcji, 
listy do redakcji, twórczość dzieci, krótkie informacje bieżące ze świata 
edukacji, komiksy – kolorowanki ilustrujące życie chronionych zwierząt 
lub odnoszące się do różnych proekologicznych postaw.  

W styczniu 2004 r. pojawił się kolejny dodatek „Natura i Zdro-
wie”. Również współfinansował go NFOŚiGW. Od początku drukowano 
go na papierze kredowym w pełnym kolorze. Pisano o uzdrowiskach, 
ziołach, lekach, środkach pielęgnacji, zdrowym żywieniu, żywności 
modyfikowanej genetycznie, zdrowym trybie życia, wpływie przyrody 
na zdrowie oraz czynnikach szkodliwych, ale poruszano też ogólną 

tematykę przyrodniczą i związaną z ochroną środowiska.  

Funkcje czasopisma 

W artykułach zamieszczanych w periodyku często wskazywano 
na różnorakie potrzeby związane z popularyzacją wiedzy o przyrodzie, 
promowaniem właściwych postaw wśród społeczeństwa i kształtowa-
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niem środowiska przyrodniczego w kraju. Całokształt treści w kolejnych 
numerach decydował o wpływie czasopisma na jego odbiorców. Redak-
cja dążyła do ukształtowania miesięcznika jako popularnego magazynu 
przyrodniczego, realizującego określone zadania, co praktykowano od 
samego początku, choć w różnym stopniu. Znacznym zmianom ulegała 

forma czasopisma, zmieniał się także dobór treści, jednak był on podpo-
rządkowany celom, jakie postawiła sobie redakcja.  

Można wyróżnić szereg funkcji, które pełniła „Przyroda Polska” 
przez kolejne lata. Niektóre z nich stanowiły fundament misji redakcji, 
inne miały znaczenie drugoplanowe, a jeszcze inne pojawiały się okre-
sowo. Przez funkcje drugoplanowe rozumie się takie, które nie wynikały 

wprost z posłannictwa czasopisma, ale w praktyce były z nim ściśle 
związane. Na podstawie analizy treści czasopisma wyróżniono następu-
jące funkcje „Przyrody Polskiej”: informacyjną i poznawczą, edukacyjną 
i wychowawczą, aktywizującą, krajoznawczą, promocji turystyki, patrio-
tyczną, ideologiczną, prozdrowotną i estetyczną.  

Podstawową, wynikającą niejako z natury każdego dokumentu 

stanowiącego nośnik informacji, jest funkcja informacyjna. Jednym 
z celów wydawania przez LOP periodyku było dostarczanie czytelnikom 
informacji na temat jej własnej działalności. Artykuły na temat Ligi zaw-
sze pojawiały się w „Przyrodzie Polskiej”. W latach 1976-1982 ukazywał 
się nawet kilkustronicowy dodatek „Liga Ochrony Przyrody”. W 2000 r. 
liczba tych artykułów znacznie zmalała, co wiązało się z kształtowaniem 

profilu czasopisma, które we wcześniejszych latach pełniło przede 
wszystkim funkcję biuletynu LOP.  

Czasopismo informowało zatem o spotkaniach, konferencjach, 
różnorakich działaniach na szczeblu międzynarodowym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym oraz o wszelkiego rodzaju wydarzeniach zwią-
zanych z ochroną przyrody i środowiska. Przekazywało wiedzę o przy-

rodzie ojczystej, życiu roślin i zwierząt itd. Ta tematyka, pozwalająca 
czytelnikowi na poznawanie świata przyrody, poszerzająca jego wiedzę 
w tym zakresie, zajmowała w czasopiśmie główne miejsce, pełniąc 
funkcję, którą można określić jako poznawczą. Szczególnie dbano o roz-
wijanie wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, której 
poświęcano od samego początku osobne artykuły. Do 1972 r. regularnie 

ukazywał się dodatek „Młody Przyjaciel Przyrody”. Po jego zlikwido-
waniu przez prawie 30 lat nie pojawiały się podobne materiały skiero-
wane do młodego odbiorcy, o prostej treści, w formie opowiadań, wier-
szy czy wskazówek, uczące jak postępować z przyrodą otaczającą na co 
dzień człowieka. Przystępny poziom artykułów dawał młodzieży szkol-
nej możliwość korzystania z pisma. Nie bez znaczenia była też poglądo-
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wość, którą zapewniały coraz lepsze i liczniejsze ilustracje oraz fotogra-
fie. Prócz tego pisano o metodach pracy z młodzieżą, o działaniach 
szkolnych kół LOP, które były zawsze ważną zorganizowaną grupą 
odbiorców czasopisma.  

Przez wszystkie lata ukazywania się miesięcznik zalecany był 

dla szkół przez odpowiedniego ministra ds. edukacji. Z wypowiedzi 
czytelników i redakcji wynika, że często korzystali z niego nauczyciele, 
uzupełniając wiadomości cenne głównie na lekcjach biologii. Stąd też 
kolejną funkcją jest edukacyjna. Z nią ściśle związana jest rola wycho-
wawcza, skupiona na kształtowaniu odpowiednich postaw u dzieci i mło-
dzieży oraz rozwijania ich wrażliwości na piękno i miłości do ojczystej 

przyrody. O znaczeniu tej funkcji świadczy fakt wydawania wspomnia-
nego dodatku „Biuletyn EKO-edukacyjny”, który w całości poświęcony 
był edukacji przyrodniczej.  

Do końca lat 80. szczególny nacisk kładziono na aktywizowanie 
społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, do działań na rzecz pol-
skiej przyrody. Wyrażało się to w zachęcaniu do dbania o zieleń najbliż-

szego otoczenia i o żyjące w nim zwierzęta (szczególnie o ptaki zimą). Na 
łamach czasopisma ogłaszano różnego rodzaju akcje, wśród których naj-
większe znaczenie miało zadrzewianie kraju na „1000-lecie Państwa 
Polskiego” (1966). Młodzież i dzieci zachęcano ponadto do członkowstwa 
w LOP – w jej szkolnych kołach; promowano wydawnictwa przyrodnicze 
Ligi i nie tylko; wreszcie zachęcano do prenumeraty „Przyrody Polskiej”. 

Dzięki tym i innym inicjatywom realizowano funkcję aktywizującą społe-
czeństwo, by gotowe było zaangażować się w sprawy ochrony przyrody.  

Bogactwo treści poświęconych polskiemu krajobrazowi, parkom 
narodowym i innym obszarom chronionym i cennym przyrodniczo, a także 
polskiej kulturze i sztuce, wpłynęło na urzeczywistnienie kolejnej funkcji: 
krajoznawczej. Liczne artykuły pozwalały nie tylko zgłębić tajniki świata 

przyrody, ale także zapoznawały czytelnika ze specyfiką poszczególnych 
regionów i zakątków kraju. Zachęcały również do ich poznawania, a więc 
przyczyniały się do promocji turystyki, jednocześnie wskazując na zacho-
wanie się w terenie, jakie powinno charakteryzować dobrego turystę 
i miłośnika przyrody. Najpełniej (lub przynajmniej w najbardziej bezpo-
średni sposób) funkcję tę można zauważyć w zainicjowanym w 2005 r. 

cyklu artykułów Propozycja na weekend, zachęcającym do zwiedzania nie 
tylko zakątków przyrodniczych, ale także miejsc o znaczeniu historycz-
nym czy kulturowym, w tym wielu polskich miast.  

Kolejną funkcją pełnioną przez „Przyrodę Polską” była patrio-
tyczna. Teksty ukazujące czytelnikowi ojczystą przyrodę, uwrażliwiające 
na piękno polskiego krajobrazu, zachęcające do samodzielnego pozna-
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wania różnych regionów i miejsc, zarówno cennych przyrodniczo, jak 
i ważnych dla polskiej historii i kultury, rozwijają w rzeczywistości 
miłość i przywiązanie do ojczystej ziemi, narodu i państwa polskiego. 
O takim wprost emocjonalnym podejściu pisano w miesięczniku wielo-
krotnie. Ten nieco podniosły ton wypowiedzi na łamach miesięcznika 

częściowo osłabł po 1989 r., ale w rzeczywistości czasopismo nadal pełni-
ło funkcję rozbudzania pozytywnych uczuć wobec ojczyzny i jej środowi-
ska naturalnego, przez zapoznawanie z pięknem i bogactwem kraju.  

Specyficzne znaczenie nadano tej funkcji przede wszystkim 
w okresie PRL. Nie tylko budowano właściwe nastawienie do Polski i jej 
bogactwa naturalnego, ale także akcentowano rolę ówczesnego ustroju. 
Służba przyrodzie w wyobrażeniu przywódców państwa miała być pod-
porządkowana rozwojowi socjalizmu. Poprawa stanu środowiska natu-
ralnego miała niejako potwierdzać słuszność działań ówczesnych władz, 
dbających – jak głoszono – o postęp w dziedzinie gospodarki. Jednak 
polityka państwa i podejmowane przez nie działania miały destrukcyjny 
wpływ na środowisko. Kładziono nacisk na ideologiczny wymiar po-
szczególnych inicjatyw, czego przykładem była wzmiankowana akcja 
zadrzewiania kraju. Dlatego też można mówić o funkcji ideologicznej, 
jaką pełniło czasopismo.  

Mimo to trzeba zaznaczyć, że w tym czasie „Przyroda Polska” 
właściwie pełniła wszystkie inne funkcje, jakie zakładała redakcja. Bez 
pogłębionych badań nie można wykazać czy „ideologizacja” czasopisma 
była wyłącznie wynikiem nacisków propagandowej polityki z zewnątrz, 
czy związana była z głębszymi przekonaniami i dążeniami ważniejszych 
członków redakcji, ale niezależnie od tego w praktyce miała ona charak-
ter powierzchowny i choć cenzura ingerowała w treści, to nie wpływała 
na merytoryczną jakość artykułów. Mimo specyfiki ideologicznej PRL, 
zawartość zeszytów „Przyrody Polskiej” przez cały ten okres była warto-
ściowym materiałem dla zainteresowanych tematyką przyrodniczą, choć 
przypuszcza się, że liczne zagadnienia związane z problemami ówcze-
snego środowiska zostały przemilczane.  

W „Przyrodzie Polskiej” zapoznawano czytelnika ze środowi-
skiem naturalnym kraju, wskazywano na sposoby zgodnego współżycia 
człowieka z przyrodą i jej ochrony, ale także pisano o tym, jak czerpać 
z  bogactw natury. W okresie PRL pojawiały się artykuły, w których 
podkreślano znaczenie kontaktu człowieka z przyrodą dla zdrowia    
fizycznego i psychicznego, m.in. opisywano walory polskich uzdrowisk. 
Z czasem coraz częściej pisano o zdrowym odżywianiu, wykorzystaniu 
ziół itp. czy higienie życia codziennego. Wreszcie w 2004 r. zaczęto 
wydawać dodatek do czasopisma w całości poświęcony tym zagadnie-
niom pt. „Natura i Zdrowie”. W ten sposób miesięcznik realizował funk-
cję, którą można nazwać prozdrowotną.  
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Osobnego omówienia godna jest rola ilustracji, a przede wszyst-
kim fotografii, którym uogólniając, można przypisać funkcję estetyczną. 
Jest oczywiste, że o estetyce czasopisma, o tym, jak jest ono postrzegane 
wizualnie, decyduje w największym stopniu szata graficzna. Jej ważnym 
elementem, a w przypadku „Przyrody Polskiej” elementem kluczowym, 
są właśnie fotografie. Wspomniano już o poznawczej roli materiału 
ilustracyjnego, który nie stanowił jedynie dodatku do tekstu, lecz miał 
przyciągnąć oko czytelnika, ale również uzupełnia treść albo stanowi 
wręcz równorzędny nośnik informacji. W kilku seriach oraz w wielu 
pojedynczych artykułach poświęcono uwagę różnym gatunkom i rodzi-
nom zwierząt, załączając odpowiednio dobrany materiał ilustracyjny – 
we wcześniejszych latach w formie rysunków, a później zawsze w for-
mie fotografii. Pozwalał on na szczegółowe zapoznanie się z cechami 
budowy zewnętrznej omawianych gatunków. Tekst podawał też podsta-
wowe informacje o faunie, dotyczące rodziny i poszczególnych gatun-
ków, ale pełnił rolę uzupełniającą wobec ilustracji, najlepiej umożli-
wiających identyfikację np. określonego gatunku motyla.  

O dominującym znaczeniu fotografii można mówić również 
w przypadku rubryk takich jak Spotkania z przyrodą, gdy rezygnowano 
z szerszego opisu dokonanej obserwacji, prezentując wyłącznie fotografie 
z krótkim podpisem. Fotografie zajmowały niekiedy nawet kilka stron.  

O znaczeniu kolorowych fotografii dobrej jakości pisano 
w „Przyrodzie Polskiej” od pierwszych lat jej ukazywania się. Ze względu 
na ograniczone możliwości techniczne i finansowe musiało minąć kilka 
dziesięcioleci, zanim fotografia w miesięczniku osiągnęła wysoką jakość 
i  rzeczywiście stała się cennym elementem czasopisma. W latach 70. 
kolorowe fotografie pojawiały się często, ale ich dobór, stosunkowo nie-
wielkie rozmiary czy jakość wciąż wskazywały na ich drugorzędną rolę. 

Dopiero w latach 90. XX w. zaczęło się to zmieniać, a po 
2000 r., a zwłaszcza w drugiej połowie pierwszej dekady XXI w. można 
mówić o swoistej ofensywie fotografii w czasopiśmie. Fotografia nie 
przestała wtedy pełnić swojej funkcji poznawczej, ale na pierwszy plan 
wysunęła się właśnie funkcja estetyczna. Piękne fotografie zaczęły przy-
ciągać wzrok już nie tylko na okładce, ale na większości stron miesięcz-
nika, który stał się nie tylko źródłem wiedzy, ale także doznań estetycz-
nych. Pozwoliły one czytelnikowi na poznanie przyrody takiej, jaką 
można było podziwiać w terenie, a z użyciem powiększenia szczegółów 
nawet precyzyjniej. Odkryły też przed nim to, co w przyrodzie trudniej 
dostrzec amatorowi w codziennej obserwacji: życie zwierząt nocnych 
czy pozostających w ukryciu, ich rzadkie obyczaje, procesy biologiczne 
niedostrzegalne gołym okiem itd.  

Wszystkie wymienione funkcje składają się na charakterystykę 
„Przyrody Polskiej” jako miesięcznika przyrodniczego o szczególnej warto-



81 

Czasopismo „Przyroda Polska” (1957-2009) 

ści dla szerokiego grona odbiorców: dostarczającego ciekawe treści na 
wysokim poziomie merytorycznym w przystępnej formie, przyciągającego 
uwagę, użytecznego w życiu codziennym, dokumentującego otoczenie.      
Do takiej formy w redakcji czasopisma dążono przez kilka dziesięcioleci. 
Wydaje się, że w XXI w. najpełniej osiągnięto cele postawione przez redak-
cję od chwili jego założenia, co nie wyklucza dalszego postępu.  

Główne zadania, jakimi były popularyzowanie wiedzy o polskiej 
przyrodzie, krzewienie idei ochrony środowiska naturalnego, rozwijanie 
miłości do ziemi i przyrody ojczystej, pozostawały niezmienne i determi-
nowały funkcje realizowane przez czasopismo. Dostosowywano je do aktu-
alnych warunków wydawnictwa: materialnych, społecznych czy nawet 
politycznych. Wprowadzane innowacje konsekwentnie miały sprzyjać 
ukształtowaniu miesięcznika jako popularnego magazynu przyrodniczego.  

Zakończenie 

„Przyroda Polska” pełniła szereg funkcji społecznych dla szero-
kiego grona odbiorców w kraju: poszerzania ich wiedzy, kształtowania 
świadomości o stanie polskiej przyrody, nakłaniania do przyjmowania 
konkretnych postaw i aktywności w zakresie ochrony środowiska i przy-
rody, a także zdrowego stylu życia, poszanowania polskiego dziedzictwa 
kulturowego itp. Choć forma czasopisma zmieniała się – tak postać 
fizyczna, jak i forma prezentowanych treści, np. język tekstów zamiesz-
czanych na łamach czasopisma, akcentowanie określonych zagadnień 
w różnych okresach – to podstawowe cele i funkcje czasopisma pozo-
stawały niezmienne. Ulegały one jedynie pewnym modyfikacjom, gdy 
poszukiwano możliwości lepszego dotarcia do czytelnika, uatrakcyjnie-
nia periodyku, co stanowi zresztą naturalny, a zarazem konieczny proces 
w rozwoju czasopisma. Jednocześnie dążono do stworzenia popularnego 
pisma o atrakcyjnej formie i wysokim poziomie merytorycznym. Zało-
żenia zrealizowano najpełniej na przełomie XX i XXI w., gdy łatwiejszy 
był dostęp do nowych technologii, cenzura przestała hamować dobór 
treści, nie obowiązywał urzędowy przydział papieru (teraz wysokiej 
jakości), a wizualizacja stała się nieodłącznym elementem środków 
komunikacji w każdej dziedzinie kultury. 
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ABSTRACT: 

The paper presents the history of the Przyroda Polska monthly 
issued by the League of Nature Conservation, the contents of this pe-
riodical, its functions and the changes in the years 1957-2009. It analyses 
the journal’s contents throughout the decades in which it was issued, 
indicating the characteristic features of this periodical during those pe-

riods. The paper demonstrates how the editors aimed to constantly im-
prove the quality of the published texts, shape their subject matter and 
improve the quality of the graphics to make it attractive to a wide au-
dience. The functions of the monthly are described and the conclusion is 
drawn: the changes were the result of following the guidelines according 
to which Przyroda Polska was to become a popular natural periodical 

aiming to build knowledge and awareness of nature conservation. 
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O PRASIE BEZPŁATNEJ SŁÓW KILKA 

 

 
ABSTRAKT: 

Kiedy w 1995 r. „Metro” „wkroczyło” na ulice Sztokholmu, 
wielu obserwatorów mediów przepowiadało rychły koniec bezpłatnemu 
tytułowi. Jednak uliczna dystrybucja dowiodła, że nie było to 
krótkotrwałe zjawisko. Ekspansja „Metra” zaczęła obejmować kolejne 
kraje i inspirować innych wydawców do podejmowania podobnych 
inicjatyw. W Polsce prasa bezpłatna zyskała popularność po 1999 r.  

 Artykuł ukazuje historię rozwoju darmowych wydawnictw 
prasowych, ich charakterystyczne cechy oraz wpływ na rynek prasy. 
Przedstawione zostały również mocne i słabe strony oraz korzyści 
i zagrożenia płynące z zasilenia rynku prasowego „gratisówkami”. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Czytelnictwo prasy. Prasa bezpłatna. Rynek prasy codziennej. Rynek 
reklamy.  
 
Słowo wstępne  

Na całym świecie „gratisówki” stały się dla wielu ludzi codzien-
nymi towarzyszami podróży do pracy, szkoły i innych obowiązków. Od 

1995 r., kiedy na szwedzkim rynku pojawił się pierwszy nowoczesny 
darmowy dziennik „Metro”, rewolucja, jaką wywołało to wydarzenie, 
zaczęła zataczać coraz szersze kręgi w Europie, w końcu obejmując 
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swoim zasięgiem cały świat. Co więcej, prasa bezpłatna okazała się 
zjawiskiem długofalowym, ugruntowując swoją pozycję na rynku me-
diów drukowanych. Nie dziwi więc fakt, iż wielu specjalistów z różnych 
dziedzin (medioznawców, prasoznawców, specjalistów z zakresu komu-
nikacji społecznej czy marketingu) zaczęło bacznie przyglądać się roz-

wojowi prasy o bezpłatnej dystrybucji oraz przygotowywać kolejne 
opracowania tematu, a także snuć domysły na temat przyszłości tego 
typu przedsięwzięć. Mimo że obecnie rozkwit tych wydawnictw znaczą-
co zmalał, utrzymywanie darmowych tytułów nadal jest opłacalne 
i podejmowane są nowe inicjatywy wydawnicze w kolejnych krajach.  

Powszechnie wiadomo, że żyjemy w społeczeństwie informacyj-

nym, a więc takim, w którym informacja jest atrakcyjnym towarem, 
a „ci, którzy ją pozyskują i sprzedają, robią dziś wielkie interesy” [11, 
s. 149]. Trudno się z tym nie zgodzić, obserwując rozwój i przeobrażenia 
kultury sięgającej po wszelkie dostępne środki społecznego przekazu, 
których zadaniem jest dostarczanie bieżących informacji. Do tej grupy 
należy też prasa, mająca „odzwierciedlać wszechstronnie rzeczywistość, 

zwłaszcza aktualne procesy i wydarzenia polityczne, społeczne, gospo-
darcze, naukowe, kulturalne i inne” [12, s. 168].  

Wokół definicji 

Ponieważ każde nowe zjawisko wymaga zdefiniowania, również 
pojawienie się bezpłatnej prasy wywołało potrzebę wyjaśnienia, scharak-
teryzowania i ujęcia go w ramy pojęciowe. Mimo wielu prób nie wypra-

cowano dotąd ostatecznych ustaleń, które obowiązywałyby na poziomie 
międzynarodowym, jak to ma miejsce w przypadku pojęcia „prasa”. Już 
w latach 70. odbyły się 2 debaty podczas X Światowego Kongresu     
Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) oraz XIX Kongresu 
Międzynarodowego Instytutu Prasoznawczego (IPI), w czasie których 
ustalono, że prasa bezpłatna to gazety i czasopisma przypominające 

formą oraz treścią tradycyjną prasę, ale utrzymujące się z reklamy [16, 
s. 70]. Dlatego też opierając się na wielu propozycjach, można uznać za 
podstawowe takie określenie, wedle którego bezpłatna prasa to „free 
distribution daily newspapers”

1
, czyli codzienne gazety bezpłatnie roz-

prowadzane, mające formę gazety i postrzegane przez odbiorców oraz 
reklamodawców jako gazety. Ellen Sporstøl w swoim opracowaniu pt.: 

Free papers in Spain: 20 Minutes of fame or here to stay? przedstawiła 
ideę darmowej prasy, do której należą dzienniki oferujące wiadomości ze 

                                                           
1
 Więcej na temat definicyjnych i prawnych ustaleń, z uwzględnieniem stoso-

wanych w wielu krajach rządowych dotacji dla prasy, można znaleźć w [23]. 
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świata, kraju i regionu, dostarczające wiedzę o wydarzeniach sportowych 
i rozrywkowych, zwykle dystrybuowane z „ręki do ręki” w miejscach 
transportu publicznego lub zostawiane na specjalnych stojakach na sta-
cjach metra [24]. Jedynym rzeczywistym elementem odróżniającym 
prasę darmową od tradycyjnej jest jej bezpłatność, a jedynym poniesio-

nym przez odbiorcę kosztem – czas poświęcony na lekturę pisma.  

Krótka historia prasy bezpłatnej 

 Bezpłatna prasa nie jest nowym pomysłem. Bezpłatne wydawnictwa 
towarzyszyły odpłatnym periodykom już od XIX w. Wówczas były to druki 
reklamowe, nie posiadające tradycyjnej formy dziennikarskiej, ukazujące się 
nieregularnie, a ich obecność na rynku uzależniona była od aktualnych 
potrzeb reklamodawców. Jednak ta forma nie do końca odpowiadała defini-
cji prasy – zarówno tej tradycyjnej, jak i bezpłatnej – dlatego za pierwszy 
darmowy periodyk należy uznać belgijski „Le Soir”, zapoczątkowany 
w 1887 r. Wkrótce po wprowadzeniu tego tytułu na rynek, decyzją sądu, 
wydawcy zmuszeni zostali do zainicjowania odpłatnej dystrybucji.  
 W Polsce pierwszym, jakoby regularnie ukazującym się bezpłatnie 
pismem, było „Pasmo”, wydawane na warszawskim Ursynowie w roku 
1987. Tygodnik Jerzego Machaja, Marka Przybylika i Andrzeja „Ibisa” 
Wróblewskiego ukazywał się w nakładzie 30-50 egzemplarzy [16, s. 70].  
 W latach 60. i 70. odnotowano powstanie pierwszych nowocze-
snych bezpłatnych wydawnictw w wielu krajach Europy. Dla przykładu, 
w roku 1966 w ramach eksperymentu, francuska firma wydawnicza 
André rozpoczęła dystrybucję czasopisma „Hebdo Saint Etienne”. 
Ten sam wydawca wprowadził na rynek pismo „Un Jour”, na okładce 
którego dla zmylenia władz umieścił cenę 2 franków. W istocie mie-
sięcznik o nakładzie 2 000 000 egzemplarzy był bezpłatnie rozprowa-
dzany w 78 większych miastach Francji [10, s. 83].  
 Jednak nie tylko Francja miała swoje „darmówki”. Lata 70. przy-
niosły kolejne tego typu przedsięwzięcia w innych europejskich krajach: 
Danii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii. Widać więc, że publikowanie 
bezpłatnych periodyków nie miało wyłącznie zasięgu lokalnego, ale 
wykraczało poza granice jednego kraju. Od samego początku spotykało 
się z zainteresowaniem i aprobatą społeczeństwa. W krótkim czasie 
darmowe gazety stały się niezwykle popularne wśród czytelników, 
a bardzo szybki wzrost liczby tytułów okazał się niemal światowym 
trendem. W 1988 r. w Nowym Jorku powstał alternatywny bezpłatny 
tygodnik „The New York Press”, najgroźniejszy konkurent miejscowego 
„Village Voice”. „The New York Press” ufundował Russ Smith, a tygo-
dniowy nakład jego pisma wyniósł blisko 100 000 egzemplarzy. Pomi-
mo że Smith był nominalnie redaktorem naczelnym, w rzeczywistości 
funkcję tę pełnił John Strasbaugh.  
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Metro International  

 Prawdziwą rewolucję na rynku prasy zapoczątkował jednak wzo-

rowany na nowojorskim „The New York Press”, wspomniany już bez-

płatny dziennik „Metro”. Obecnie gazeta wydawana jest przez Metro 

International, wydzielone z koncernu Modern Times Group (MTG). 

Grupa MTG jest częścią koncernu AB Kinnevik, zajmującego się komu-

nikacją i mediami.  

 W czasie gdy „Metro” zaczynało podbój sztokholmskiego rynku, 

gazeta utrzymywała się tylko z reklam. Aby osiągnąć cel ekonomiczny, 

należało usprawnić jej organizację. Szwedzi przypuszczali, że zainwe-

stowane w uruchomienie bezpłatnej gazety pieniądze zwrócą się co 

najmniej po pięciu latach. Jakie więc było zdziwienie, gdy koszty zwró-

ciły się zaledwie po roku od pojawienia się tytułu na rynku. Należy 

jednak pamiętać, że przez pierwsze pół roku wydawnictwo otrzymało 

500 000 koron państwowej dotacji. Sukces, jaki odniósł nowy darmowy 

dziennik, był niewątpliwy, dlatego wydawcy rozpoczęli ekspansję na 

kolejne kraje Europy, Amerykę Południową, Stany Zjednoczone, a na-

wet Azję. Nietrudno zrozumieć motywy, jakimi kierowali się twórcy, 

przystępując do realizacji pomysłu wprowadzenia bezpłatnego „Metra” 

w Sztokholmie. Gazeta ta miała dotrzeć do 35% szwedzkich rodzin, 

w których w ogóle nie czytano codziennej prasy.  

Pomysł rozdawania gazet w miejscach transportu publicznego 

był fundamentalny. Inicjatywa wyszła od dwóch dziennikarzy i jednego 

pracownika szczebla kierowniczego już w 1992 r. W owym czasie jed-

nak nikt nie był skłonny finansować takie przedsięwzięcie, zwłaszcza 

wydawcy tradycyjnych gazet, którzy przyjęli pomysł z wielką podejrzli-

wością. Osobą, która podjęła się wprowadzenia pomysłu w życie, był 

magnat prasowy Jan Stenbeck.  

 Jednym z założeń inicjatorów było powołanie stałego, funkcjonal-

nego formatu, gdyż potencjalnymi czytelnikami miały być osoby zapra-

cowane, którym brak czasu nie pozwalałby na studiowanie długich arty-

kułów. Nadano więc gazecie formę tabloidu (gazety brukowej) 

z krótkimi informacjami z kraju i ze świata oraz z ograniczoną liczbą 

stron. Zawarte w „Metrze” wiadomości, uzupełniane kolorowymi wy-

kresami, mapami, zdjęciami, grafikami miały być szybkie i łatwe 

w odbiorze. Informacje czerpane ze szwedzkiej agencji prasowej TT 

oraz serwisu Agencji Reutera i AP, umożliwiały obniżanie kosztów. 

Zresztą taki sposób pozyskiwania danych oraz redagowania artykułów 

stosowany jest i dzisiaj nie tylko w „Metrze”.  
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Niezwykle spektakularna jest różnica w liczbie personelu zatrud-

nionego w redakcjach gazet komercyjnych i bezpłatnych. Według roczne-

go raportu Metro International tylko 10% budżetu przeznaczane jest na 

utrzymywanie stałych dziennikarzy. Zatrudnionych jest ich nie więcej niż 

400 dla prawie 70 edycji. „Metro” aktualnie zatrudnia niezależnych dzien-

nikarzy oraz korzysta z sieci i własnych serwisów Metro World News. 

W oparciu o nie pracownicy tworzą własne raporty, które w efekcie nie są 

tak dokładne, jak teksty w periodykach tradycyjnych [2].  

Kolejne inicjatywy 

Zaniepokojeni sukcesem szwedzkiego „Metra” wydawcy „Lon-
don Evening Standard” i „Daily Mail” – Daily Mail and General Trust 
(DMGT) wyszli z własną inicjatywą, wypuszczając 16 marca 1999 r. na 
rynek bezpłatne „Metro London” (Metro.co.uk). Tytuł obecny jest na 
ulicach dużych metropolii Wielkiej Brytanii do dzisiaj, a jego nakład 
wynosi około 1 300 000 egzemplarzy i cieszy się uwagą ponad 3 400 000 

czytelników [22]. Pieczę redakcyjną sprawuje Kenny Campbell. Wydaw-
cy chwalą się tym, że jest to jedyna krajowa gazeta bezpłatna w Wielkiej 
Brytanii. Najważniejsze wydarzenia są zawarte we wszystkich mutacjach, 
natomiast dla każdego miasta publikowana jest własna sekcja z informa-
cjami interesującymi lokalną społeczność.  

Próby wprowadzenia na rynek darmowych tytułów nie ominęły 

też Niemiec. Pod koniec lat 90. ukazywało się tam blisko 316 pism 
ogłoszeniowych w nakładzie 80 000 000 egzemplarzy. W październiku 
1998 r. rozpoczęto wydawanie w Berlinie bezpłatnej gazety codziennej 
„15 Uhr Aktuell”. Nazwa wskazywała na czas kolportażu – godzinę 
15:00. Od kwietnia 1999 r. rozpoczęto dystrybucję dziennika w Ham-
burgu, a kilka miesięcy później również w Monachium. Gazeta rozda-

wana była przy głównych wejściach do metra, w centrach komunikacyj-
nych i handlowych. Podobnie jak w przypadku innych „gratisówek”, 
objętość tej gazety nie była duża, a na treść składały się krótkie donie-
sienia agencyjne i komentarze. W grudniu 1999 r. norweskie wydawnic-
two Schibsted rozpoczęło wydawanie w Kolonii bezpłatnego dziennika 
„20 Minuten” (nakład w 2001 r. wyniósł 150 000 egzemplarzy). Wyda-

rzenie to spotkało się z ogromnym sprzeciwem ze strony lokalnej oficy-
ny Dumont Schauberg (wydawcy pisma „Express”) oraz znanej firmy 
Axel Springer (m.in. wydawcy brukowca „Bild Zeitung”). W odpowiedzi 
na wprowadzenie „gratisówki” Axel Springer rozpoczął wydawanie swojej 
– „Köln Extra” (około 100 000 egzemplarzy), a 2 dni później Dumont – 
„Kölner Morgen” (około 150 000 egzemplarzy). Oba wydawnictwa podały 

firmę Schibsted do sądu, równocześnie obniżając opłaty za reklamy do 
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minimum, powodując tym samym straty finansowe. W lipcu 2001 r. 
Schibsted poddał się i wycofał swoją gazetę z niemieckiego rynku.  
Nazajutrz obaj konkurenci również zamknęli swoje bezpłatne pisma

2
.  

Warto w tym miejscu wspomnieć, że swoje darmowe gazety   
mają też takie kraje, jak np. Dominikana, Gwatemala, Indie, Peru czy 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj), a całkowity nakład w skali 
globalnej w 2011 r. do chwili obecnej wyniósł już 36 000 000. 190 tytu-
łów bezpłatnych gazet dystrybuowanych jest w 56 krajach. Stanowi to 
w Europie 55% wszystkich wydawnictw periodycznych, w Azji 28%, 
a w Ameryce 22% [19].  

Prasa bezpłatna w Polsce. Charakterystyka wybranych tytułów 

Fenomen prasy bezpłatnej nie został bez echa wśród polskich 
wydawców i inwestorów. Wystarczy przytoczyć wspomniany już tygo-
dnik „Pasmo”. Co prawda koncerny prasowe na długo przed pierwszą 
edycją darmowej gazety badały możliwość wydawania bezpłatnych 
wytworów prasowych, ale ze względu na brak wysoko rozwiniętej sieci 
metra w jakimkolwiek z polskich miast, nie podejmowały się tego zada-

nia. Warto wspomnieć, iż prasa bezpłatna określana jest też mianem 
„wielkomiejskiej”, toteż widoczny jest jej związek z wysoko rozwiniętą 
zurbanizowaną infrastrukturą. Dopiero szybki rozwój technologii oraz 
ośrodków miejskich spowodował, że już na przełomie 1999/2000 r. 
ukazywało się około 260 bezpłatnych gazet. Dokładnej liczby nigdy nie 
udało się ustalić. Począwszy od lat 90. zaczęły wykształcać się swoiste 

polskie ośrodki darmowej prasy: Warszawa („Czas Warszawski”), Wro-
cław („Kurier Gminny”, „Gazeta Popołudniowa”), Kraków („Gazeta 
Czwartkowa”, „Zielona Gazeta”). Tytuły te ukazywały się na terenie 
miast oraz w ich okolicy. Niektóre z tych gazet zakończyły już swój 
żywot lub zmieniły nazwę. W chwili obecnej prym wiodą 2 tytuły do-
stępne w największych polskich aglomeracjach: „Metro” (Agora S.A.) 

i „Echo Miasta” (Polskapressse Sp. z o.o.). Według danych Związku 

                                                           
2
 Za: http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2011/03/06/german-news 

paper-history/. Reakcje konkurencji na wprowadzanie „gratisówek” na kolejne 

rynki były czasem bardzo agresywne. Wzajemne oskarżenia o wyrzucanie 

kopii do śmieci, czy podkradanie zleceniodawców to bodaj najłagodniejsze 

przykłady. Kilka lat temu zdecydowaną wojnę bezpłatnej prasie wypowiedzia-

ły francuskie związki zawodowe (drukarzy i dziennikarzy). Doszło wówczas 

do bójek oraz „konfiskaty” i zniszczenia przez związkowców kilku tysięcy 

kopii „Metra”. Sytuację złagodziła policja, która musiała wręcz pilnować dru-

karni, w której wychodziła „gratisówka”.  
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Kontroli Dystrybucji Prasy z września 2011 r. średnia jednorazowego 
nakładu wszystkich dzienników (3 tytuły) wyniosła blisko 285 000 
egzemplarzy, a ogółem rozpowszechniono ich już ponad 11 000 000 [9].  

„Metro” (Agora S.A.)  

Prawdziwą burzę na polskim rynku wywołało wprowadzenie 

„Metra” (Agora S.A.) i „Metropolu” (Metro International), co spowodo-
wało, że pozycja bezpłatnych wydawnictw została ugruntowana. Tytuł 
prasowy „Metro” został zarejestrowany w 1998 r. Pierwsze numery 
ukazywały się jako dodatki do „Gazety Wyborczej”, a adresatami byli 
mieszkańcy warszawskich dzielnic. 4 lata później „Metro” stało się 
niezależną gazetą bezpłatną w postaci „dwudnika” rozdawanego na 

stołecznych stacjach metra. Nakład pierwszych egzemplarzy sięgał 
50 000. Od kwietnia 2004 r. tytuł ukazuje się 5 razy w tygodniu (dodat-
kowo wydania specjalne). Od czasu pojawienia się na rynku kilkakrotnie 
zmieniana była szata graficzna pisma. Obecna makieta autorstwa Mag-
daleny Mamajek-Mich została wprowadzona 31 maja 2011 r. Wydawcą 
„Metra” jest Agora S.A., jedna z największych spółek medialnych 

w Polsce. Grupa powstała w 1989 r., a jej głównym produktem jest 
„Gazeta Wyborcza”, najbardziej znaczący opiniotwórczy dziennik 
w kraju. Natomiast „Metro” jest największym w Polsce pismem bezpłat-
nym, skierowanym do młodych i aktywnych ludzi, rozprowadzanym 
w 18 aglomeracjach, z nakładem blisko 400 000 egzemplarzy, po które 
codziennie sięga 1 000 000 czytelników [14]. Wydawcy gazety kładą 

nacisk na tematy autorskie oraz interakcję z odbiorcą. Do najważniej-
szych akcji czytelniczych należą badania „Pokolenie Wyżu”, „Okrągły 
Stół 2009”, „Piractwo internetowe – za czy przeciw?”. Dzięki zaanga-
żowaniu redaktorów w wychwytywanie informacji o bieżących wyda-
rzeniach oraz interweniowanie w sprawach zasygnalizowanych przez 
czytelników pismo może poszczycić się wieloma nagrodami (np. 

w 2010 r. tytuł Youth Reader Newspaper of the Year, przyznawany 
przez Światowe Stowarzyszenie Prasy i Wydawców Informacji WAN-
IFRA oraz często otrzymywane nagrody za atrakcyjność okładek). Suk-
cesy „Metra” wynikają z faktu, iż gazeta nieustannie się rozwija, dosto-
sowując się do potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz potrzeb w zakresie 
ogłoszeń. Nie chodzi jedynie o podbój nowych rynków, ale też o szatę 

graficzną, formę podania treści w taki sposób, aby nie zatracić autorskie-
go, indywidualnego konceptu, języka, lekkości i dystansu do tematu. 
Stąd stosowane okresowe zmiany makiety oraz akcje marketingowe. 
Dynamiczny układ treści i nowatorska grafika sprawiają, że „Metro” jest 
atrakcyjne dla młodych odbiorców oraz reklamodawców. Gazeta stanowi 
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nieodłączny atrybut życia w wielkim mieście i jest liderem na rynku 
bezpłatnej prasy w Polsce, a jej pozycja wśród wydawnictw prasowych 
jest ugruntowana.  

„Metropol” (Metro International) 

Kiedy w 1992 r. w Szwecji narodził się pomysł wprowadzenia 

na rynek darmowej gazety, stworzono wtedy prototyp pod tytułem „SN”, 

który dopiero po 3 latach ujrzał światło dzienne. Mimo zapowiedzi 

specjalistów o rychłym końcu tego typu wydawnictwa, grupa Metro 

International istnieje nadal, a jej inicjatywy wkraczają na rynki kolej-

nych krajów na całym świecie. Polska edycja gazety, której nadano tytuł 

„Metropol”, miała swój debiut w 2000 r. Jednak mimo dużego zaintere-

sowania 5 stycznia 2007 r. wydany został ostatni numer pisma. Dystry-

buowane było w największych polskich miastach: Bydgoszczy, Kato-

wicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, 

Warszawie i Wrocławiu, a więc w środowiskach liczących ponad 

3 000 000 mieszkańców. Tak duży zasięg i zainteresowanie gazetą 

wpłynęły na wysokość nakładu liczącego blisko 401 000 egzemplarzy.  

Podobnie jak inne bezpłatne gazety, „Metropol” dostarczany był 

wprost do rąk przechodniów i kierowców. Kolporterzy zajmowali miej-

sce w strategicznych punktach miast, takich jak główne skrzyżowania 

ulic, stacje metra, chodniki przy urzędach i uczelniach. Docelową grupę 

odbiorców stanowili aktywni, młodzi ludzie, pragnący bieżącej informa-

cji a nieposiadający czasu na lekturę obszernych, płatnych dzienników. 

76% czytelników „Metropolu” stanowiły osoby z wyższym lub średnim 

wykształceniem, 82% pracujący na stałym etacie lub uczący się. Dane te 

świadczą o tym, że rzeczywiście po gazetę sięgali ludzie młodzi, z któ-

rych 74% miało mniej niż 50 lat. „Metropol” przekazywał fakty i infor-

macje politycznie neutralne. Wykorzystywał przy tym serwis Metro 

World News i materiały agencyjne oraz informacje przekazywane przez 

500 dziennikarzy i korespondentów na całym świecie. Charakterystyczną 

cechą „Metropolu” było publikowanie krótkich wiadomości prasowych 

lub ciekawostek na każdej niemal stronie w górnym marginesie gazety. 

Wszelkie artykuły, doniesienia prasowe i notatki przeplatano licznymi 

zdjęciami. Aktualny numer gazety dostępny był również na stronie in-

ternetowej pisma.  

„Echo Miasta” (Polskapresse Sp. z o.o.) 

23 czerwca 2005 r. pojawił się z kolei na ulicach polskich miast 

pierwszy numer „Echa Miasta” (Polskapresse Sp. z o.o.). Od numeru 12., 

który czytelnicy otrzymali do rąk 4 września 2005 r., pismo ukazuje się 
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2 razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki). „Echo Miasta” powstało jako 

odpowiedź na konkurencję („Metro”, „Metropol”). Jest to nowoczesna 

bezpłatna gazeta miejska, ukazująca się w największych miastach Polski 

(Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław). 

Według zamysłu twórców celem pisma jest informacja oraz rozrywka, ale 

bez nagłaśniania „sztucznych skandali, oprawców opływających krwią 

i golizny” [18, s. 8]. Jako gazeta miejska ma informować czytelników 

o najistotniejszych wydarzeniach w regionie, stąd bogaty serwis informa-

cji lokalnych, wywiadów i poradników. Wydawcą „Echa Miasta” jest 

Polskapresse Sp. z o.o., należąca do grupy prasy regionalnej niemieckiego 

koncernu Verlagsgruppe Passau – właściciela największych gazet regio-

nalnych w Polsce. Elementem odróżniającym to pismo od innych wydaw-

nictw jest unikatowa koncepcja: powstaje bowiem 7 miejskich gazet, 

powiązanych wspólnym tytułem. Każde z wydań stanowi niezależną 

całość, która skupia się na informacjach lokalnych, interesujących miesz-

kańca danego regionu. Elementem mającym wpływ na sukces „Echa 

Miasta” jest również dynamiczny, młody, ciekawy świata zespół dzienni-

karzy, pracujących pod kierunkiem doświadczonych redaktorów naczel-

nych. Sukces gazety wynika też z układu graficznego, struktury we-

wnętrznej i logo, które od samego początku istnienia nie zmieniło swojego 

kształtu. Co tydzień pismo o nakładzie 601 000 egzemplarzy trafia w ręce 

ponad 720 000 czytelników [13]. Posiada również własny internetowy 

serwis informacyjny, przez który odbiorca ma m.in. dostęp do archiwal-

nych oraz bieżących numerów gazety. 

Warto wspomnieć, że przez 6 lat (2000-2006) na polskim rynku 

prasy był obecny jeszcze jeden darmowy tytuł – „Dzień Dobry” (DD 

Media), który mimo rozmiaru dystrybucji i nakładów oraz popularności 

został zamknięty z powodu trudności finansowych oraz trudności 

z pozyskaniem inwestorów.  

Ogólna charakterystyka prasy bezpłatnej 

Analiza rozwoju prasy bezpłatnej oraz przedstawienie najważ-

niejszych cech największych przedstawicieli tego typu wydawnictw 

pozwala sformułować kilka wniosków, które są wspólne wszystkim 

przedstawicielom darmowych inicjatyw.  

Wejście „Metra” do mass mediów może być rozpatrywane 

z dwóch perspektyw. Pierwsza, to wejście na rynek darmowej gazety, 
utrzymującej się jedynie z reklam. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo 
związane z obniżeniem prenumerat tradycyjnych dzienników i spadkiem 
ich czytelnictwa, jakkolwiek dotąd nie zauważono znacznego zmniejsze-
nia się środowiska odbiorców ani żadnych śladów ekonomicznych  
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konsekwencji. Druga perspektywa dotyczy rozszerzenia rynku prasy. 
W epoce społeczeństwa informacyjnego, korzystającego z technologii 
cyfrowych, nadal czytana jest drukowana prasa codzienna, która jest 
jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o bieżących wydarzeniach. 
Patrząc na czytelnictwo ludzi, którzy przekonali się do krótkich notatek 

i artykułów, jak na wstępne doświadczenie lekturowe, można sądzić, iż 
sięgną w końcu i po inne tradycyjne prasowe gatunki. Można zatem 
mówić o pozytywnych skutkach wprowadzenia gazet darmowych na 
rynek. „Metro” może być postrzegane jako „młodsza siostra” tradycyj-
nych gazet, gdyż prowadzi czytelników do tekstów drukowanych i świa-
ta książek, wykonuje  zadanie inicjacji kulturowej. 

Według Pieta Bakkera, specjalisty z zakresu komunikacji i rynku 
mediów, istnieje kilka typów wydawców darmowych gazet. Pierwszy 
obejmuje zagranicznych wydawców, którzy wchodzą na rynki lokalne, 
jak Metro International i Schibsted. Wydawcy ci mają specyficzny spo-
sób prowadzenia swoich przedsięwzięć. Jest to model „inwazyjny”, 
nastawiony głównie na osiąganie korzyści finansowych. Drugim typem 

są wydawcy, którymi kierują zupełnie inne przesłanki we wprowadzaniu 
„gratisówek” na rynek. Istnieje wśród nich model „defensywny”, wymu-
szony wejściem innej darmowej gazety. Jest też model „prewencyjny”, 
w którym wydawcy wprowadzają „gratisówkę” zanim inna firma podbije 
ich rynek. Model „promocyjny” ma miejsce, gdy darmowej gazety uży-
wa się do promocji gazety tradycyjnej. Jest to wówczas narzędzie chwi-

lowego marketingu. Modele „prewencyjny” i „defensywny” należą do 
krótkotrwałych. Gdy konkurent opuszcza rynek lub rezygnuje z wyda-
wania swojego tytułu, zainteresowani muszą ponownie podjąć decyzję 
czy zaprzestać publikacji, czy też przejść do kolejnego etapu. Istnieje 
jeszcze model „ekspansywny”, kiedy lokalni wydawcy darmowych gazet 
nadal nie dopuszczają innych do wejścia na rynek, bo jedynie sami, jako 

monopoliści, chcą osiągnąć korzyści. Głównym sposobem działania jest 
tu dążenie do harmonii między płatnymi i bezpłatnymi gazetami na polu 
reklamy, marketingu, dystrybucji [3].  

Wydawcy w celu utrzymania wpływów z reklam oraz stałej po-
zycji na rynku, wszelkimi sposobami starają się sprostać oczekiwaniom 
odbiorców i zleceniodawców. Podstawowym priorytetem każdej gazety, 

zwłaszcza bezpłatnej, utrzymującej się z reklam, jest pozyskanie jak 
największej liczby odbiorców form promocji zamieszczonych na jej 
łamach. Odrzucenie wydania „gratisówki” przez czytelników oznacza 
finansowe straty i kłopoty ze zdobyciem potencjalnych klientów zaintere-
sowanych promocją towarów i usług za pośrednictwem reklam wykupio-
nych na stronach darmowej prasy. Takie pozyskiwanie klienta stwarza 
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swoiste współzawodnictwo, w którym prasa bezpłatna musi zmierzyć się 
z kilkoma przeciwnikami. Pierwszą grupę stanowią współczesne media, 
do których należą radio, telewizja, Internet, dostarczające na bieżąco 
wiadomości o aktualnych wydarzeniach z kraju i ze świata. Na rynku 
prasowym pisma darmowe są zmuszone do współzawodnictwa z trady-

cyjnymi tytułami i innymi darmowymi gazetami [24], zabiegającymi 
o konkretny typ odbiorcy. Działania wydawców muszą priorytetowo 
prowadzić do pozyskania czytelnika i czynią to m.in. przez dołączanie 
dodatków tematycznych, przygotowywanie ofert nowoczesnych form 
reklamy, podejmowanych na szeroką skalę, co przynosi finansowe efekty. 

Bezpłatnej prasy nie postrzega się już jako medium nastawione-

go na „gorszego” czytelnika i traktowanego z większym pobłażaniem 
przez odbiorców tradycyjnych pism. Rozwojowi darmowych inicjatyw 
wydawniczych na polu reklamy sprzyja duża elastyczność i otwarcie na 
propozycje zagospodarowania powierzchni reklamowej. Innym źródłem 
sukcesu na tym polu są dodatki tematyczne, wśród których znaleźć 
można informacje na temat zdrowia, motoryzacji, finansów, ale również 

poświęcone ważnym wydarzeniom. Ten typ strategii bliski jest redakcji 
pisma „Metro”, którego wizerunek buduje się tak, by mógł pretendować 
do miana poważnej gazety informacyjnej (przykładem może być oko-
licznościowy numer gazety wydany w dniu rocznicy śmierci papieża 
Jana Pawła II czy też popołudniowa edycja poświęcona zamachom 
w londyńskim metrze). 

Pomiędzy wydawcami „gratisówek” toczy się nieustanna walka 
o zleceniodawcę oraz o to, aby wskaźnik zwany kosztem dotarcia rekla-
modawcy do odbiorcy, miał niższą wartość niż w przypadku prasy tra-
dycyjnej. Bezpłatne wydawnictwa mają więcej możliwości dotarcia do 
czytelnika ze względu na bardziej rozwinięty system kolportażu. Nieste-
ty, bezpłatność niesie za sobą konieczność utrzymania specyficznej 

formy gazety, publikującej wiele intratnych reklamowych ogłoszeń. 
Skoro czytelnik nie płaci za informację, nie ma możliwości, aby bezpłat-
ne tytuły obyły się bez nich.  

Ciekawe spostrzeżenie wyraził Marshall McLuhan: „człowiek 
nastawiony na odbiór formy książkowej łudzi się, że prasa lepiej by się 
miała bez reklam i bez nacisków ze strony reklamodawców. Badania 

przeprowadzone wśród czytelników zadziwiły nawet wydawców. Oka-
zało się bowiem, że reklamy i wiadomości sprawiają czytelnikowi gazet 
taką samą przyjemność” [20, s. 277]. Wynika stąd, że skoro reklama 
zawsze jest wiadomością dobrą, a zadaniem gazety jest przekazywanie 
informacji złych, wymagających większego zaangażowania, wplatanie 
ogłoszeń w emocjonujące teksty pozwoli obu sferom swobodnie się 
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przenikać. Czasem to przenikanie jest tak duże, że aż nieczytelne, czego 
przykładem jest np. strona tytułowa gazety „Echo Miasta”. W zależności 
od objętości pisma, grupy docelowej oraz możliwości finansowych 
wydawcy, reklamy stanowią 20-50% powierzchni gazety. Przenikanie 
się więc tych dwóch elementów jest możliwe, a nawet wskazane, o czym 

świadczy praktyka czytelnicza.  
Dla wydawców prasy, zarówno tradycyjnej, jak i bezpłatnej, czy-

telnik jest bardzo ważny, dlatego oba typy gazet muszą być atrakcyjne dla 
odbiorców. Wobec powyższego, podejmując się wydawania darmowego 
pisma, wydawca powinien być świadomy tego, do kogo swoją inicjatywę 
kieruje. Według Roberta G. Picarda istnieją 3 podgrupy odbiorców gazet: 
„habitual readers” (czytający z usposobienia), „occasional readers” (czy-
telnicy okazjonalni) oraz „non-readers” (nieczytający) [23, s. 169]. Pierw-
sza grupa należy do głównych odbiorców prasy tradycyjnej. Jej niektórzy 
przedstawiciele sięgają również po wydawnictwa darmowe. Czasem prasa 
bezpłatna dociera do osób nie czytających w ogóle, co stwarza okazję 
poszerzenia kręgu potencjalnych klientów. Jest to jedna z korzyści istnie-
nia darmowych pism na rynku. Możliwe reakcje odbiorców na pojawienie 
się bezpłatnej prasy charakteryzuje P. Bakker. Pierwszy wyróżniony przez 
niego model to swego rodzaju obojętność na nowy produkt, wyrażający 
się brakiem zmiany zachowań i przyzwyczajeń. Drugim z modeli, okre-
ślonym mianem „substitution” (substytucja), jest zastąpienie tradycyjnych 
gazet prasą bezpłatną, która pod względem formy i treści jest podobna do 
płatnych periodyków, ale szybsza i łatwiejsza w odbiorze. Kolejny model 
to „cumulation” (kumulacja), czyli brak rezygnacji z czytania tradycyj-
nych pism przy równoczesnym korzystaniu z darmowych wydawnictw 
prasowych. Ostatni z modeli określany jest jako „new readers”, czyli 
„nowi czytelnicy”. Model ten daje szansę na przyciągnięcie do słowa 
pisanego osób nieczytających [7].  

Z obserwacji zachowań czytelniczych wobec prasy bezpłatnej 
można wysnuć spostrzeżenia dotyczące kilku potencjalnych schematów 
postępowania przyszłych odbiorców wobec darmowych periodyków. 
Czytelnicy, którzy sięgają po tradycyjne i bezpłatne gazety, mogą zmienić 
swoje przyzwyczajenia: albo jedynie na korzyść płatnych pism, albo na 
korzyść „gratisówek”. Chcąc przyjąć to założenie za słuszne, należałoby 
przeprowadzić dokładne badania czytelnictwa. Z drugiej strony, nowi 
czytelnicy mogą w przyszłości zdecydować się wyłącznie na gazety płatne. 
Zagadnienie czytelnictwa prasy bezpłatnej na tle zainteresowania periody-
kami płatnymi jest interesujące dla badaczy czytelnictwa, jak i wydawców, 
którzy pragną pozyskać duże grono odbiorców oferowanych towarów.  

W czasach, gdy na rynku zaczęły pojawiać się pierwsze darmo-
we periodyki, wielu prasoznawców zadawało pytanie czy „gratisówki” 
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nie zagrażają czytelnictwu tradycyjnych gazet? Jednak biorąc pod uwagę 
stan czytelnictwa oraz wyniki prowadzonych badań, wskazujących, że 
ponad połowa społeczeństwa nie kupuje gazet, pojawienie się prasy 
darmowej daje możliwość dotarcia do grupy nieczytającej i wyrobienia 
nawyków czytelniczych. Patrząc z perspektywy czasu i utrwalenia się 

wielu tytułów na rynku prasy, „gratisówki” rzeczywiście nie zagrażają 
tradycyjnym pismom.  

Cechą charakterystyczną darmowych periodyków jest szczegól-
ne zwracanie uwagi na publikowanie wiadomości lokalnych, co uświa-
damia analiza zawartości wybranych tytułów ukazujących się w Polsce. 
Według prasoznawcy Ignacego Fiuta idea przyświecająca powstawaniu 

prasy bezpłatnej oparta jest na pozyskiwaniu zaufania lokalnego czytel-
nika, mieszkającego w dużej aglomeracji. Po powodzeniu takiej strategii 
wydawca może taniej niż w przypadku pisma tradycyjnego sprzedać 
potencjalnemu reklamodawcy prawo do skorzystania z powstałego kana-
łu komunikacji [16, s. 81]. Bezpłatne pisma – przez swoją obecność na 
rynku i pozyskiwanie czytelnika – zmuszają tradycyjne periodyki do 

coraz to nowych przedsięwzięć mających przyciągnąć kolejne rzesze 
odbiorców. Ich działania to m.in. tworzenie serwisów WWW, wydawa-
nie bezpłatnych dodatków do pisma itd.  

Koniecznym wydaje się postawienie pytania: czy rzeczywiście 
„gratisówki” stwarzają zagrożenie tradycyjnym periodykom? W latach 
70., gdy bezpłatne wydawnictwa ukazywały się m.in. w Austrii, Belgii, 
Danii, Holandii, RFN i Szwajcarii, a ówcześni badacze szacowali, że 
czytany był co drugi egzemplarz pism tego rodzaju, Zygmunt Dąbek 
komentował te dane jako niestwarzające zagrożenia: „darmowe periody-
ki nie stanowią w gruncie rzeczy konkurencji dla prawdziwej prasy – 
zwłaszcza tej poważniejszej – ani w zakresie informacji, ani publicysty-
ki. A w każdym razie pojawienie się na rynku darmowego periodyku nie 
zmniejsza popytu na normalne dzienniki i czasopisma” [10, s. 84-85]. 
Tym, co może stanowić zagrożenie, jest przechwytywanie zamówień na 
reklamę na skutek „kuszenia” reklamodawców wysokim nakładem 
i niską ceną modułu ogłoszeniowego. Niebezpieczeństwo to jest naj-
większe dla lokalnych pism, które i tak mają duże trudności z utrzyma-
niem się na rynku w wyniku konkurencji z innymi, większymi tytułami, 
radiem i telewizją.  

Mimo początkowych głosów sprzeciwu oraz opinii o rychłym 
upadku idei darmowej prasy, funkcjonuje ona nadal i można mówić o jej 
niewątpliwym sukcesie rynkowym. Jednym z narzędzi pomiaru powo-
dzenia „gratisówek” mógłby być liczbowo określony dzienny nakład 
poszczególnych wydawnictw. Jego wysokość wskazuje bowiem, że wie-

lu ludzi jest zainteresowanych otrzymywaniem bezpłatnego egzemplarza 
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gazety. Większość ekspertów zauważa powodzenie darmowych pism, 
biorąc pod uwagę ich satysfakcjonujące rezultaty finansowe i wysoki 
wskaźnik czytelnictwa. Czynniki te stanowią miernik sukcesu. 
E. Sporstøl w swoim studium [24] przeprowadziła analizę SWOT 
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats), określającą mocne 

i słabe strony oraz szanse i zagrożenia płynące z wprowadzenia darmo-
wych wydawnictw na rynek. Do mocnych stron zaliczyła grupę docelo-
wą, personel wywodzący się z lokalnego środowiska, obecność tytułu na 
kilku rynkach, łatwą adaptację do potrzeb lokalnego rynku, dostęp do 
kilku tytułów. Natomiast darmowość, obszerność gazety, dystrybucja, 
krótkie i łatwe w odbiorze teksty mogą być zarówno mocną stroną, jak 

i stanowić dla niej zagrożenie. Na powodzenie składa się wybór odpo-
wiedniego rynku, dobry pomysł oraz marka. Do słabych stron należy 
ścisła standaryzacja danego pisma.  

Mimo iż w ogólnej opinii ekspertów rynek darmowej prasy roz-
wija się prawidłowo, niektóre zjawiska mogą martwić, ze względu na 
możliwość stwarzania w przyszłości problemów publikacjom na innych 

lub na tym samym rynku. Nie znaczy to jednak, że bezpłatne wydawnic-
twa muszą się zmienić, aby nadal odnosić sukcesy. Świadomość tych 
potencjalnych czynników ryzyka może w tej samej mierze pomóc wy-
dawcom w kreowaniu marketingowych strategii. Czynniki, o których 
mowa to: darmowość, język, kondensacja treści w artykułach oraz dys-
trybucja. Większość znawców tematu zgadza się z opinią, że darmowość 

pism może być siłą wydawców. Z drugiej strony, możliwa jest poten-
cjalna słabość a nawet zagrożenie tej formy wydawniczej. Skoro 
w opinii społeczeństwa panuje pogląd, że coś, co jest darmowe, na pew-
no ma niższą wartość, to i bezpłatna gazeta nie będzie wystarczająco 
wartościowa. A przecież prasa jest odbierana jako godne zaufania źródło 
informacji. Z kolei siłą prasy tradycyjnej jest reputacja, grono stałych 

czytelników, prowadzone analizy rynku i wysoka pozycja na rynku 
sklasyfikowanej reklamy i ogłoszeń. Do stron słabych należą natomiast 
opłaty, trudności w odbiorze treści i duże ryzyko utraty czytelników 
i reklamodawców [23, s. 170]. 

Większość ekspertów zgadza się z tym, że obszerność gazety 
(liczba stron) oraz relatywnie krótkie i łatwe w odbiorze artykuły są 

niewątpliwie siłą bezpłatnych wydawnictw. Niektórzy z badaczy zwraca-
ją też uwagę na język artykułów i ich długość, twierdząc, iż taka forma 
jest odpowiednia dla wybranej grupy docelowej, na którą prasa darmowa 
jest ukierunkowana. Wykształcona i wychowana na kulturze Internetu 
czytająca publiczność, przyzwyczajona jest do odbioru zwartych komu-
nikatów radiowych, skondensowanych przekazów telewizyjnych, stresz-
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czeń informacji, czyli również krótkich artykułów charakteryzujących 
prasę darmową. P. Bakker zwrócił uwagę na problem formy artykułów 
i czasu komunikacji. Bezpłatna prasa ma bowiem jedynie tyle artykułów, 
aby czytelnik zdążył zapoznać się z ich treścią w ciągu 20 minut jazdy 
metrem. Badacz sugerował, że byłoby o wiele lepiej, gdyby publikowa-

no w tych pismach o kilka artykułów więcej, aby czytelnik miał możli-
wość wyboru treści, które go interesują. 

Ostatni z czynników, mający wpływ na sukces bądź porażkę dar-
mowych pism, to dystrybucja. Odbierana jest jako element sprzyjający 
bezpłatnej prasie. Specjaliści zauważyli problem konieczności polegania 
na monopolach przedsiębiorstw związanych z transportem publicznym. 

Do tego barierę mogą stanowić wydatki związane z zatrudnieniem kolpor-
terów. Dlatego tak ważna jest aktywność w sferze pozyskiwania reklamo-
dawców, dzięki czemu dana gazeta uzyska korzyści finansowe.  

Uwagi końcowe 

Wszystkie opinie, które zostały tutaj nakreślone, nasuwają spo-
strzeżenie, że bezpłatne inicjatywy wydawnicze mają na celu przejęcie 

wpływów z reklamy, zwłaszcza w dużych miastach. Zachodzi w nich 
bowiem „zbieżność interesów” reklamodawców, mediów i odbiorców 
reklam [16, s. 82]. Pozwala to wysunąć wniosek, iż zauważalne jest 
podobieństwo tego typu przedsięwzięć do wcześniejszych prób wyda-
wania prasy ogłoszeniowej. Wydawcy „gratisówek” próbują zdestabili-
zować i rozregulować rynek periodyków. Narzędziem w tym zawojo-

waniu rynku są bezpłatne tytuły o dużym nakładzie i zasięgu, które 
wpływają na rozwój upodobań czytelniczych. Pragnąc utrzymać wysoką 
pozycję na rynku prasy, wydawcy oferują wysoki nakład, niską cenę 
usług reklamowych oraz efektywny kolportaż. Analiza wybranych dar-
mowych tytułów pozwala dostrzec, że redakcje bezpłatnych pism próbu-
ją odróżnić je od tradycyjnych wydawnictw ogłoszeniowych, wprowa-

dzając formy wydawnicze charakterystyczne dla prasy płatnej. Tym 
samym „gratisówki” stają się bardziej atrakcyjne i wartościowe dla 
potencjalnego odbiorcy.  

Kolejnym zagadnieniem jest akcent położony na obiecującej 
praktyce podbudowania własnej tradycyjnej działalności wydawniczej 
wielu darmowych pism przez ogólnodostępne wersje elektroniczne 

swoich wydań. Według I. Fiuta jest to „budowanie przyczółków nowej 
publiczności mediów drukowanych, rekrutującej się z dorastającego 
pokolenia e-generation” [16, s. 82]. Stąd można przyjąć, iż wersja dru-
kowana jest jakby wzmocnieniem tradycyjnego obiegu. Badacz utwier-
dził się w przekonaniu, iż wielu przedstawicieli prasy bezpłatnej przypo-
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mina pod względem edytorskim i językowym przekaz komunikacyjny ze 
strony internetowej. Funkcjonowanie dwóch kanałów przekazu treści 
pisma pozwala na dotarcie do większej grupy odbiorców.  

Mając na uwadze osiągnięte sukcesy, trudno jednoznacznie pro-
gnozować, jak będzie się rozwijała bezpłatna prasa. Wydaje się, że rynek 

po swoistej fazie spektakularnej prosperity ustabilizował się, a tradycyj-
ne i bezpłatne periodyki funkcjonują obok siebie bez większych napięć. 
Co więcej, od kilku lat World Association of Newspapers (WAN) zaczę-
ło brać także pod uwagę darmową prasę opracowując swoje statystyki. 
Według Bakkera było to dobre posunięcie. Obniżenie nakładów prasy 
tradycyjnej jest bowiem maskowane rozwojem darmowych gazet, któ-

rych liczba edycji potroiła się pomiędzy 2003 a 2008 r. z 14 000 000 do 
42 000 000 kopii. Jednak biorąc pod uwagę jedynie darmowe tytuły, 
dane pokazują wyraźnie, że i tutaj nakłady są coraz niższe. Sugerowało-
by to, że koniec „gratisówek” jest bliski [1]. Jednak atutem przemawia-
jącym za rozwojem darmowych gazet, związanych zwłaszcza z wielkimi 
ośrodkami miejskimi, jest pozycja aglomeracji jako centrów naukowych, 

kulturalnych i turystycznych. Ośrodki dużych miast to niewyczerpane 
źródło odbiorców: młodzieży, pracowników firm, a więc ludzi aktyw-
nych, stanowiących potencjalną i rzeczywistą grupę dla pism bezpłat-
nych w formie drukowanej i elektronicznej. Za ewolucją oraz ustabili-
zowaniem się pozycji darmowych gazet i ich przyszłością przemawia też 
to, że publiczność wykazuje przywiązanie do bezpłatnych tytułów.  
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A FEW WORDS ABOUT FREE-OF-CHARGE PRESS 

 

 

ABSTRACT: 

When the Metro newspaper appeared on the streets of Stockholm 
in 1995, many media observers predicted the imminent end of that free 

title. However, street distribution proved that it was not a temporary 
phenomenon. Expansion of the Metro began in more and more countries, 
inspiring other publishers to take similar initiatives. In Poland, free-of-
charge press gained popularity after 1999. The article presents the histo-
ry of free-of-charge press, its characteristics and its impact on the press 
market. The article also describes strengths, weaknesses, opportunities 

and threats related to releasing gratis copies on the press market. 
 

KEYWORDS: 

Press reading. Free-of-charge newspapers. Daily press market. Advertis-
ing market. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Nowa Biblioteka 

 nr 1 (10), 2012 

 
 

Hanna Klajbor 
Zakład Bibliotekoznawstwa i Marketingu Książki  
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

e-mail: hanna.klajbor@gmail.com 
 
 
 

NIEMIECKIE CZASOPISMA BIBLIOTEKARSKIE 
 

 

ABSTRAKT: 

Wymieniono wydawane na terenie Niemiec czasopisma z zakre-
su bibliotekarstwa i informacji naukowej, rejestrowane w „Bibliografii 
Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Piśmiennictwo 
zagraniczne” w latach 2000-2010. Poszczególne publikacje fachowe 
omówiono m.in. pod względem tematyki ogłaszanych tekstów, często-
tliwości wydawania oraz dostępu do wersji elektronicznych. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: 

„Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. 

Piśmiennictwo zagraniczne”. Bibliotekarstwo. Czasopismo naukowe. 

Informacja naukowa. Niemcy. 

 

 

Czasopisma naukowe, ze względu na częstotliwość ukazywania 

się, stanowią jeden z najszybszych sposobów bieżącej wymiany infor-

macji. Komunikacji naukowej tego typu, którą wykorzystuje się m.in. do 

rozwoju poszczególnych dziedzin bądź w celu skonfrontowania stanu 

nauki ze standardami światowymi, sprzyja również postęp technologicz-

ny związany głównie z rozwojem Internetu. Dzięki temu redakcje wielu 

czasopism oferują także elektroniczne odpowiedniki swoich publikacji, 

co sprzyja lekturze artykułów ogłaszanych w innych krajach.  



104 

Hanna Klajbor 

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. 

Piśmiennictwo zagraniczne 

Jednym ze źródeł, z których polscy bibliotekarze i pracownicy in-
formacji mogą poznać zagraniczną prasę branżową, jest „Bibliografia 
Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Piśmiennictwo 
zagraniczne” (BABIN), wydawana kwartalnie jako samoistny dodatek do 
„Przeglądu Bibliotecznego”. Czasopismo to rejestruje analizy dokumenta-
cyjne artykułów ogłaszanych w najważniejszych zagranicznych czasopi-
smach z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej: „W bibliografii 
uwzględnia się artykuły relacjonujące aktualne tendencje, metody i do-
świadczenia we współczesnym bibliotekarstwie światowym, dokumenta-
cji i nauce o informacji oraz stan i postęp fachowej wiedzy bibliotekar-
skiej, bibliograficznej i bibliologicznej” [3]. Publikacje te sygnalizują 
także „kierunki zmian w technologii, dotyczące mediów, publikacji 
elektronicznych, upowszechniania Internetu i sposobu funkcjonowania 
bibliotek w erze cyfrowej, omawiające tendencje kulturowe i społeczne 
oraz akty prawne istotne dla pracy bibliotek” [3]. W zależności od dobo-
ru odpowiednich artykułów, każdy numer BABIN zawiera obecnie 
średnio od 70 do 90 ich opisów z dodaniem adnotacji.  
 
Tab. 1. Statystyka artykułów opublikowanych w wybranych czasopismach 

niemieckich rejestrowanych w BABIN. 

Lp. Czasopisma niemieckie Liczba artykułów 

1.  Bibliothek Forschung und Praxis 23 

2.  Bibliothek und Wissenschaft 1 

3.  
B.I.T. online – Zeitschrift für Bibliothek, 

Information und Technologie 
17 

4.  Bibliotheksdienst 35 

5.  Bibliotheksforum Bayern 8 

6.  Buch und Bibliothek 44 

7.  D-Lib Magazine 8 

8.  Dialog mit Bibliotheken 20 

9.  Information Wissenschaft und Praxis 29 

10.  Informationsmittel für Bibliotheken 1 

11.  
INSPEL. International Journal of Special 

Libraries 
4 

12.  
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Biblio-

graphie 
31 

 Razem: 221 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Z analizy poszczególnych zeszytów czasopisma z lat 2000-2010 
wynika, że spośród abstraktów ogłaszanych w wybranym przedziale 
czasowym uwzględniono artykuły z 12 periodyków wydawanych na 

terenie Niemiec. W Tabeli 1 przedstawiono nazwy tych publikacji wraz 
z liczbą artykułów pochodzących z poszczególnych tytułów [2]. 

„Bibliothek Forschung und Praxis” 

„Bibliothek Forschung und Praxis” jest czasopismem, które wy-
chodzi od 1977 r. w Monachium. Początkowo publikowano je w K. G. 
Saur Verlag, jednak od 2006 r. zajmuje się tym grupa Walter de Gruyter. 

Periodyk powstał w celu szybkiego i wszechstronnego informowania 
o stanie i rozwoju bibliotekarstwa [6]. Obecnie na jego łamach ogłaszane 
są artykuły o nowych technologiach wykorzystywanych w niemieckich 
i zagranicznych bibliotekach publicznych i naukowych. Czasopismo 
zwraca uwagę na oferowane czytelnikom usługi [4]. Dodatkowo na jego 
łamach zamieszcza się recenzje krajowej i zagranicznej literatury facho-

wej oraz sprawozdania z konferencji i spotkań bibliotekarskich [5]. 
W ciągu roku ukazują się 3 zeszyty periodyku. Są one dostępne również 
w Internecie. Aktualne numery studiować można po uiszczeniu abona-
mentu, do czego przekonują abstrakty dostępne w języku angielskim, 
niemieckim i francuskim [17]. Wcześniejsze numery „Bibliothek For-
schung und Praxis” udostępniane są bezpłatnie w sieci [4].  

„Bibliothek und Wissenschaft” 

 Periodyk „Bibliothek und Wissenschaft” jest rocznikiem wyda-
wanym przez Harrassowitz Verlag z siedzibą w Wiesbaden. Publikuje 
się w nim przede wszystkim badania przeprowadzane na podstawie 
poszczególnych tekstów, kolekcji i określonych typów źródeł. Na jego 
łamach ogłasza się także artykuły dotyczące historii oraz metod pracy 

bibliotecznej i bibliograficznej. Kolejne numery czasopisma dostępne są 
również w formie elektronicznej [7]. 

„B.I.T. online – Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie” 

 „B.I.T. online – Zeitschrift für Bibliothek, Information und 
Technologie” wychodzi kwartalnie jedynie w wersji elektronicznej. 
Czasopismo wydawane jest w Dinges & Frick GmbH Verlag w Wiesba-

den. Pełny dostęp do periodyku mają osoby, które opłacą abonament. 
Pozostali zainteresowani mają wgląd jedynie do spisów treści numerów 
wydanych po 2001 r. oraz do abstraktów publikowanych w języku an-
gielskim, niemieckim i francuskim [10]. „B.I.T. online…” traktuje 
o najnowszych rozwiązaniach i technikach stosowanych w niemieckich 
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bibliotekach. W kwartalniku ogłasza się ponadto artykuły na temat tech-
nologii wprowadzanych w firmach związanych z bibliotekarstwem, 
archiwistyką oraz informacją naukową. Wśród ciekawszych rubryk 

czasopisma wymienić można Firmenporträts, prezentujący poszczególne 
firmy i ich działalność oraz Digital News o nowościach z zakresu elek-
tronicznego opracowywania danych (EDV), multimediów i telekomuni-
kacji [11]. We współpracy z die Bertelsmann Stiftung, die Institut für 
Sozialforschung oraz die Hochschule der Medien Stuttgart „B.I.T. onli-
ne…” wydaje raz w roku Der Bibliotheksindex (BIX). Jest to realizowa-

na przez der Deutsche Bibliotheksverband e.V. oraz das Hochschul-
bibliothekszentrum NRW lista umożliwiająca porównywanie osiągnięć 
niemieckich bibliotek publicznych i naukowych [12].  

„Bibliotheksdienst” 

Kolejnym czasopismem rejestrowanym w BABIN jest „Bi-
bliotheksdienst”. Publikowane jest ono od 1967 r. w Berlinie jako organ 

Bibliothek & Information Deutschland oraz Bundesvereinigung Deut-
scher Bibliotheksverbände (BDB). Początkowo periodyk wydawany był 
przez Deutsche Bibliotheksinstitut, jednak od 2001 r. zajęła się tym 
fundacja Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Periodyk ukazuje         
się w wersji drukowanej, a jego najnowsze zeszyty są digitalizowane 
w ciągu 3 miesięcy od wydania i bezpłatnie udostępniane w Internecie 

[30]. Miesięcznie czasopismo to dostarcza przede wszystkim teksty na 
temat pracy bibliotecznej w placówkach publicznych i naukowych. 
W szczególności ogłasza artykuły dotyczące organizacji, polityki pracy 
bibliotecznej oraz kształcenia. Omawia również działania i projekty 
poszczególnych ośrodków. Na jego łamach recenzuje się ponadto zagra-
niczne publikacje branżowe. Informuje też o instytucjach, związkach 

i stowarzyszeniach bibliotekarskich oraz zawodach pokrewnych [8].  

„Bibliotheksforum Bayern” 

„Bibliotheksforum Bayern” (BFB) jest założonym w 1973 r. fa-
chowym czasopismem związku Bibliotheksverbund Bayern. Od począt-
ku istnienia do 1999 r. periodyk był wydawany przez dyrektora general-
nego bawarskich bibliotek państwowych. Następnie redagowaniem 
zajęła się Bawarska Biblioteka Państwowa. Czasopismo drukowane jest 
w K. G. Saur Verlag. Do 2006 r. „Bibliotheksforum Bayern” ukazywało 
się 3 razy w roku. Początkowo ogłaszało ono teksty poświęcone jedynie 
bibliotekom naukowym. Dodatkowo publikowano wkładkę traktującą 
o bibliotekoznawstwie naukowym w Bawarii. W 2007 r. periodyk połą-
czono z czasopismem „Öffentliche Bibliotheken in Bayern”, które pre-
zentowało teksty dotyczące bibliotek publicznych [9]. Obecnie wydaw-
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nictwo, ogłaszane dalej pod tytułem „Bibliotheksforum Bayern”, ukazuje 
się 4 razy w roku i zawiera materiały poświęcone bibliotekom publicz-
nym i naukowym Bawarii i innych landów Niemiec oraz problemom 
zagranicznych bibliotek tego typu. Obok drukowanej wersji, wysyłanej 
bezpłatnie do wszystkich gminnych, państwowych i szkolnych bibliotek 
w Bawarii, od 2007 r. w Internecie ukazuje się bezpłatna wersja perio-
dyku [1].  

„Buch und Bibliothek” 

Czasopismo „Buch und Bibliothek”, założone przez Verein Deutscher 

Volksbibliothekare i wydawane w Reutingen, miało swoje początki już w 

1948 r. Ukazywało się wówczas jako „Bücherei und Bildung”. Jego nazwę 

zmieniono w 1971 r. na „Buch und Bibliothek: Fachzeitschrift des Vereins 

der Bibliothekare an Öffentlichen Bibliotheken”. Pomimo że tytuł czaso-

pisma ponownie uległ modyfikacji w 2000 r. na „BuB – Forum Bibliothek 

und Information” [13], środowisko  bibliotekarskie dalej używa poprzed-

niej nazwy. Można to zauważyć na przykładzie BABIN.  

Periodyk jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym czasopismem 

bibliotekarskim w Niemczech. Zgodnie ze statutem, w czasopiśmie 

rozważa się teoretyczne i praktyczne kwestie z zakresu bibliotekarstwa 

i informacji naukowej. Na jego łamach umieszcza się wiadomości przede 

wszystkim z zakresu niemieckich i zagranicznych bibliotek publicznych 

i naukowych. Periodyk ogłasza ponadto teksty o rynku mediów, kształ-

ceniu oraz o kulturze. Czasopismo popularyzuje też literaturę fachową, 

omawia działalność związków i stowarzyszeń bibliotekarskich oraz 

informuje o odbytych i planowanych szkoleniach i konferencjach [14]. 

Autorami publikacji są nie tylko bibliotekarze, pracownicy mediów 

i usług informacyjnych, lecz również politycy, nauczyciele licealni, 

pisarze i dziennikarze. Za wydawane treści odpowiedzialni są członko-

wie Berufsverband Information Bibliothek (BIB). Periodyk ma 3 wy-

dawców. Dwóch wybiera się spośród członków gazety, kolejny jest 

delegowany z zarządu landu. Od 2006 r. czasopismo dostępne jest bez-

płatnie w Internecie. Również spisy treści oraz abstrakty wcześniejszych 

numerów w języku angielskim, niemieckim i francuskim udostępniane 

są w sieci [22].  

„D-Lib Magazine” 

 „D-Lib Magazine” jest elektroniczną publikacją ogłaszającą arty-

kuły na temat badań i rozwoju bibliotek cyfrowych. Pismo omawia nowe 

technologie oraz socjalne i ekonomiczne kwestie związane z zakłada-

niem bibliotek tego typu. Celem czasopisma jest rozpowszechnianie 
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informacji technicznej wśród profesjonalnej publiczności. Zamysłem 

periodyku jest ponadto pomoc w zakładaniu i rozwoju oddziałów cyfro-

wych. Założycielem „D-Lib Magazine” jest The Corporation for Nation-

al Research Initiatives (CNRI). Czasopismo finansowane jest z grantów 

US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) i the Na-

tional Science Foundation (NSF), a od 2006 r. jest sponsorowane równ-

ież przez D-Lib Alliance [16]. „D-Lib Magazine” jest czasopismem 

wychodzącym w Stanach Zjednoczonych, jednak mutacje periodyku 

wydawane są w Anglii, Australii, Portugalii, na Tajwanie oraz w Niem-

czech, gdzie publikacji podjęła się Niedersächsische Staats- und Univer-

sitätsbibliothek Göttingen. Dostęp do tekstów w języku niemieckim 

uzależniony jest od wykupu abonamentu, ale artykuły w języku angiel-

skim począwszy od 1995 r. dostępne są bezpłatnie w Internecie [15].  

„Dialog mit Bibliotheken” 

 BABIN ogłasza również abstrakty artykułów publikowanych na 

łamach „Dialog mit Bibliotheken”. Periodyk jest półrocznikiem wyda-

wanym od 2006 r. zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. 

Czasopismo omawia działalność oraz ofertę usługową Niemieckiej 

Biblioteki Narodowej [18]. Wydawnictwo opisuje również aktywność 

bibliograficzną oraz obieg dokumentów w placówce. Przedstawia tech-

niki stosowane w krajowych i zagranicznych bibliotekach. Informuje 

o kongresach, zjazdach i spotkaniach zawodowych. Ponadto „Dialog mit 

Bibliotheken” zachęca do stosowania międzynarodowych standardów 

w pracy bibliotecznej i informacyjnej [21]. 

„Information Wissenschaft und Praxis” 

 „Information Wissenschaft und Praxis“ zostało założone w 1997 r.  

pod nazwą „Nachrichten für Dokumentation“ (NfD). Jest ono wydawane 

przez DGI e.V (die Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und 

Informationspraxis e.V.) w Dinges & Frick GmbH Verlag w Wiesbaden. 

Periodyk, na który składa się 8 zeszytów rocznie [20], kierowany jest głów-

nie do profesjonalistów z zakresu informacji. Są w nim teksty na temat 

społeczeństwa wiedzy, informacji i nauki. W wybranych numerach omawia 

się jedno aktualne zagadnienie, czyli tworzy się monotematyczne zeszyty. 

Przykładowo wydany w 2007 r. numer 3. w całości obejmował tematykę 

wyszukiwarek specjalistycznych, a opublikowany w roku następnym (2008) 

numer 8. wypełniały artykuły na temat pojęcia scientometrii. W Internecie 

odnaleźć można spisy treści publikowanych numerów. Możliwe jest rów-

nież dotarcie do poszczególnych artykułów w całości [23]. 
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„Informationsmittel für Bibliotheken” 

 „Informationsmittel für Bibliotheken” jest fachowym czasopi-
smem bibliotekarskim wydawanym od 1993 r. przez Klausa Schreibera. 

Periodyk jest zbiorem recenzji leksykonów, słowników, biografii, itp. 
[24], które uporządkowane są według 5 grup: 1. ogólne, 2. kulturoznaw-
stwo, 3. nauki społeczne, 4. historia i realioznawstwo, 5. nauki przyrod-
nicze, technika, medycyna. Każda z nich dzieli się dodatkowo na pod-
grupy. W 2000 r. wstrzymano druk czasopisma na korzyść wersji 
elektronicznej przygotowywanej przez Bibliotheksservice-Zentrum 

Baden-Württemberg. Aż do 2008 r. periodyk ukazywał się w formie 
półrocznika, zaprzestano jednak regularnych wydań na rzecz bieżącej 
publikacji tekstów. Czasopismo ma szczególne znaczenie dla środowiska 
bibliotekarskiego, w którym ciągle zmniejsza się kwoty przeznaczone na 
zakup nowych wydawnictw. „Informationsmittel für Bibliotheken” 
pomaga bowiem podjąć decyzję dotyczącą nabycia poszczególnych 

wydawnictw informacyjnych [25]. 

„INSPEL. International Journal of Special Libraries” 

 Czasopismo „INSPEL. International Journal of Special Libraries” 
jest publikowane w celu rozpowszechniania tekstów przygotowywanych 
przez członków zespołu IFLA ds. bibliotek specjalnych, promując i ko-
ordynując działalność biblioteczną w zakresie bibliotek biologiczno-

medycznych, geograficznych, rządowych, naukowo-technicznych oraz 
bibliotek nauk społecznych. Czasopismo kierowane jest przede wszyst-
kim do pracowników agend rządowych, uniwersytetów oraz instytucji 
badawczych. Wydawcy wierzą bowiem, że udoskonalana ciągle prakty-
ka pomaga osiągnąć korzyści ekonomiczne oraz przyczynia się do     
rozwiązywania problemów bibliotek w krajach rozwijających się. Kwar-

talnik dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. 
Wydanie tradycyjne przygotowywane jest przez Technische Universität 
Berlin. Elektroniczny odpowiednik ogłasza natomiast Fachhochschule 
Postdam. Na stronie internetowej czasopisma istnieje też bezpłatny 
dostęp do archiwalnych numerów. Zawartość publikacji jest indeksowa-
na m.in. w takich bazach, jak: LISA (Library and Information Science 

Abstracts), ECONIS (Economics Information System), INFODATA 
(Informationswissenschaft und Informationspraxis) oraz IBZ (Internatio-
nale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) [26].  

„Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie” 

 O „Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie” nie można 
mówić bez odniesienia do „Zentralblatt für Bibliothekswesen”. Był to 
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periodyk poświęcony teorii i praktyce bibliotekarstwa, wydawany od 
1884 r. w Harrassowitz Verlag w Lipsku. Od 1904 r. prócz czasopisma 
publikowano ponadto stały dodatek „Bibliographie des Bibliotheks - und 

Buchwesen”. Organ uchodzi za jedno z najważniejszych wydawnictw 
bibliotekoznawczych na świecie [31]. Jego druk wstrzymano w 1944 r., 
jednak już 3 lata później (1947) wznowiono. Ze względu na podział 
Niemiec na NRD i RFN obawiano się czy wychodzące we wschodniej 
części kraju czasopismo zachowa neutralność polityczną. W związku 
z tym po stronie zachodniej zaczęto wydawać w 1954 r. „Nachrichten für 

wissenschaftliche Bibliotheke”, odpowiednik publikowanego w NRD 
periodyku. Po Zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. czasopisma połączono 
i zaczęto wydawać pod tytułem „Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie”. Obecnie, periodyk wydawany w Vittorio Klostermann 
Verlag, komunikuje wiadomości Stowarzyszenia Bibliotekarzy Nie-
mieckich. Na jego łamach ogłasza się teksty o historii i użytkownikach 

bibliotek naukowych, rozwoju tych placówek oraz zarządzaniu i organi-
zacji. Pojawiają się również materiały poświęcone polityce, strategii 
i prawu bibliotecznemu [29]. Na łamach czasopisma recenzuje się po-
nadto wybrane bibliografie i encyklopedie, a raz do roku ogłasza się 
także sprawozdanie o stanie zatrudnienia w niemieckich bibliotekach 
naukowych [28]. Dwumiesięcznik, jako forum, przyczynia się do wy-

miany doświadczeń społeczności bibliotekarskiej, jest platformą do 
prezentowania nowych rozwiązań i stanu bibliotekoznawstwa, informa-
cji naukowej i archiwistyki [27].  

Omówione czasopisma są najważniejszymi publikacjami bibliote-
karskimi wydawanymi w Niemczech. Z ich charakterystyki wynika, 
że większość z nich ma swoje elektroniczne odpowiedniki, które często są 

udostępniane bezpłatnie. Daje to więc możliwość łatwiejszego dostępu do 
zagranicznych publikacji branżowych, a co za tym idzie, do pogłębienia 
wiedzy na temat światowego bibliotekarstwa i informacji naukowej.  
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ABSTRAKT: 

 Celem artykułu było ukazanie w jaki sposób temat bibliotek 
kościelnych podejmowany jest na kartach czasopism teologicznych 

wydawanych przez polskie seminaria duchowne. Analiza, której poddano 
prawie 40 tytułów, pokazała, że problematyka kościelnych zbiorów 
bibliotecznych pojawia się w blisko 100 publikacjach. Przedmiotem 
zainteresowania są w większości biblioteki klasztorne, zbiory książnic 
seminaryjnych oraz prywatne księgozbiory duchowieństwa. 
 

SŁOWA KLUCZOWE:  

Biblioteka kościelna. Czasopismo teologiczne.  
 
 
Rys historyczny czasopism diecezjalnych 

Szerokie forum myśli teologicznej od kilkudziesięciu lat stanowią 

periodyki naukowe wydawane w polskich diecezjach Kościoła rzymsko-

katolickiego przez lokalne seminaria duchowne lub instytuty teologiczne. 
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Naukowe wydawnictwa teologiczne zaczęły powstawać w latach 60. 

ubiegłego stulecia, wzbogacając religijne czasopiśmiennictwo diecezjalne 

reprezentowane głównie przez urzędowe pisma kurialne o zasięgu 

lokalnym. Jako pierwsze powołane zostały do życia w 1964 r. „Studia 

Warmińskie”. Cztery lata później 2 śląskie diecezje – katowicka 

i opolska – rozpoczęły wydawanie własnych czasopism: „Śląskich Stu-

diów Historyczno-Teologicznych” oraz „Rocznika Teologicznego Śląska 

Opolskiego” (od 1973 r. pod nazwą „Studia Teologiczno-Historyczne 

Śląska Opolskiego”). W 1969 r. na terenie diecezji chełmińskiej
1
 zaczęły 

ukazywać się „Studia Pelplińskie”, a w archidiecezji wrocławskiej 

„Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne”. W 1972 r. 

założono „Poznańskie Studia Teologiczne” i reaktywowano „Tarnowskie 

Studia Teologiczne”
2
. Rok następny przyniósł kolejne tytuły: 

„Częstochowskie Studia Teologiczne”, „Studia Gdańskie” oraz „Studia 

Płockie”. W 1975 r. swoją pracę wydawniczo-naukową wznowiły 

„Studia Gnesnensia”, których początki sięgają jeszcze okresu między-

wojennego. Podążając za przykładem wspomnianych diecezji, środo-

wisko teologów sandomierskich rozpoczęło w 1980 r. wydawanie 

„Studiów Sandomierskich”. Natomiast w 1983 r. do katalogu zorgani-

zowanego piśmiennictwa teologicznego dołączyły „Warszawskie Studia 

Teologiczne” oraz „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża”, 

będące kontynuacją periodyku o tym samym tytule wydawanym 

w Wilnie (1932-1938) oraz w Rzymie (1943-1947). Tym razem 

wydawnictwo stało się wspólnym organem naukowym aż 3 diecezji: 

białostockiej, drohiczyńskiej i łomżyńskiej. Następne lata przyniosły 

tytuły: „Studia Paradyskie” (1985) oraz „Premislia Christiana” (1987/1988). 

Pozostałe czasopisma powstawały już w nowej rzeczywistości politycznej 

po 1989 r., wraz z nowymi diecezjami utworzonymi w wyniku największej 

w historii Polski reorganizacji administracyjnej Kościoła w 1992 r.  

Szkicując krótko historię naukowych wydawnictw teolo-

gicznych, przypomnieć należy, że pojawienie się nowej inicjatywy 

wydawniczej było w okresie PRL znaczącym wydarzeniem dla danej 

diecezji oraz jej lokalnego środowiska naukowego. Fakt, że drukowanie 

czasopism uzależnione było od zgody władz państwowych, powodował, 

że możliwości publikowania były mocno ograniczone. Obecnie sytuacja 

                                                           
1
 W 1992 r. Jan Paweł II dokonał reorganizacji administracyjnej Kościoła 

w Polsce – zniesiono diecezję chełmińską, a utworzono metropolię gdańską, 

diecezję pelplińską i toruńską.  
2
  Pierwsze 3 tomy czasopisma ukazały się w latach 1938-1940. 
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wydawnicza kształtuje się odmiennie. Zarówno duchowieństwo, jak 

i teologowie świeccy, dysponują rozległymi możliwościami ogłaszania 

drukiem swoich prac, za sprawą m.in. ogromnej liczby czasopism 

teologicznych, na które składają się periodyki naukowe prawie każdej 

już diecezji, coraz liczniejszych wydziałów czy instytutów teologicznych 

w wyższych uczelniach oraz cały szereg innych wydawnictw religijnych. 

Warto przyjrzeć się również celom, dla których były zakładane 

omawiane czasopisma. Środowiska kościelne, szczególnie duchowni 

niezwiązani z uczelnią posiadającą własny periodyk naukowy, odczu-

wały brak wydawnictw specjalistycznych. Urzędowe pisma kurialne, 

kalendarze liturgiczne czy też inne tytuły o charakterze religijno-

kościelnym ani ze względu na rangę, ani objętość nie były 

wystarczającym polem dla rozwijania nauk teologicznych, publikowania 

fragmentów rozpraw doktorskich, materiałów źródłowych, komunikatów 

czy sprawozdań. Nowe tytuły miały ułatwić kapłanom start do pracy 

naukowej, służyć pogłębianiu formacji umysłowej i pracy duszpaster-

skiej i równocześnie przyczynić się do realizacji postanowień Soboru 

Watykańskiego II. Czasami inicjatywa wydawania periodyku wynikała 

z konieczności konsolidacji środowiska teologicznego wobec działań 

władz państwowych, czego egzemplifikacją są „Śląskie Studia Histo-

ryczno-Teologiczne”, będące odpowiedzią na powołanie w 1968 r. 

Uniwersytetu Śląskiego [93, s. 9, 13]. Nie bez znaczenia były względy 

prestiżowe – każda z diecezji chciała zaznaczyć swoją obecność na 

mapie nauk teologicznych.  

Obecnie naukowe periodyki teologiczne służą duchowieństwu 

diecezjalnemu, ale też autorom świeckim oraz wszelkim czytelnikom 

zainteresowanym pogłębianiem wiedzy religijnej. Niewątpliwie stano-

wią bogaty wkład naukowy duchowieństwa do kultury polskiej.  

Zakres tematyczny  

Widoczne jest podobieństwo tytułów czasopism. Zazwyczaj 
tworzy go wyrażenie „studia” oraz nazwa wskazująca na diecezję, którą 
reprezentuje periodyk. Trzecim elementem jest często przymiotnik 
„teologiczne”, określający profil tematyczny wydawnictw. Uzupełnienie 
przez przymiotnik „historyczne” (znamienne, że nazwę taką przyjęły 
głównie śląskie wydawnictwa: „Perspectiva. Legnickie Studia Teolo-
giczno-Historyczne”, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskie-
go”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”) wskazuje na ważkość 
badań historycznych, zwłaszcza nad historią Kościoła lokalnego. 

Publikowane w czasopismach artykuły poświęcone są zagadnie-
niom z zakresu szeroko rozumianej teologii. Czytelnik znajdzie w nich 
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wartościowe prace m.in. z dogmatyki, katechetyki, biblistyki, prawa 
kanonicznego, patrologii, misjologii, ekumenizmu oraz historii Kościoła. 
Bardzo mocno zaakcentowane zostały prace z zakresu filozofii, bez zna-
jomości której nie sposób zgłębiać teologii. Wydawnictwa pozostały 
także otwarte na inne obszary wiedzy, szczególnie na nauki społeczne – 
psychologię, pedagogikę, socjologię. Co więcej, w znacznym stopniu 
uwzględniana jest problematyka regionalna – w aspekcie historycznym 
i współczesnym. W niektórych czasopismach wyodrębniono nawet na jej 
potrzeby specjalne działy (przykładowo: Pelplinensia, Vladislaviensia), 
co podkreśla zainteresowanie lokalnego ośrodka wiedzy kościelnej 
sprawami regionu. 

W tematykę regionalną wpisuje się niejako zagadnienie bibliotek 
kościelnych, które obok kwestii ściśle teologicznych, podejmowane jest 
również na kartach naukowych periodyków diecezjalnych. Naturalnie 
nie jest to jedyne miejsce, w którym odnaleźć można wartościowe 
opracowania dotyczące tego rodzaju książnic. Bibliotekarstwo kościelne 
doczekało się już fachowego czasopiśmiennictwa, głównie za sprawą 
wydawanego od 1959 r. periodyku „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko-
ścielne” oraz czasopisma Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES o tytu-
le „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, ukazującego się od 1995 r. 
Ponadto problematyka księgozbiorów kościelnych zajęła poczesne miej-
sce na łamach wydawanych od lat, bibliotecznych i historycznych wyda-
wnictw ciągłych o ugruntowanym poziomie merytorycznym, do których 
należą m.in. „Roczniki Biblioteczne”, „Nasza Przeszłość”, „Saeculum 
Christianum” czy „Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»” i pojawia 
się w nowych czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa, na przykład 
w „Toruńskich Studiach Bibliologicznych”. Podkreślić należy również, 
że od wielu lat prowadzone są prace nad stanem badań nad polskim 
bibliotekarstwem kościelnym, czego efektem są obejmujące już w sumie 
100 lat bibliografie wydane przez zmarłą Krystynę Bednarską-
Ruszajową, Małgorzatę Janiak, Władysława Andrzeja Pabina i Ryszarda 
Żmudę [35; 68; 119; 120-121].  

Problematyka bibliotek kościelnych  

Interesujące jest jednak, w jakim stopniu tematyka bibliotek 
uwzględniana jest na łamach periodyków diecezjalnych, ukierunkowa-
nych przede wszystkim na badania teologiczne. Kwerendą objęto 36 
czasopism

3
 wydawanych przez seminaria duchowne lub związanych 

                                                           
3
 Dwa czasopisma zmieniły tytuł, dlatego liczba czasopism podana w wykazie 

na końcu pracy wynosi 38.  
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z  nimi (z wyłączeniem seminariów zgromadzeń zakonnych). Zebrany 
materiał obejmuje blisko 100 publikacji: artykuły, komunikaty, sprawo-
zdania i recenzje.  

Nie wzięto pod uwagę pism wyższych uczelni (Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Teologii Katolickiej, a obecnie 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskiej Akademii 

Teologicznej, czyli dzisiejszego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II) oraz wydawanych przez wydziały teologiczne. Wyjątek stanowią 
tytuły zainicjowane jeszcze przez seminarium duchowne, które z chwilą 
utworzenia wydziału stały się automatycznie jego organem naukowym 
lub też tytuły będące kontynuacją periodyków seminaryjnych. 
Szczegółowy wykaz czasopism objętych badaniem umieszczony został 

na końcu pracy. 
Treściowo uwzględniono jedynie artykuły odnoszące się wprost 

do bibliotek kościelnych. W polu badawczym znalazły się również 
księgozbiory prywatne księży oraz osób świeckich (tych ostatnich – 
jeżeli włączone zostały do zbiorów kościelnych). Pominięto teksty 
poświęcone wyłącznie konkretnym egzemplarzom ze zbiorów bibliotek 

– dotyczy to omawianych często pod względem treści lub konserwacji 
ksiąg liturgicznych: antyfonarzy, graduałów, mszałów czy psałterzy – 
zagadnienia tego rodzaju zaliczono do problematyki księgoznawczej, 
która zasługuje na odrębne opracowanie. 

Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że w ogłaszanych 
pracach dominuje ujęcie historyczne – badane są dzieje bibliotek oraz 

podejmowane są próby rekonstrukcji zbiorów. Sporym zaintere-
sowaniem cieszą się zdecydowanie biblioteki klasztorne, kolejno 
księgozbiory katedralne i kolegiackie. Mało jest natomiast tekstów 
zajmujących się bibliotekami parafialnymi. Ponieważ periodyki są 
wydawane lub związane ze środowiskiem naukowym seminariów 
duchownych, to na ich kartach publikowane są również wyniki badań 

nad miejscowymi bibliotekami seminaryjnymi. W ich zasobach szcze-
gólne miejsce zajmują liczne i cenne księgozbiory prywatne ducho-
wieństwa, którym poświęcono największą liczbę opracowań. Ponadto 
można zauważyć, że dla badaczy kościelnych librarii ważny temat 
stanowią straty wojenne i rewindykacja zbiorów, jak również kontrola 
bibliotek seminaryjnych w 1960 r.  

Autorzy podejmują także zagadnienia współczesnego funkcjo-
nowania bibliotek. Część prac ma charakter informacyjny, przedstawia 
bieżącą działalność instytucji, dostarcza dane statystyczne dotyczące 
wielkości zbiorów lub udostępniania. Liczną grupę stanowią sprawo-
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zdania z bibliotecznych konferencji i wystaw. W czasopismach publiko-
wane są też recenzje wydawnictw z zakresu bibliotekoznawstwa.  
Biblioteki klasztorne 

Księgozbiory klasztorne są jednymi z cenniejszych polskich 
zbiorów bibliotecznych. Badania nad ich dziejami i zawartością mają już 
długą tradycję w polskiej historiografii, chociaż nadal odczuwalny jest brak 

monografii poszczególnych bibliotek klasztornych. Skromne artykuły lub 
fragmentaryczne wiadomości w pracach dotyczących dziejów zakonów nie 
oddają w pełni bogactwa tych książnic. Trudności w opracowaniu zbiorów 
klasztornych wynikają z faktu, że na przestrzeni wieków uległy one albo 
zniszczeniu, albo rozproszeniu, szczególnie po trwającej od końca XVIII w. 
kasacie klasztorów. Ważnym źródłem, pomocnym przy rekonstrukcji 

dawnych księgozbiorów, jest przede wszystkim inwentarz, o ile przetrwał, 
dalej kroniki klasztorne lub inne dokumenty, akta wizytacji, zachowane noty 
proweniencyjne na egzemplarzach, choć często znajdują się już w innych 
bibliotekach. W przypadku, kiedy nie dysponujemy wymienionymi 
źródłami, pewne wnioski można wysuwać na zasadzie analogii z innymi 
placówkami tego rodzaju. 

Wydaje się jednak, że pomimo wszelkich ograniczeń warto 
podejmować próby odtwarzania zakonnych zbiorów bibliotecznych. Jak 
pokażą wymienione opracowania, wysiłki tego rodzaju podejmowano 
wielokrotnie na kartach periodyków diecezjalnych. 

I tak Leokadia Grajkowska, w oparciu o nieliczne ocalałe egzem-
plarze znajdujące się w Bibliotece Katedralnej w Gnieźnie, Bibliotece 

Kórnickiej, bibliotekach im. E. Raczyńskiego i uniwersyteckiej w Pozna-
niu, przedstawiła bibliotekę klasztorną cystersów w Wągrowcu. Jej po-
czątek, zdaniem autorki, datować można od momentu założenia kon-
wentu w Łeknie, natomiast rozwój rozpoczął się od końca XV w. Podała 
informacje na temat działalności poszczególnych opatów klasztoru, 
którzy przyczynili się do powiększenia książnicy [28].  

Bibliotece klasztoru oo. reformatów w Wejherowie poświęcił 
swoją rozprawę Mirosław Lademann. Książnica powstała wraz z kla-
sztorem w XVII w. i wraz z nim wzrastała. W czasie II wojny światowej 
poniosła wiele strat. W 1972 r. z powodu braku miejsca w klasztorze 
przekazana została do biblioteki Głównej Prowincji w Poznaniu, gdzie 
znajduje się do dziś. Autor omówił zbiory biblioteczne korzystając z od-

nalezionego w Archiwum Parafialnym w Wejherowie katalogu, którego 
analiza wykazała, że dominowały literatura ascetyczna i zbiory kazań, co 
odpowiadało regule franciszkańskiej: zakon żył w ascetycznym ubóstwie 
i prowadził aktywną działalność kaznodziejską [45]. 
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Zasoby biblioteczne biblioteki bernardynów w Poznaniu zbadał 
Bogumił S. Tomczak. Ramy chronologiczne pracy wyznaczyły daty 
1656-1836, a więc czas od zakończenia wojny ze Szwedami i częścio-
wego wywiezienia księgozbioru do Szwecji lub zniszczenia – po rok 
kasaty klasztoru. Gromadzone książki miały służyć celom praktycznym, 
co wpłynęło na proces rozbudowy działu duszpasterskiego i kaznodziej-

skiego w bibliotece [98]. 
Historią innej książnicy tego samego zakonu zajęła się na łamach 

„Studia Gnesnensia” Jadwiga Rył, która na podstawie materiałów 
archiwalnych Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie zaprezentowała 
losy biblioteki bernardynów w Bydgoszczy po kasacie klasztoru w 1829 r. 
do 1923 r. Część księgozbioru trafiła po kasacie do parafii farnej 

w Bydgoszczy i powiększyła zasób tamtejszej biblioteki. Na początku 
XX w. została złożona w tymczasowy depozyt w Bibliotece Miejskiej 
w celu skatalogowania i uporządkowania [90]. W osobnym opracowaniu 
autorka opublikowała odpis katalogu zdeponowanych ksiąg [89]. 

W obszarze zainteresowań J. Rył znalazł się również księgozbiór 
biblioteki klasztoru benedyktynów w Mogilnie, której początki sięgają 

drugiej połowy XI w. Opublikowała odnaleziony w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Gnieźnie spis książek biblioteki poklasztornej sporządzony 
po kasacie klasztoru na polecenie władz pruskich na przełomie 1834 
i 1835 r. Spis wyliczał 1 283 woluminów ułożonych w 9 działach tema-
tycznych. Rejestr zasobów biblioteki mogileńskiej opatrzony został 
poprawną notką bibliograficzną przy zidentyfikowanych inkunabułach, 

cytatą z drukowanych gnieźnieńskich katalogów inkunabułów lub 
Centralnego Katalogu Inkunabułów Biblioteki Narodowej, a zidenty-
fikowane polonika wsparto cytatą z Bibliografii polskiej Karola Estreichera 
[87]. 

Kolejne prace zawierają wykazy rękopisów: prawniczych z bi-
bliotek kanoników regularnych Św. Augustyna na Śląsku – w Żaganiu 

i we Wrocławiu na Piasku (omówił je ks. Piotr Kołoczek) [37], litur-
gicznych Biblioteki Benedyktynek w Staniątkach, które wydał ks. 
Roman Nir [57]. Ks. R. Nir 2 artykuły poświęcił także zagadnieniu 
inkunabułów w Bibliotece oo. kamedułów na Bielanach pod Krakowem 
oraz krakowskich oo. kapucynów. Obydwu opracowaniom nadano ten 
sam schemat: przedstawiono we wstępie historię każdej z bibliotek, 

scharakteryzowano inkunabuły, podano alfabetyczny ich spis oraz indeks 
według miast i drukarzy [54; 55]. 

Treść wspomnianych artykułów skupiała się na dziejach 
i księgozbiorze bibliotek. Czasami jednak, szczególnie w przypadku 
książnic klasztornych, interesowano się również biblioteczną archite-
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kturą wnętrz. Problemem tym zajął się Rafał Werszler, opisując biblio-
tekę opactwa cystersów w Krzeszowie na Dolnym Śląsku. Na tle 
wydarzeń historycznych opisano bibliotekę średniowieczną, barokową 
i klasycystyczną. Ta ostatnia – zachowana do dzisiaj w klauzurze 
klasztoru sióstr benedyktynek

4
 – jest pięknym przykładem dwupozio-

mowej architektury i umeblowania wnętrz. Artykuł wzbogaciły liczne 

fotografie cysterskiej biblioteki [113]. Warto dodać, że autor w podobny 
sposób opisał także dolnośląską bibliotekę arystokratycznego rodu 
Schaffgotschów [114]. 

Biblioteki katedralne, kolegiackie, diecezjalne i parafialne 

Zbiory jednej z najstarszych książnic kościelnych w Polsce, 
sięgającej swymi początkami przełomu X i XI w. Biblioteki Katedralnej 

w Gnieźnie scharakteryzowała J. Rył, jako wieloletni pracownik 
gnieźnieńskiego Archiwum Archidiecezjalnego. Na łamach pierwszego 
tomu „Studia Gnesnensia” opublikowała pochodzący z 1608 r. spis 
książek tej biblioteki. Jest to najstarszy dokument informujący o jej 
zasobach, ponieważ wcześniejsze spisy uwzględniały jedynie księgi 
liturgiczne. Wykaz obejmuje 466 tytułów, zarówno rękopisów jak 

i druków, ułożonych w działach tematycznych [91]. Osobne opraco-
wanie poświęciła interesującej bibliotece kolegium penitencjarzy przy 
kościele metropolitalnym w Gnieźnie, ustanowionym w 1428 r. przez 
arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca. Od początku istnienia kolegium 
gromadziło księgozbiór, na który składały się głównie dary testamen-
tarne członków kolegium. Około 1800 r. zbiór został włączony do 

biblioteki kapitulnej. W aneksie podano tekst najstarszego do dziś 
zachowanego rejestru ksiąg z 1648 r. [88]. 

Obraz księgozbioru Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu 
utrwaliły prace biskupa wrocławskiego, wieloletniego dyrektora tejże 
instytucji oraz Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego, ks. Wincentego 
Urbana. Podjął się on zadania upowszechnienia bardzo ważnej części, 

jaką stanowią rękopisy. Opublikował zachowane manuskrypty zawie-
rające dzieła Mateusza z Krakowa (około 1335-1410), biskupa wor-
mackiego, rękopisy historyczne i kaznodziejskie biblioteki [103, 105, 
106]. Jak podkreślił ten wybitny historyk Kościoła, rękopisy 
średniowieczne świadczą o kulturze tamtych czasów, zamiłowaniach 
i zainteresowaniach ludzi tego środowiska [106, s. 251]. 

                                                           
4
 Po kasacie klasztoru w 1810 r. na ziemie krzeszowskie po cystersach powrócili 

w 1919 r. benedyktyni i przebywali tam do II wojny światowej. W 1946 r. do 

klasztoru przybyły siostry klauzurowe benedyktynki.  
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Z artykułu ks. Waldemara Graczyka dowiadujemy się o szesnasto- 

i siedemnastowiecznych zasobach kapituły katedralnej płockiej. Zbiory 

powiększały się głównie za przyczyną licznych darowizn, wśród których 

na uwagę zasłużył legat biskupa Piotra Dunina Wolskiego (1531-1590), 

którego księgozbiór zaliczał się do największych prywatnych zbiorów 

książkowych w ówczesnej Polsce [27]. 

Ks. Stanisławowi Poniatowskiemu średniowieczne zasoby bi-

blioteki kapitulnej w Łowiczu posłużyły do rozważań nad stanem 

umysłowym kapłanów łowickich w XV w. Opierając się na zachowa-

nych rękopisach średniowiecznych, łowickich kodeksach rękopiś-

miennych znajdujących się w innych bibliotekach czy też wiadomo-

ściach dotyczących donacji książkowych na rzecz kapituły, autor 

wykazał, że miejscowe duchowieństwo tego czasu nie odbiegało zbytnio 

swoim poziomem intelektualnym od innych środowisk w kraju, jak np. 

w Krakowie lub Gnieźnie [72]. 

Biblioteka kolegiacka w Dobrym Mieście, należąca do jednych 

z najstarszych i najważniejszych księgozbiorów diecezji warmińskiej, 

stała się przedmiotem obszernego opracowania Haliny Keferstein. 

Wykorzystując materiały źródłowe w postaci akt Archiwum Archidie-

cezji Warmińskiej w Olsztynie, przedstawiła dzieje książnicy od jej 

początku tj. XIV w. do 1814 r. Przeprowadziła wnikliwą analizę zawar-

tości zbiorów, na które składały się książki przyporządkowane do 

działów: teologia, prawo, historia, humaniora (sztuki wyzwolone),        

varia [36]. Na zachowane do dziś katalogi biblioteki zwrócił uwagę 

w swojej pracy Paweł Błażewicz. Omówił szczegółowo 4 katalogi: 

„kromerowski” – sporządzony w czasie wizytacji kanonicznej za czasów 

biskupa Marcina Kromera w latach 80. XVI w.; „herriański” – spisany 

przez kanonika Ignacego Franciszka Herra, zawierający jego darowiznę; 

„kasacyjny” z 1814 r. oraz katalog wykonany około 1929 r. [5] 

Z kolei Janina Formanowicz opracowała i przygotowała do 

druku katalog obejmujący 38 pozycji biblioteki kolegiaty Św. Stanisława 

w Szamotułach pierwotnie spisany przez ks. Leona Formanowicza 

(1878-1942), archiwariusza i bibliotekarza Archiwum Katedralnego 

w Gnieźnie. Podano m.in.: alfabetyczny spis inkunabułów, wykaz dru-

ków według miast i drukarzy, indeks proweniencji [22]. 

Natomiast ks. R. Nir wykonał katalog 39 rękopisów Biblioteki 

Diecezjalnej w Częstochowie, spośród których 2 najstarsze z XV w. 

pochodzą z klasztoru kanoników regularnych w Krzepicach [58].  

Księgozbiory gromadzone w polskich parafiach to temat rzadko 

poruszany przez badaczy. Nie tylko brakuje całościowego i wielo-
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aspektowego ich ujęcia, ale także prac dotyczących poszczególnych 

zbiorów parafialnych. Jak mało badań prowadzonych jest nad tymi 

posiadającymi już bogatą historię książnicami (biblioteki tworzono przy 

parafiach już w XIV w.), pokazuje między innymi to, że w periodykach 

diecezjalnych odnaleziono zaledwie 3 artykuły im poświęcone. 

Pierwszym z nich była obszerna rozprawa Adama Węsierskiego, 

omawiająca nie tyle jeden księgozbiór parafialny, ale bibliotekarstwo 

zorganizowane w czasach zaboru pruskiego w parafii Św. Katarzyny 

w Śliwicach (diecezja chełmińska). Jak dowiadujemy się z artykułu, 

inicjatorem pierwszej placówki bibliotecznej był w 1863 r. wyrobnik 

Józef Kałdowski, kolejno do rozwoju bibliotek przyczynili się ks. 

Marcin Kiljahn, ks. Teofil Krzeszowski oraz ks. Stanisław Sychowski. 

Ten ostatni na przełomie XIX i XX w. przyczynił się do organizacji lub 

reaktywowania bibliotek ludowych w 26 wioskach parafialnych. Rozwój 

tych bibliotek zahamował wybuch I wojny światowej. Autor przedstawił 

księgozbiór parafii Św. Katarzyny w Śliwicach, poruszył też problem 

cenzury i represji ze strony administracji pruskiej. Pokazał także funkcję 

patriotyczną bibliotek parafialnych, gdy w okresie niewoli podtrzymy-

wały one ducha narodowego [115]. 

Krótszym, ale wartościowym opracowaniem, jest artykuł Izabeli 

Krasińskiej, omawiający biblioteki parafialne na początku XX w. na 

terenie diecezji sandomierskiej. W oparciu o materiały archiwalne oraz 

wiadomości zawarte w ówczesnych czasopismach autorka wykazała, że 

biblioteki istniały w ramach miejscowych kół Związku Katolickiego lub 

Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich przy parafiach różnego 

rodzaju – miejskich, małomiasteczkowych oraz wiejskich. Literaturę 

gromadzoną w tych placówkach pogrupować można zasadniczo 

w 3 działy: religijny, beletrystykę oraz książki z dziedziny gospodarstwa 

domowego. Ważnym elementem zbioru były książki patriotyczne, za 

których posiadanie duchowni byli karani, co potwierdził przytoczony 

przez autorkę przykład biblioteki w Siennie. Przy niektórych kościołach 

funkcjonowały również czytelnie z ustalonymi godzinami pracy. 

Na biblioteki parafialne spadły represje władz carskich, które najpierw 

w 1910 r. zawiesiły, a rok później zakazały ich działalności [41]. 

O księgozbiorze kościelnym parafii Siemonia, miejscowości 

w powiecie będzińskim, dowiadujemy się z artykułu ks. Jerzego 

Wolnego. Przytoczył on zachowane spisy księgozbioru z XVII-XIX w. 

Zbiory gromadzone do połowy XVIII w. były darami mieszczan 

krakowskich i księży pracujących w Siemoni [117]. 
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Biblioteki seminariów duchownych i wydziałów teologicznych 

W XVI w. zaczęły powstawać pierwsze seminaria duchowne, 
przy których gromadzono książki dla celów dydaktyczno-wychowaw-
czych. Początkowo zbiory bibliotek seminaryjnych były niewielkie, ale 
zaczęły się powiększać w późniejszych stuleciach, zwłaszcza drogą darów 
i legatów testamentowych. Po kasacie klasztorów w XIX w. zaczęły do 

nich trafiać również fragmenty księgozbiorów zakonnych. Na kartach 
diecezjalnych czasopism teologicznych odnajdujemy wiele prac po-
święconych analizie zbiorów tych książnic. 

Wspomniano już, że pierwsze seminaryjne biblioteki dyspono-
wały niewielką liczbą książek. Wyjątkiem była powstała w 1565 r. 
Biblioteka Kolegium Societatis Iesu w Braniewie, jedna ze świet-

niejszych kolekcji europejskich okresu renesansu, reformacji i kontr-
reformacji, którą omówił Jakub Z. Lichański. Podwaliny książnicy 
stanowiły zbiory miejscowej biblioteki franciszkańskiej oraz jednej 
z większych kolekcji prywatnych – z biblioteki Tomasza Wernera, 
kanonika warmińskiego. W 1626 r. podczas najazdu wojsk szwedzkich 
jej zbiory wywiezione zostały do Uppsali, gdzie znajdują się do dziś 

w bibliotece uniwersyteckiej [47].  
Zabytkowym księgozbiorem może się poszczycić Biblioteka 

Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W jej skład wchodzą 
dzieła pochodzące z biblioteki pocysterskiej i z pomorskich bibliotek 
klasztornych, skasowanych w okresie sekularyzacji w XIX w. Najcen-
niejszy zasób utworzyły setki rękopisów i inkunabułów oraz tysiące starych 

druków jak również jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga, 
wydrukowanej w Moguncji w latach 1453-1455. Nic zatem dziwnego, że 
zbiory pelplińskie od dawna fascynują badaczy dawnej książki. 

Informacji o dziejach i stanie obecnym inkunabułów pelplińskich 
dostarczyło opracowanie Marii Strutyńskiej, która wymieniła zespoły pro-
weniencyjne kolekcji inkunabułów (543 pozycje w 391 woluminach), 

omówiła inkunabuły pod względem typograficznym i treściowym, zbadała 
ślady czytelnictwa i oprawy. Opracowanie uzupełniają wykazy dzieł, w tym 
pozycji unikatowych i zaginionych w czasie wojny, nienotowanych obecnie 
w zbiorach polskich [95]. 

Rękopisy filozoficzne biblioteki pelplińskiej zaprezentował 
ks. R. Nir. Spośród ogólnej liczby 640 manuskryptów odnotował 121 

filozoficznych, w większości traktaty i komentarze do dzieł Arystotelesa 
i Piotra Lombarda. Prawie połowa to rękopisy średniowieczne. Najstar-
szy pochodzi z XII w. Autor spostrzegł, że w księgozbiorach kościelnych 
znajdują się wartościowe źródła rękopiśmienne z zakresu filozofii, 
jednakże niewiele bibliotek ogłosiło ich katalogi [56].  
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Ogólny zarys dziejów książnicy pelplińskiej oraz charakte-
rystykę zbiorów opublikowano na łamach „Studiów Pelplińskich”. Było 
to  wystąpienie Barbary Góry podczas inauguracji roku akademickiego 
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej 20 paździer-
nika 2009 r. i jednocześnie uroczystego otwarcia nowego gmachu Biblioteki 
[25; Por. też 24].  

Fragment zasobów Biblioteki Wyższego Seminarium Ducho-
wnego w Gościkowie-Paradyżu w postaci szesnastowiecznych druków 
zainteresował ks. Tomasza Błaszczyka. Biblioteka paradyska w 1989 r. 
posiadała 1 320 woluminów starodruków z czego 210 pochodzących 
z  XVI w. Autor opisał kolekcję według oprawy dzieł, ośrodków 
wydawniczych, języka księgozbioru, dokonał analizy treściowej druków 

i zbadał czytelnictwo [3].  
Rozprawa ks. Kazimierza Rulki poświęcona superekslibrisom 

znajdującym się w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego we 
Włocławku jest jedynym odnalezionym w czasopismach teologicznych 
opracowaniem poświęconym temu zagadnieniu. Superekslibrisy zostały 
uporządkowane chronologicznie od XVI do XIX w. W obrębie stuleci 

zastosowano dodatkowo kryterium socjologiczne – zgodnie z przy-
należnością do stanu społecznego posiadaczy superekslibrisów. Autor 
wymienił m.in. superekslibrisy papieskie (Klemensa VIII), królewskie 
(Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy), biskupie 
i  opackie (arcybiskupów Stanisława Karnkowskiego, Macieja Łubień-
skiego, Jana Gabriela Podoskiego) i innych dostojników kościelnych, 

kanoników, teologów, kapłanów, osób świeckich oraz superekslibrisy 
niezidentyfikowane. Ks. K. Rulka dokładnie opisał każdy z super-
ekslibrisów, symbolikę, stan zachowania, dzieło, na którym znalazł. 
Zaznaczył konieczność badań nad znakami własnościowymi, szczególnie 
ze względu na stopniowe niszczenie, jakiemu ulegają [84]. 

Ks. Ireneusza Werbińskiego zainteresowała część księgozbioru 

włocławskiej biblioteki seminaryjnej dotycząca teologii duchowości, której 
przyporządkował około 5 400 pozycji, w tym około 1 400 starych druków. 
Autor dokonał wnikliwej analizy zawartości tego działu podzielonego 
w katalogu rzeczowym biblioteki na 7 poddziałów. Zwrócił uwagę na 
możliwości wykorzystania literatury ascetycznej i mistycznej. Wykazał, że 
służy ona alumnom i studentom świeckim do przygotowania prac 

dyplomowych, ale i praktycznej formacji duchowej [112]. 
Ks. Mieczysław Olszewski wydał pierwszy znany inwentarz 

biblioteki (z 1820 r.) księży misjonarzy Św. Wincentego à Paulo 
w Białymstoku. W pierwszej części opublikował zgodny z oryginałem 
inwentarz biblioteki, kolejno druki zidentyfikowane, następnie wykaz 
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pozycji niezidentyfikowanych lub wątpliwych, na końcu umieścił 
zestawienie alfabetyczne wszystkich pozycji [64]. Ten sam autor 
zaprezentował także niewielki fragment księgozbioru malarza Augustyna 
Mirysa (1700-1790) zachowany w zbiorach białostockiej książnicy [63]. 

W kręgu poszukiwań naukowych znalazło się również zagad-

nienie zbiorów muzycznych w książnicach seminaryjnych. Ks. Henryk 

Ćwiek zajął się spuścizną muzyczną benedyktynek sandomierskich. 

Opisał zachowany materiał muzyczny w postaci kancjonałów, antyfonarzy 

i ksiąg głosowych – partesów. Ponadto przedstawił rys historyczny 

klasztoru oraz scharakteryzował kulturę muzyczną benedyktynek [17]. 

Natomiast Ewa Hauptman-Fischer opracowała i wydała katalog 

osiemnastowiecznych muzykaliów opactwa cysterskiego w Pelplinie 

znajdujących się w tamtejszej bibliotece seminaryjnej. Praca odzwier-

ciedla muzyczną działalność cystersów pelplińskich. W rozprawie 

odnaleźć można rys historyczny opactwa, opis działalności muzycznej 

zakonników i charakterystykę utworów. Artykuł wzbogaca słownik 

z biogramami kompozytorów utworów wykonywanych w Pelplinie [30]. 

Z kolei Hubert Unverricht zwrócił uwagę na unikalne muzykalia znaj-

dujące się w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 

Diecezji Legnickiej. W pierwszej pracy omówił kościelne utwory 

muzyczne pochodzące z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny i Św. Maternusa w Lubomierzu [99]. Na muzykalia z XIX i XX 

w. składają się głównie druki gdyż rękopisy stanowią niewielką część 

zbioru. Nuty gromadzono na potrzeby miejscowej parafii, szkoły i klasztoru 

sióstr benedyktynek. Autorami utworów byli w większości kompozytorzy 

śląscy, czescy, niemieccy i austriaccy [98]. W drugim artykule zajął się 

zachowanymi w formie rękopisów mszami requiem kompozytora Cajetana 

Vogla (około 1750-1794) związanego ze Śląskiem. Cztery spośród 

8 znalezionych utworów uznanych zostało za unikalne, nie były bowiem 

znane wcześniej i nie zostały odnotowane w dotychczasowych publika-

cjach na temat twórczości tego kompozytora [100]. 

Jedynym opracowaniem omawiającym zbiory biblioteki wydzia-

łów teologicznych jest artykuł Ewy Olszowy na temat czasopism niemie-

ckojęzycznych wydanych na Śląsku do 1945 r. znajdujących się w Bi-

bliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na pokaźną 

kolekcję śląskich periodyków składają się m.in. czasopisma kościelne, 

urzędowe, historyczne oraz o tematyce społeczno-kulturalnej [66]. 

Księgozbiory prywatne duchowieństwa 

Najszerzej reprezentowanym na łamach przedstawianych cza-

sopism zagadnieniem są prywatne biblioteki duchowieństwa. Fakt ten nie 
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może wywoływać zaskoczenia – na zasoby bibliotek kościelnych składają 

się przede wszystkim dzieła gromadzone przez wiele lat przez 

duchownych, które albo jeszcze za życia ich właściciela, albo po śmierci 

przekazywane były właśnie książnicom kościelnym. Prywatne kolekcje 

odzwierciedlają zainteresowania właścicieli, często wybitnych przedsta-

wicieli Kościoła polskiego, naukowców, historyków, kanonistów, 

a czasami po prostu duszpasterzy. Pokazują wypracowany warsztat pracy 

naukowej oraz kulturę intelektualną tej warstwy społecznej w danej epoce. 

Pośród licznych publikacji wyróżniają się prace omawiające 

księgozbiory przechowywane w zbiorach Biblioteki Kapitulnej 

we Wrocławiu oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we 

Włocławku pióra dyrektorów tych instytucji: biskupa W. Urbana i ks. 

K. Rulki. Biskup W. Urban opublikował cały szereg rozpraw o śląskich 

bibliofilach, również na łamach czasopism, które nie zostały 

uwzględnione w niniejszym opracowaniu
5
. Wnikliwego badania 

doczekał się księgozbiór prepozyta wrocławskiej kapituły katedralnej, 

Gotarda Franciszka Schaffgotscha (1629-1668). Autor dokonał nie tylko 

analizy zawartości zbioru odzwierciedlającego zainteresowania 

właściciela historią Kościoła, misjologią, heraldyką i genealogią, ale 

i proweniencji dzieł, których większość stanowiły dary od wpływowych 

osobistości. Zwrócił uwagę na staranne oprawy książek świadczące 

o wielkiej dbałości i trosce o księgozbiór [104]. 

W kolejnych artykułach zajął się biblioteką wrocławskiego 

kanonika katedralnego Abrahama Ignacego Kirchner a Lilienkirch 

(1629-1688) oraz kolekcją kaznodziei katedralnego we Wrocławiu Piotra 

Gebauera (1575-1646), zwanego przez historyków „kolumną kościoła 

śląskiego” w okresie wojny trzydziestoletniej. Jego księgozbiór ks. 

K. Rulka ocenił jako skromny, ale ciekawy z powodu osoby, która go 

gromadziła [101; 102]. W następnej, obszernej pracy ks. K. Rulka 

przedstawił aż 5 księgozbiorów kanoników kapituły katedralnej we 

Wrocławiu: Macieja Jana Stephetiusa (1616-1668), Kaspra Henryka 

Oberga (1620-1679), Ignacego Leopolda Lassel a Climan (1626-1676), 

biskupa Karola Franciszka Neandra (1626-1693) i Jana Krzysztofa 

Sanniga (1641-1687). Zbiory zostały scharakteryzowane pod względem 

treści, proweniencji, oprawy książek oraz czytelnictwa. Autor zaznaczył 

wpływ książki teologicznej w XVII w. na działalność duchowieństwa, 

szczególnie w kaznodziejstwie, a tym samym na odrodzenie religijno-

                                                           
5
 Szerzej na temat bogatego dorobku pisarskiego biskupa W. Urbana zob. [18]. 
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moralne w diecezji wrocławskiej po trudnych doświadczeniach 

reformacji i wojny trzydziestoletniej [107], co nie wyparło protestan-

tyzmu z tego terenu. 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku 
należy do jednych z najbardziej zasobnych diecezjalnych bibliotek 
seminaryjnych. Jak pokazują liczne prace autorstwa ks. K. Rulki na jej 

zasoby składają się również zbiory prywatne kapłanów. Jedną z naj-
starszych kolekcji historycznych we Włocławku, której fragment 
zachował się w seminaryjnej książnicy, jest księgozbiór Adama 
z Wiskitek (Wiskickiego), wikariusza i penitencjarza katedry włocław-
skiej, żyjącego na przełomie XVI i XVII w. O zawartości biblioteki ks. 
Adama dowiadujemy się przede wszystkim ze spisu obejmującego 234 

pozycje ujętego w testamencie z 1635 r. Ks. K. Rulka zamieścił wykaz 
książek, opatrując go komentarzem bibliograficznym. Podkreślił, że jest to 
księgozbiór dość znaczny jak na przeciętny zbiór zwykłego kapłana 
i zasługuje na dalszą analizę [80]. 

W latach 1719-1864 seminarium duchowne we Włocławku było 
prowadzone przez księży ze Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego 

à Paulo. Stąd też w zbiorach biblioteki znajdują się zbiory książek misjo-
narzy, profesorów seminarium m.in.: ks. Jana Średnickiego (1794-1840), 
ks. Józefa Pawlickiego (1802-1868) i ks. Franciszka Płoszczyńskiego 
(1800-1873) [79].  

Szeroko omówiony został księgozbiór braci bliźniaków Chodyń-
skich, których imieniem nazwana została włocławska biblioteka 
seminaryjna. Księża Zenon (1836-1887) i Stanisław (1836-1919) byli 
profesorami i rektorami seminarium włocławskiego i historykami 
tamtejszej diecezji. Gromadzona całe życie przez braci kolekcja liczyła 
ponad 4 000 woluminów. Posiadała znaczną wartość, szczególnie za 
sprawą pokaźnej liczby starych druków, których było około 1 500. 
Co ciekawe, choć jej właścicielami byli kapłani, to posiadała ona 
wyraźniejszy profil historyczny i prawniczy aniżeli teologiczny. Książki 
po śmierci braci trafiły do Biblioteki Seminarium Duchownego we 
Włocławku, lecz wiele dzieł zaginęło podczas II wojny światowej [83]. 

O upodobaniach intelektualnych inteligencji wileńskiej, duchownej 
i świeckiej świadczy kolejny przedstawiony przez ks. K. Rulkę księgozbiór 
ks. Stanisława Nawrockiego (1879-1958), kapłana diecezji włocławskiej 
i wileńskiej. Na kolekcję składały się 2 zbiory: ks. Nawrockiego oraz 
książki bibliofila wileńskiego, adwokata Jana Kamieńskiego. Zasoby 
obydwu bibliotek zostały szczegółowo omówione, również proces ich 
gromadzenia oraz wykorzystanie [76]. 

Największym darem książkowym przekazanym do biblioteki 

w 2 połowie XX w. był księgozbiór ks. Jana Adameckiego (1895-1972), 
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nie tylko wieloletniego profesora Seminarium Duchownego we Wło-
cławku, ale przede wszystkim bibliotekarza seminaryjnego. Całość 
kolekcji szacowana jest na ponad 5 000 woluminów, do dziś zachowało 
się około 3 620 pozycji. Jak wykazał autor opracowania, zbiór nie jest 
często wykorzystywany z powodu jego profilu językowego (86% 
stanowią książki obcojęzyczne, z czego 44% w języku francuskim). 

Pomimo że biblioteka osobista ks. Adameckiego nie zawiera 
starodruków, dzieł cennych i rzadkich, to zdaniem ks. K. Rulki składa 
się na wartościowy księgozbiór teologiczny [81].  

W obszarze zainteresowań naukowych autora znalazły się 
również 2 kolekcje zmarłych niedawno kapłanów. Pierwsza to 
zgromadzony przez biskupa Romana Andrzejewskiego (1938-2003) 

zbiór liczący około 4 000 woluminów, głównie z zakresu filologii 
klasycznej i patrologii, ale i publikacji regionalnych oraz dotyczących 
wsi i jej problemów. Obecność tych ostatnich wynika z faktu, że biskup 
Andrzejewski w latach 1988-2001 zajmował się duszpasterstwem 
rolników z ramienia Episkopatu Polski. Księgozbiór nie był spisany, ani 
uporządkowany i po śmierci, zgodnie z wolą właściciela, został 

podzielony i przekazany różnym instytucjom i osobom. Według ks. 
K. Rulki nie był warsztatem pracy naukowej, ale służył bardziej 
osobistej lekturze i jako pomoc w działalności publicystycznej [77]. 

Drugą kolekcją jest księgozbiór ks. Stanisława Librowskiego 
(1914-2002), historyka, archiwisty, wieloletniego redaktora czasopisma 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Ks. K. Rulka poświęcił 
książkom Librowskiego 2 artykuły w „Studiach Włocławskich”. Pierw-
szy przekazał jedynie charakterystykę zasobu [78]. W drugiej rozprawie 
autor dokonał szczegółowej analizy kolekcji, ukazując ją jako warsztat 
badań naukowych jej właściciela. Całość księgozbioru liczyła około 
4 600 woluminów. Cenną jego część stanowił dział regionalny (około 
900 pozycji), obejmujący wszelkie publikacje dotyczące diecezji oraz 
książki zakupione po zmarłym Zygmuncie Michale Wiśniewskim, 
znanym bibliofilu włocławskim. Dział regionalny był wielokrotnie wy-
korzystywany przez ks. Librowskiego do prac nad historią lokalnej 
ziemi. Imponująca była także liczba wydawnictw źródłowych oraz dzieł 
z zakresu nauk pomocniczych historii. Książki były celowo dobierane – 
służyły przygotowywaniu własnych publikacji naukowych oraz zajęć 
dydaktycznych. Jak ocenił autor artykułu, ks. Librowski posiadał takie 
książki, które w zupełności wystarczały do opracowania wszystkich 
podjętych przez niego tematów bez konieczności korzystania z innych 
księgozbiorów [82]. 

W zbiorach włocławskiej biblioteki seminaryjnej znajdują się 
ponadto kolekcje członków kapituły katedralnej we Włocławku. 
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Zaprezentowała je Bernardeta Iwańska-Cieślik. Omówiła motywacje, 
jakimi były dla gromadzenia książek: zdobyte wykształcenie, piastowane 
stanowiska oraz działalność pisarska i naukowa. Wskazała na zainte-
resowania bibliofilskie prałatów i kanoników kapituły – zapiski 
własnościowe czy dbanie o dalsze losy księgozbioru po śmierci 
właściciela. W aneksie podała nazwiska włocławskiego duchowieństwa 

kapitulnego od XV do XX w., które posiadało księgozbiory wraz 
z zaznaczeniem danych o ich wielkości [32]. W drugiej publikacji 
autorka odniosła się do 2. opracowań dotyczących księgozbiorów 
szlacheckich – rodziny Strzemboszów i Andrzeja Lisieckiego, jakie 
ukazały się w 30. tomie „Prac Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”. 
Scharakteryzowała krótko rozprawy i podała informacje o nieuwzglę-

dnionych w nich książkach pochodzących ze zbiorów rodziny 
Strzemboszów i Lisieckiego dostępnych w bibliotece seminaryjnej we 
Włocławku [15; 34; 67]. 

Temat księgozbioru biskupa Stanisława Wojciecha Okoniew-
skiego (1870-1944) podjął Krzysztof Nierzwicki. Przedstawił działal-
ność bibliofilską pierwszego od czasów zaborów polskiego biskupa 

chełmińskiego, który wykazał się ogromną troską o rozwój pelplińskiej 
biblioteki seminaryjnej. Biskup Okoniewski zgromadził jedną z naj-
większych bibliotek prywatnych na Pomorzu, która przed II wojną 
światową liczyła ponad 12 000 tomów. Kolekcja poniosła ogromne 
straty w czasie okupacji, ponieważ część dzieł spalono, część wywie-
ziono do Berlina lub rozproszono po wielu miejscach. Autor zajął się 

zbadaniem tej części kolekcji, która zachowała się w zbiorach Biblioteki 
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w liczbie ponad 250 
tomów. Okres wojenny szczęśliwie przetrwało wiele cennych polo-
ników, w dużej części szesnastowiecznych. Autor omówił proweniencję 
zachowanych dzieł, oprawę, sposoby nabywania książek oraz ogłosił 
katalog zachowanych starodruków z kolekcji Okoniewskiego [51]. 

Natomiast ks. Marian Borzyszkowski w badaniach nad biblio-
teką ks. Stanisława Zdanowicza, profesora liturgiki i kaznodziei, skupił 
się na 53. starodrukach, które wraz z pozostałymi książkami przekazane 
zostały Bibliotece Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” 
w Olsztynie [9].  

Pełnego obrazu kolekcji zbieranej przez wiele lat przez biskupa 

Floriana Amanda Janowskiego (1725-1801) nie oddała także praca 
ks. Adama Nowaka. Wynika to z faktu, że ten pierwszy biskup 
tarnowski, a wcześniej wieloletni opat tyniecki, rezydował w kilku 
miejscach i już za jego życia księgozbiór był podzielony na kilka 
zespołów. Obecnie w zbiorach biblioteki seminaryjnej w Tarnowie 



132 

Ewa Olszowy 

znajduje się 8 dzieł sygnowanych ekslibrisem biskupa oraz drobne druki, 
m.in. kazania dedykowane Janowskiemu – tzw. janowscjana [60]. 

Na łamach „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” 
odnajdujemy kilka prac dotyczących prywatnych księgozbiorów księży. 
Weronika Pawłowicz przedstawiła księgozbiory wielu śląskich kapła-
nów m.in.: ks. Alojzego Ficka (1790-1862), ks. Antoniego Stabika 
(1807-1887), ks. Józefa Szafranka (1807-1884), ks. Augustyna Bogu-
sława Weltzla (1817-1897), ks. Norberta Bonczyka (1837-1893), ks. 
Konstantego Damrota (1841-1895), ks. Józefa Gregora (1857-1926). 
Wykonała szeroką kwerendę w Bibliotece Wyższego Śląskiego Semina-
rium Duchownego, Bibliotece Kurii Diecezjalnej w Katowicach oraz 
Bibliotece Śląskiej [70]. Publikacja stanowi fragment pracy doktorskiej 
autorki [71]. 

Z kolei księgozbiór ks. Stanisława Janasika (1882-1942), 
profesora i rektora Seminarium Duchownego w Poznaniu, audytora Roty 
Rzymskiej, stał się przedmiotem artykułu Bogumiły Warząchowskiej. 
Kolekcję tworzy około 2 000 woluminów książek, w większości obco-
języcznych, o tematyce prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa kanonicznego. Znajdują się w niej zarówno kodeksy 
specjalistyczne, prace dotyczące bardzo wąskich zagadnień kanoni-
stycznych, jak również fachowe polskie i zagraniczne czasopisma 
prawnicze. Całość kolekcji to bardzo cenny materiał badawczy 
w zakresie prawa kanonicznego. Dzieła zbierane przez kilkadziesiąt lat 
zostały wprawdzie zapisane przez właściciela kościołowi Św. Stanisława 
w Rzymie, jednak późniejsi rektorzy uznali, że tak specjalistyczna 
literatura zostanie lepiej wykorzystana przez środowisko akademickie, 
toteż za pośrednictwem arcybiskupa Szczepana Wesołego księgozbiór 
trafił do Biblioteki Teologicznej w Katowicach [110].  

Zbiory wymienionej książnicy zasiliły też książki z księgo-
zbiorów prywatnych ks. dr. Martina Gritza (1916-2002) i ks. prof. dr. 
Paula Bormanna (1926-2003) omówione przez ks. Wincentego Myszora. 
Ks. dr M. Gritz urodził się w Namysłowie na Śląsku, po wojnie osiadł 
w diecezji Rottenburg w Niemczech gdzie był duszpasterzem Ślązaków 
wysiedlonych z Polski oraz duszpasterzem wojskowym. Na zgromadzoną 
przez niego kolekcję składały się głównie książki związane z prowadzoną 
działalnością duszpasterską – liczne dotyczyły duszpasterstwa wojsko-
wego, historii Kościoła na Śląsku, najnowszej historii Niemiec, politologii 
[49]. Natomiast ks. prof. dr P. Bormann był kapłanem archidiecezji 
Paderborn, rektorem i wykładowcą teologii pastoralnej i homiletyki 
tamtejszego Wydziału Teologicznego. Biblioteka ks. Bormanna obejmo-
wała książki z zakresu teologii pastoralnej, homiletyki, pedagogiki i kate-
chetyki. Ponadto znajdowały się w niej dokumenty dotyczące prawa 
uczelni i wydziałów teologicznych w Niemczech, jak również cenne prace 
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zbiorowe. Księgozbiór zawierał także znaczną liczbę fachowych 
czasopism teologicznych [50]. 

Straty poniesione przez biblioteki, rewindykacja zbiorów i kontrola 

księgozbiorów religijnych w 1960 r. 

Tematem często podejmowanym przez badaczy jest zagadnienie 
zniszczeń, jakie spotkały księgozbiory kościelne w wyniku prowadzonych 
przez państwo polskie wojen lub strat spowodowanych trwającą od lat 80. 
XVIII w. kasatę klasztorów. W tej trudnej sytuacji znalazły się m.in. 
księgozbiory kościelne na terenie archidiecezji lwowskiej obrządku 

łacińskiego, których dzieje na przełomie XVIII i XIX stulecia badał ks. 
Józef Krętosz. Tamtejszy Kościół został ciężko doświadczony przez 
józefińską politykę władców monarchii habsburskiej, zmierzającej do 
oderwania go od Kościoła powszechnego i podporządkowania woli 
panującego. Książki pochodzące ze skasowanych klasztorów poddano 
selekcji: „poprawne ideologicznie” przekazano do utworzonego przez 

państwo seminarium i fakultetu teologicznego we Lwowie, dublety zostały 
sprzedane na zasilenie funduszu religijnego. Z kolei tytuły „niebezpieczne 
dla czytelnika” przeznaczone zostały na zniszczenie. Zakazano spro-
wadzania książek z zagranicy, a do użytku dopuszczano jedynie tytuły 
wydawane za zgodą panującego. Autor poruszył również zagadnienie 
księgozbiorów parafialnych, omówił rozporządzenia władz państwowych 

dotyczące prowadzenia księgozbiorów, przedstawił wykaz bibliotek 
parafialnych w archidiecezji z początku XIX w. [42]. 

Kolejne publikacje analizowały stan zniszczeń wojennych i rewin-
dykacji zbiorów po II wojnie światowej.  

Szczególnie dotkliwe straty spowodowane działaniami okupanta 
dotknęły bogatą bibliotekę pelplińską, o czym pisała B. Góra. Część 

kolekcji trafiła do bibliotek uniwersyteckich w Poznaniu, Wrocławiu 
i Berlinie, część natomiast (około 10 000 tomów z działu naukowego) 
została spalona przez Niemców. Pelplinensia rozproszono po wielu 
miastach polskich: Gdańsku, Malborku, Wilkowie na Śląsku, Warszawie, 
Wrocławiu, Olsztynie oraz wywieziono do krajów sąsiednich: Czechosło-
wacji, Niemiec i ZSRR. W wyniku akcji rewindykacyjnej odzyskano 

niewiele ponad 1/3 zrabowanych dzieł. Szczęśliwie mimo działań 
wojennych przetrwały najcenniejsze zbiory, tj. Biblia Gutenberga 
i Psałterz Dawida z XVI w., które zgodnie z ustaleniami planu ewakuacji 
księgozbioru zainicjowanego jeszcze przed wybuchem wojny przez 
biskupa Okoniewskiego przewieziono do Warszawy, a stamtąd ewakuo-
wano do Kanady [26]. 
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Proces odzyskiwania książek ze zbiorów Biblioteki Wyższego 
Seminarium Duchownego we Włocławku, w świetle niepublikowanej 
dotąd korespondencji ks. Stefana Wyszyńskiego oraz ks. Franciszka 
Korszyńskiego, rektora seminarium, opisał Ryszard Nowicki. Księgo-
zbiór seminaryjny został wywieziony przez okupanta w 1940 r. i składo-
wany w poznańskim kościele Św. Michała. Najcenniejsze dzieła prze-

wieziono do Smogulca. Po wojnie akcją zabezpieczania i rewindykacją 
zbiorów bibliotecznych na terenie Wielkopolski zajmowali się praco-
wnicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, kierowanej przez 
Aleksandra Birkenmajera. Podobnie jak w przypadku książnicy 
pelplińskiej, działania rewindykacyjne przyniosły zwrot zaledwie 1/3 
przedwojennego zasobu [61]. 

Problem sytuacji dóbr kultury po II wojnie światowej na 
obszarze byłych Prus Wschodnich przedstawił Paweł Błażewicz. Autor 
podjął się opracowania materiału zawartego w sprawozdaniu wyko-
nanym przez Jerzego Żułkwę, który po wojnie został skierowany na 
teren okręgu mazurskiego w celu terenowych oględzin i weryfikacji 
stanu zachowania dóbr kultury ze stanem znanym z literatury fachowej. 
P. Błażewicz w oparciu o sprawozdanie dokonał zestawienia bibliotek 
i archiwów, również kościelnych, jakie istniały w miejscowościach na 
omawianym terenie. Autor korzystał z egzemplarza sprawozdania 
znajdującego się w zbiorach Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Ol-
sztynie, na którym nie zachowała się karta tytułowa, co uniemożliwia 
określenie m.in. czasu powstania wykazu oraz zleceniodawcy. Jak 
podkreślił P. Błażewicz, był to ważny materiał źródłowy, który nie tylko 
przedstawiał sieć bibliotek i archiwów na terenach byłych Prus Wscho-
dnich, ale jednocześnie dowodził zainteresowania się polskich władz 
tamtejszymi dobrami kultury [4]. 

Trudnym momentem w dziejach książnic kościelnych w PRL była 
przeprowadzona przez władze państwowe w dniach 22-24 sierpnia 1960 r. 
kontrola 26 bibliotek diecezjalnych seminariów duchownych, 38 semi-
nariów zakonnych i 3 innych instytucji kościelnych [20, s. 129]. Rekon-
strukcję tych wydarzeń w oparciu o akta Wojewódzkich Urzędów Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk oraz korespondencję przedstawicieli bibliotek 
poddanych rewizji odnajdujemy w pracach ks. Krzysztofa Bielawnego 
i Lidii Potykanowicz-Sudy. 

Rewizję księgozbiorów Instytutu Katechetycznego w Gietrz-
wałdzie, Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, 
Seminarium Misyjnego Ojców Werbistów w Pieniężnie przedstawił 
ks. K. Bielawny. Z placówek skonfiskowano ogółem 136 tytułów, w 421. 
egzemplarzach, których wykazy umieszczono w opracowaniu. Autor zajął 
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się ponadto problemem cenzury w drukach diecezji warmińskiej, szcze-
gólnie „Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych” [2]. 

L. Potykanowicz-Suda opisała kontrolę bibliotek: Niższego 
i Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, Biskupiego Seminar-
ium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, oo. franciszkanów w Gdyni i księ-
ży pallotynów w Gdańsku. Interesująca jest stosunkowo mała, wynosząca 
łącznie około 50 pozycji, suma „zabezpieczonych” przez władze książek 
[73]. 

Za pewnego rodzaju podsumowanie problematyki ujętej 

w 6 ostatnich artykułach uznać można opracowanie ks. M. Borzysz-
kowskiego o znamiennym tytule Pomoc książki i przemoc wobec książki 
jako przejaw dobra i zła w działaniu człowieka na przykładzie dziejów 
kościelnych bibliotek warmińskich. Przedstawia ono nie tylko burzliwe 
losy oraz straty poniesione przez książnice diecezji warmińskiej w ciągu 
wieków, spowodowane działaniami wojennymi, wywozem dzieł czy 

restrykcjami administracyjnymi władz, ale ukazuje książkę, zbiory 
biblioteczne w szerszym, bardziej religijnym aspekcie. Książka od 
wieków pełni ogromną rolę w służbie ewangelizacji, przekazując naukę 
Chrystusa. Zdaniem autora „jest niezastąpionym środkiem rozwoju 
intelektualnego człowieka i tworzeniu przez człowieka świata dobra” 
[8, s. 81]. Zło tkwiące w niszczeniu książek i bibliotek, jak zaznaczył 

ks. M. Borzyszkowski, było skierowane przeciwko wolności człowieka, 
jego prawa do rozwoju intelektualnego i religijnego [8, s. 90].  

Zagadnienia współczesne bibliotek kościelnych 

Publikacje już omówione skupiały się na dziejach bibliotek lub 

na analizie zawartości poszczególnych kolekcji, w większości o chara-

kterze historycznym, zabytkowym. Jednak w diecezjalnych czaso-

pismach teologicznych znajdują się również teksty, w których poruszane 

są współczesne problemy kościelnego bibliotekarstwa oraz zagadnienia 

związane z bieżącą działalnością bibliotek. 

Niewątpliwie istotną rolę odgrywa współpraca między-

biblioteczna, której swoje wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji 

naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego w styczniu 1977 r. poświęcił, a następnie zamieścił 

w „Poznańskich Studiach Teologicznych”, ks. Feliks Lenort. W tekście 

podkreślono konieczność kooperacji książnic na kilku płaszczyznach: 

w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, infor-

macji naukowej oraz działalności badawczej, dydaktycznej i wyda-

wniczej. Według autora, ośrodkiem koordynującym wszelkie postulo-

wane działania, powinna być Biblioteka Uniwersytecka KUL z racji 
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największej liczby posiadanych zbiorów oraz sporej grupy doświad-

czonych pracowników [46]. 

O współpracy innego rodzaju informował komunikat Lidii Ippoldt 

na temat działalności koła naukowego „Bibliolog” z krakowskiej Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w bibliotece pelplińskiej. Okazją do podjęcia 

współpracy stała się wycieczka studentów w 1983 r., którzy zafascynowani 

skarbami pelplińskimi kierowali się tam w następnych latach na obozy 

naukowe, zaliczane jako praktyka biblioteczna, podczas których zajmowali 

się porządkowaniem i katalogowaniem księgozbioru [31]. 

W bloku tematycznym poświęconym problemom aktualnej 

działalności bibliotek wyróżniają się sprawozdania podsumowujące 

funkcjonowanie placówek za jakiś okres. Tego rodzaju opracowanie, za 

lata 1993-1998, zamieścił ks. Stanisław Bastrzyk w „Studiach Sando-

mierskich” gdy pełnił funkcję dyrektora sandomierskiej biblioteki 

seminaryjnej [1]. Pięcioletni okres działalności Biblioteki Teologicznej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawiła B. Warząchowska. 

Omówiła strukturę organizacyjną biblioteki, politykę gromadzenia 

zbiorów, aktualny stan księgozbioru, działalność informacyjną i dyda-

ktyczną, jak również środowisko użytkowników książnicy [108].  

O działalności innych seminaryjnych książnic dowiadujemy się 

z  3 kolejnych artykułów. Jolanta Szymańska ukazała okoliczności pow-

stania Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu oraz 

działalność placówki od 1997 r. do 2003 r. Podała wyczerpujące infor-

macje na temat gromadzenia i opracowania zbiorów, komputeryzacji, 

warunków lokalowych, finansów i współpracy z innymi instytucjami 

[97]. 

„Ełckie Studia Teologiczne” z 2002 r. poświęcone zostały dzie-

sięcioleciu istnienia lokalnej diecezji. Z tej okazji początki tamtejszej 

biblioteki seminaryjnej, zbiory i sposoby ich pozyskiwania omówił ks. 

Ryszard Kurek [43]. Więcej informacji na temat tej samej książnicy 

dostarczył artykuł Ewy Folejewskiej, w którym autorka zaprezentowała 

działalność, warunki lokalowe oraz zbiory, w szczególności stare druki 

z materiałem fotograficznym [21]. 

Recenzje książek i czasopism, sprawozdania z konferencji i wystaw 

bibliotecznych  

Prawie wszystkie z czasopism diecezjalnych posiadają w swojej 
strukturze dział recenzyjny, w którym przedstawiane są najnowsze 
publikacje z dziedziny teologii, filozofii czy historii Kościoła. Jak 

wynika z przeprowadzonych badań, można tam również znaleźć 
krytyczne omówienia publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, w tym 
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następujących wydawnictw informacyjnych: Wykaz czasopism teolo-
gicznych i filozoficznych w bibliotekach polskich. Wyd. 2 popr. i uzup. 
(Warszawa 1968) [52], Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce: 
informator, oprac. Waldemar Witold Żurek (Kielce 2005) [75] oraz 
monografii bibliotek: Michał Marian Grzybowski, Mądrość zbudowała 
sobie dom : 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 

w Płocku, 1928-2003 (Płock 2004) [29], B. Góra, Biblioteka Wyższego 
Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828-2000 (Kraków 2007) [96]. 
Ponadto omówiono publikacje: Witolda Jakóbczyka, Towarzystwo 
Czytelni Ludowych 1880-1939 (Poznań 1982) [19]; Tomasza Moskala, 
Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w. 
(Sandomierz 2005) [69]; Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. 

Antologia narodowych kodeksów etycznych, red. Zdzisław Gębołyś 
i Jacek Tomaszczyk, (Warszawa 2008) [62] i Jolanty Gwioździk, 
Edwarda Różyckiego, Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki 
Katedralnej we Lwowie (Warszawa 2008) [33]. J. Rył podała także 
informację o pracy Biblioteka katedralna w Gnieźnie do połowy XVII 
wieku [92]. 

Z wydawnictw zagranicznych opisano: Handbuch der kirchlichen 
katholisch-theologischen Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland 
und in West Berlin, oprac. Franz Rudolf Reichert (Trier 1972) [53]; 
Michela A. Pegga, A Catalogue of German Reformation Pamphlets (1516-
1546) in Libraries of Great Britain and Ireland (Baden-Baden 1973) [59]; 
Nojusa Feigelmanasa Lietuvos inkunabulai (Vilnius 1975) [39].  

Jedynym zrecenzowanym czasopismem są „Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne”, których treść i osiągnięcia, zdaniem ks. Stanisława 
Kotkowskiego, autora recenzji, warte były zalecenia czytelnikom 
„Studiów Sandomierskich”, z racji znajdujących się w nich materiałów 
dotyczących diecezji sandomierskiej [38, s. 361]. 

Przeprowadzona kwerenda pokazała, że periodyki teologiczne to 

także miejsce na sprawozdania z rozmaitych wydarzeń bibliotecznych, 
takich jak konferencje czy wystawy. 

Z konferencją Starodruki Biblioteki AWSD w Białymstoku i ich 
konserwacja, zorganizowaną 10 kwietnia 2008 r. zaznajamiał tekst 
ks. M. Olszewskiego [65]. Natomiast B. Warząchowska zaprezentowała 
IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Biblio-

tekarzy Polskich w Katowicach, które odbyło się 15 lutego 2007 r. i do-
tyczyło księgozbiorów klasztornych i kościelnych [111]. Drugi tekst 
autorki ukazał obrady XIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES w dniach 4-6 września 2007 r. [109]. Obydwa 
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relacjonowane wydarzenia miały miejsce w Bibliotece Teologicznej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Jedną z form działalności biblioteki jest przygotowanie wystaw 
bibliotecznych, które służą m.in. do prezentacji czasami mało znanych, 
ale interesujących czy też unikatowych zbiorów. Odnaleziono 7 spra-
wozdań z ekspozycji, co ciekawe większość z nich ukazuje dużą 

aktywność na tym polu Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 
„Hosianum” w Olsztynie. Jej dyrektor, ks. M. Borzyszkowski, opisał 
następujące wystawy: poświęconą kard. Stanisławowi Hozjuszowi 
z okazji czterechsetlecia śmierci [11], ks. Walentemu Barczewskiemu 
(1856-1928) [13], Ignacemu Krasickiemu z okazji dwieście 
pięćdziesiątej rocznicy urodzin [12], ilustrującą pięćsetlecie odkrycia 

i ewangelizacji Ameryki [14], przedstawiającą dzieje Świętej Lipki [10] 
i towarzyszącą Sympozjum Kromeriańskiemu w maju 1989 r. [6]. 
W sprawozdaniach zamieszczał katalog wystaw oraz zdjęcia gablot. 

Szerokie grono zainteresowanych, oprócz wymienionych po-
wyżej ekspozycji, przyciągnęła także wystawa Oblicza ewangelizacji 
Afryki zorganizowana na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Śląskiego w dniach 2-20 czerwca 2009 r., a opisana przez ks. Grzegorza 
Witę. Ze sprawozdania można dokładnie zapoznać się z zaprezento-
wanymi na ekspozycji unikatowymi zbiorami Biblioteki Papieskiego 
Uniwersytetu Urbanianium i Papieskiej Biblioteki Misyjnej w Rzymie, 
obrazującymi 3 etapy misji Afryki [116].  

Zagadnienia różne 

Część z odnalezionych opracowań trudno jednoznacznie 
zakwalifikować do wymienionych już grup tematycznych. Są to 
rozmaite wykazy, przykładowo części księgozbioru – m.in. zestawienia 
prac znajdujących się we włocławskiej bibliotece seminaryjnej podaje 
ks. K. Rulka [85; 86]. Na łamach „Studiów Pelplińskich” odnajdujemy 
spis czasopism dostępnych w bibliotece naukowej tamtejszego Wyż-
szego Seminarium Duchownego [94]. W „Studiach Warmińskich” 
z 1980 r., podano wykaz rękopisów archiwalnych i bibliotecznych za-
wierających publikowaną korespondencję Stanisława Hozjusza, 
kardynała i biskupa warmińskiego [117]. Z kolei Osvaldo Raineri 
umieścił na łamach „Warszawskich Studiów Teologicznych” wykaz 
rękopisów Enrico Cerulli z Biblioteki Watykańskiej [74]. 

Jedno opracowanie poświęcone jest pismom Św. Tomasza, które 
zachowały się w bibliotekach naukowych Gdańska, Pelplina, Torunia 
i Olsztyna. Ks. M. Borzyszkowski wymienił rękopisy, inkunabuły i sta-
rodruki zawierające pisma świętego oraz różne wydania jego dzieł, 
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znajdujące się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii     
Nauk, Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie, Biblioteki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Książnicy Miejskiej w Toruniu, 
Biblioteki Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie [7]. 

Wynikiem kwerendy w bibliotekach szwedzkich był rekonesans 
J. Z. Lichańskiego obecności w zbiorach dzieł wybitnych szesnasto-
wiecznych biskupów warmińskich – S. Hozjusza i Marcina Kromera [48].  

Z kolei w „Studiach Sandomierskich” z 2007 r. zamieszczono 
słowa podziękowania dla biskupa Edwarda Frankowskiego za dążenia do 
powołania w Stalowej Woli Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz 
za dbałość o tamtejszą Bibliotekę Uniwersytecką [23]. 

Spośród opracowań nie mieszczących się w omawianej tema-
tyce, a wartych odnotowania, wymienić należy jeszcze artykuły ks. 
Wojciecha Cichosza o początkach pisma i książki, Marii Krajewskiej 
o bibliotece Braniewskich oraz Dariusza Kuźminy o książce religijnej 
w Polsce w XVI i XVII w. [16; 40; 44]. 

Podsumowanie 

Pierwsze prace, jakie pojawiały się na łamach czasopism die-
cezjalnych, w większości poświęcono udostępnieniu rękopisów oraz re-
konstrukcji zbiorów dawnych bibliotek – klasztornych, katedralnych 

i kolegiackich. Opracowania o wartości praktycznej, a więc o funkcjo-
nowaniu bibliotek (głównie seminaryjnych) i organizacji zbiorów, poja-
wiły się dopiero od lat 90. XX wieku. Niesłabnącym od wielu lat zainte-
resowaniem cieszą się księgozbiory prywatne duchowieństwa, zarówno 
historyczne, jak i współczesne. 

Omówione publikacje pokazują, że biblioteki kościelne intere-

sują wielu naukowców duchownych i świeckich, choć artykuły ich 
dotyczące są często przemieszane z zagadnieniami teologicznymi i tym 
samym trudno dostrzegalne. Jedna trzecia czasopism poddanych kweren-
dzie nie uwzględnia w żadnym stopniu tematu kościelnych zasobów 
bibliotecznych. Jednak opracowania, jakie zostały odnalezione i omów-
ione, zdecydowanie godne są zaprezentowania szerszemu gronu biblio-

tekoznawców.  

WYKAZ CZASOPISM: 

1. „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” T. 1 (1996) - 12 (2011) 

2. „Colloquia Theologica Ottoniana” Nr 1-2 (2004) – 1-2 (2010) 

3. „Colloquium Salutis: Wrocławskie Studia Teologiczne” T. 1 
(1969) - 25 (1994) 



140 

Ewa Olszowy 

4. „Częstochowskie Studia Teologiczne” T. 1 (1973) - 39 (2011) 

5. „Ełckie Studia Teologiczne” T. 1 (2000) - 6 (2005)  

6. „Kaliskie Studia Teologiczne” T. 1 (2002) - 8 (2009/2010)  

7. „Kieleckie Studia Teologiczne” T. 1 (2002) - 10 (2011) 

8. „Łódzkie Studia Teologiczne” T. 1 (1992) - 18 (2009) 

9. „Perspectiva: Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” Nr 1 
(2002) - 2 (2011) 

10. „Poznańskie Studia Teologiczne” T. 1 (1972) - 24 (2010) 

11. „Premislia Christiana” T. 1 (1987/1988) - 14 (2010/2011) 

12. „Resovia Sacra” T. 1 (1994) - 17 (2010) 

13. „Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego” T. 1 (1968) - 2 (1970) 

14. „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” T. 1 (2001) - 7 
(2011) 

15. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” T. 1 (1993) – 10 (2010)  

16. „Studia Bydgoskie” T. 1 (2007) - 4 (2010)  

17. „Studia Diecezji Radomskiej” T. 1 (1998) - 10 (2010/2011)  

18. „Studia Elbląskie” T. 1 (1999) - 12 (2011) 

19. „Studia Ełckie” T. 8 (2006) - 13 (2011) (poprz.: „Ełckie Studia 
Teologiczne”) 

20. „Studia Gdańskie” T. 1 (1973) - 26/27 (2010) 

21. „Studia Gnesnensia” T. 1 (1975) - 25 (2011)  

22. „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” T. 1 (1992) - 17 (2011)  

23. „Studia Loviciensia” T. 1 (1999) - 13 (2011) 

24. „Studia Paradyskie” T. 1 (1985) - 20 (2010/2011) 

25. „Studia Pelplińskie” T. 1 (1969) - 44 (2011) 

26. „Studia Płockie” T. 1 (1973) - 37 (2009) 

27. „Studia Sandomierskie” T. 1 (1980) – 18 z. 1 (2011) 

28. „Studia Teologiczne: Białystok-Drohiczyn-Łomża” T. 1 (1983) - 
29 (2011)  

29. „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” T. 3 (1973) 
- 31 (2011) (poprz.: „Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego” 

30. „Studia Warmińskie” T. 1 (1964) - 46 (2009)  

31. „Studia Włocławskie” T. 1 (1998) - 13 (2011) 

32. „Szczecińskie Studia Kościelne” Nr 1 (1991) - 6 (1995)  

33. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” T. 1 (1968) - 44 z. 1-2 
(2011) 
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34. „Świdnickie Studia Teologiczne” R. 1 (2004) - 8 (2011)  

35. „Tarnowskie Studia Teologiczne” T. 5 (1972) - 30 cz. 1-2 (2011) 

36. „Teologiczne Studia Siedleckie” R. 1 (2004) - 7 (2010) 

37. „Theologica Thoruniensia” T. 1 (2001) - 7/8 (2006/2007) 

38. „Warszawskie Studia Teologiczne” T. 1 (1983) - 24 cz. 1 (2011) 
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ABSTRACT: 

The aim of the article is to show how the subject of church libra-
ries is treated in theological journals published by Polish theological 
seminaries. The analysis, which includes nearly 40 titles, shows that 
church library issues appear in about 100 publications. The subjects of 
interest are mostly monastery libraries, collections of seminar libraries 
and private collections of the clergy. 
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RECENZJA, REKOMENDACJA, INFORMACJA CZY PROMOCJA? 

KSIĄŻKI ZABAWKI NA ŁAMACH MAGAZYNÓW PARENTINGOWYCH 

W LATACH 2005-2010 

 

 

 

ABSTRAKT: 

Przedstawiono polskie magazyny parentingowe osiągające naj-
wyższe wyniki sprzedaży w latach 2005-2010. Poddano analizie ich 
zawartość ze szczególnym uwzględnieniem rubryk zawierających opisy 
książek zabawek. Analiza dotyczyła treści artykułów i formy zewnętrz-

nej rubryki: układu graficznego, proporcji liczby zdjęć do tekstu oraz 
obecności treści reklamowych. Badane czasopisma w różny sposób 
prezentowały książki zabawki i literaturę dziecięcą: jedne ograniczały się 
do krótkich tekstów informacyjnych o charakterze marketingowym, 
podczas gdy inne umieszczały bardziej obszerne teksty, przekazujące 
wiele cennych informacji. Najczęściej występującym niedociągnięciem 

w opisach książek we wszystkich omawianych magazynach był brak 
danych bibliograficznych. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Książka dla dzieci. Książka zabawka. Magazyn parentingowy. Prasa. 
Recenzja. 
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Gwałtowny rozwój polskiej gospodarki, który nastąpił w ostat-
nim dziesięcioleciu XX w., dał się zauważyć także w segmencie książek 
dla dzieci. W kontakcie z kulturą zachodnią – nasyconą kolorami i do-
starczającą intensywnych bodźców – powojenny dorobek krajowego 
rynku wydawniczego wydawał się nijaki, smutny i pozbawiony barw. 
Znaczny wpływ miał na to fakt, że polskie techniczne zaplecze poligra-
ficzne znajdowało się na dużo niższym poziomie niż w takich krajach, 
jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. Nawet znakomite ilustracje 
twórców z kręgu Polskiej Szkoły Ilustracji, którzy zostali docenieni 
niemal na całym świecie, drukowane w takich warunkach, nie wywoły-
wały w polskim adresacie odpowiedniego wrażenia. Szerokie grono 
odbiorców przychylnie przyjęło więc ofertę zagranicznych koncernów 
wydawniczych, często opartą na tytułach licencyjnych oraz możliwości 
nowych polskich wydawnictw, np.: Wilgi, Debitu czy Siedmiorogu, 
które skierowały swą ofertę do najmłodszych. Na przełomie XX i XXI 
w. rynek książki dla dzieci stale się powiększał i jednocześnie coraz 
bardziej się różnicował. W 2001 r. na rynku pojawiło się 7 000 egzem-
plarzy książek zaliczanych do literatury pięknej dla dzieci [20, s. 6], 
w ciągu następnych lat liczba ta systematycznie rosła i już 2 lata później 
wyniosła 13 300 egzemplarzy [21]. Kryzys gospodarczy wywarł jednak 
ogromny wpływ na segment książki dla dzieci, więc w 2010 r. liczba 
egzemplarzy zmalała do poziomu z 2005 r., czyli 9 000 [21].  

Książki zabawki, nazwane przez Joannę Papuzińską pre-
książkami służącymi do zabawy i manipulacji [18, s. 12], podsuwane są 
najmłodszym dzieciom u początku ich drogi czytelniczej. Gatunek ten 
jest już bardzo rozbudowany i nie ogranicza się tylko do szmacianek, 
rozkładanek, książeczek kąpielowych i dźwiękowych. Rozwój technolo-
giczny umożliwia włączenie różnorodnych elementów ludycznych, także 
do książek dla przedszkolaków i starszych dzieci, np. do książek popular-
nonaukowych. Wśród oficyn wydawniczych, które kładą silny nacisk na 
wzbogacanie swojej oferty książek zabawek i stale proponują czytelnikom 
ich nowe odmiany, są takie firmy jak: Wilga, FK Olesiejuk czy Debit. 

Odrębną kwestią pozostaje problem, w jaki sposób dorośli,            
rodzice, opiekunowie czy wychowawcy zdobywają informacje na temat 
nowości wydawniczych z rynku książek dla dzieci. W najpopularniej-
szych środkach przekazu, takich jak telewizja czy radio, które poddane są 
prawom ekonomii i rynku, brak najczęściej miejsca na tak „niekomercyj-
ny” produkt, jak książka dziecięca. Natomiast zasoby Internetu, z punktu 
widzenia zwykłego odbiorcy, nie są w żaden sposób uporządkowane 
i często poszukujący informacji nie mają możliwości ustalenia, kim jest 
autor tekstu i czy jest wiarygodny. W cyberprzestrzeni możliwość 
umieszczania własnych treści mają nie tylko instytucje państwowe czy 
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koncerny, ale także osoby prywatne. Jednak anonimowość Internetu 
sprawia, że możliwe jest nieetyczne wykorzystywanie jego potencjału, 
na przykład przez stosowanie marketingu wirusowego, czyli przedsta-
wianie treści komercyjnych jako prywatnych opinii zwykłych użytkow-
ników [15]. Na ten problem zwracają uwagę przedstawiciele wydawców 
prasy, m.in. Iwona Szajkowska, reprezentująca wydawcę magazynu 
„Dziecko”: „Zalew nieraz sprzecznych informacji, jakie można znaleźć 
w Internecie, powoduje chaos i dlatego rodzice mają potrzebę oparcia się 
na autorytecie i konkretnych danych” [22]. Takie konkretne i wiarygod-
ne dane miałyby dostarczać właśnie gazety i czasopisma. Prasa parentin-
gowa oferuje wiele tytułów czasopism skierowanych do rodziców     
wychowujących dzieci najmłodsze (najczęściej do 6 roku życia), 
w których omawiane są najróżniejsze aspekty dzieciństwa: zdrowie, 
żywienie, rozwój ruchowy i emocjonalny, ale także zabawa i edukacja. 
Część pism wprowadza ponadto teksty promujące kulturę, w tym zagadnie-
nia związane z literaturą i książką dziecięcą. Teksty te mają nie tylko cha-
rakter sporadycznych artykułów omawiających rolę książki i czytania 
w rozwoju dziecka czy prezentujących konkretne pozycje z literatury dzie-
cięcej, które mogą pomóc rodzicom w rozwiązaniu dziecięcych problemów. 
Wydawcy prasy dostrzegli rozwój rynku książki, na którym nieustannie 
pojawiają się nowe tytuły, i z tego powodu decydują się na umieszczenie 
w czasopismach stałej rubryki zawierającej recenzje nowości książkowych. 

Polski rynek prasy parentingowej 

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) gromadzi szczegółowe 
dane dotyczące rozmiaru polskiego rynku prasy i udziału w nim poszczegól-
nych tytułów. ZKDP regularnie udostępnia informacje na temat wysokości 
nakładów gazet i czasopism oraz liczby egzemplarzy rozprowadzonych 

w dystrybucji płatnej i bezpłatnej. 
 
Tab. 1. Średni nakład magazynów parentingowych w latach 2005-2010. 

                 Rocznik    

Tytuł 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

„Dziecko” 131 743 157 650 159 718 156 827 145 178 141 559 

„Mam Dziecko” 149 953 163 137 160 481 171 675 158 893 146 633 

„Mamo, to Ja” 157 135 176 836 177 271 179 964 156 927 147 908 

„Rodzice” 112 493 132 500 115 330 157 299 127 084 93 254 

„Twoje Dziecko” 116 165 140 278 141 639 137 010 118 775 112 303 

„Twój Maluszek” 203 080 202 113 186 933 181 666 170 195 148 217 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZKDP [24]. 



156 

Agnieszka Maroń 

Z danych zawartych w Tab. 1 wynika, że udział poszczególnych 
magazynów w rynku prasy na przestrzeni analizowanych 6 lat ulegał 
tylko niewielkim wahaniom. Na skutek tego, w nieznacznym stopniu 

zmieniały się ich pozycje w rankingu najlepiej sprzedających się czaso-
pism dla rodziców. Pierwsze 3 miejsca niezmiennie zajmowały kolejno: 
„Twój Maluszek”, „Mamo, to Ja” oraz „Mam dziecko”. Dalej ulokowały 
się  magazyny „Dziecko” i „Twoje Dziecko”. Do pierwszej piątki nie 
zaliczał się magazyn „Rodzice”. Wyjątkiem były lata 2008 i 2009, gdy 
czasopismo miało zwiększony nakład. Nie uchroniło to jednak pisma od 

negatywnych wpływów kryzysu gospodarczego, gdyż na początku roku 
2010, koncern G+J – wydawca magazynu „Rodzice” – zdecydował się na 
zmniejszenie częstotliwości ukazywania się czasopisma z miesięcznika 
do kwartalnika. 

Niewątpliwie jako pozytyw należy przyjąć fakt, że spośród 
5.  najpopularniejszych w Polsce magazynów dla rodziców tylko 1 – 

„Twój Maluszek” – nie zawiera stałej rubryki poświęconej książkom dla 
najmłodszych czytelników. Związane jest to jednak z charakterem ma-
gazynu, który wydawca – Edipresse Polska – prezentuje jako „domowe-
go pediatrę”, który „błyskawicznie znajduje rozwiązania codziennych 
problemów dręczących każdą mamę” [11]. Zgodnie z założeniami redak-
cji „Twój Maluszek” poświęcony jest głównie problemom zdrowia oraz 

żywienia niemowląt i małych dzieci, przy czym ogranicza się do bardzo 
krótkich, praktycznych informacji. Magazyn ukazuje się od października 
2005 r. i błyskawicznie przejął, właściwie na stałe, pierwsze miejsce 
w rankingu sprzedaży. Ten sukces marketingowy nie wynikał jednak 
tylko z faktu publikowania niewielkich objętościowo materiałów. Do-
datkowym atutem było to, że poza rozpowszechnianiem płatnym, część 

nakładu rozsyłano nieodpłatnie młodym mamom przez pierwsze 2 lata 
życia ich dziecka. „Twój Maluszek” był też pierwszym na polskim rynku 
magazynem parentingowym, którego regularna cena sprzedaży bez dodat-
ków wynosiła 1 zł. 

Książka zabawka i jej recenzowanie  

Czasopisma: „Dziecko”, „Mam Dziecko”, „Mamo, to Ja” oraz 

„Twoje Dziecko” posiadają stałą rubrykę, która popularyzuje książki dla 
najmłodszych dzieci. Należy jednak zaznaczyć, że mimo wielu elemen-
tów wspólnych, każda rubryka jest inna i odzwierciedla odmienny stosu-
nek redakcji do literatury dziecięcej. Na potrzeby tego artykułu analizie 
poddana została treść stron poświęconych książkom dziecięcym w ma-
gazynach: „Mam Dziecko”, „Mamo, to Ja”, „Dziecko” oraz „Twoje 

Dziecko” w numerach z lat 2005-2010. Obserwacja ta miała na celu 
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ustalenie ogólnego charakteru rubryki oraz rozpoznanie, w jakim stopniu 
jej twórcy uwzględniają potrzeby swoich najmłodszych odbiorców 
i przekazują informacje o książkach zabawkach. Poszukując w czasopi-

smach recenzji literackich, potraktowano pojęcie książki zabawki w jego 
najszerszym zakresie. W niniejszym tekście pojęcie „książka zabawka” 
oznacza książkę, dla której prawdziwe jest przynajmniej jedno z poniż-
szych stwierdzeń: 

 do jej produkcji użyto tworzywa innego niż papier; 

 jej format odbiega od tradycyjnej formy kodeksu; 

 posiada tradycyjną postać kodeksu, ale wzbogacono ją elementami 
o charakterze ludycznym (figurki, kredki, grzechotka, latarka itp.); 

 zamieszczone w niej ilustracje wychodzą poza płaszczyznę strony 
(rozkładanki 3D i 2D); 

 zawiera elektroniczny panel lub przycisk umożliwiający wytwa-
rzanie dźwięku. 

Definicja terminu „recenzja” zwraca uwagę, że jej charakter uza-
leżniony jest od miejsca publikacji, co za tym idzie, w prasie codziennej 
pojawiają się głównie recenzje  o charakterze informacyjnym, nie reali-
zujące pozostałych funkcji przypisywanych tradycyjnie temu gatunkowi 
wypowiedzi dziennikarskiej. Wspomniane funkcje – oprócz informacyj-
nej – to: ocenianie, kształcenie gustów odbiorców oraz refleksja krytycz-

na [23]; niestety rzadko są uwzględniane w rubrykach z recenzjami 
książek w magazynach dla rodziców. Ocena i refleksja krytyczna nad 
książką zabawką, której treść jest zazwyczaj bardzo krótka i niekiedy 
wręcz banalna, nie wymaga wiele wysiłku ze strony recenzenta. Ważne 
jest, aby tekst każdej książki dziecięcej spełniał wszystkie wymogi po-
prawności językowej i stylistycznej, więc zadaniem dziennikarza jest 

zwrócenie uwagi na ten aspekt w swojej wypowiedzi i wskazanie ewen-
tualnych niedociągnięć. W przypadku książek zabawek ocenie powinna 
podlegać także sfera wizualna dzieła (dobór kolorów i stylistyka ilustra-
cji), jej konstrukcja, tj.: trwałość materiału, poziom bezpieczeństwa dziec-
ka w kontakcie z nią (obecność drobnych elementów, możliwość rozerwa-
nia kart itp.), łatwość obsługi elementów ruchomych i dźwiękowych, i ich 

wytrzymałość. Niezbędne wydaje się także omówienie aspektu ludyczno-
ści, jako elementu, który w zamierzeniach wydawcy ma odgrywać rolę 
„wabika”, elementu przyciągającego odbiorcę do tej konkretnej książki. 
Teoretycy dziennikarstwa zwracają ponadto uwagę, że „każda, nawet 
najkrótsza, recenzja musi się składać z dokładnego przedstawienia dzieła: 
tytuł, imię i nazwisko twórcy [...], w wypadku książki wydawnictwo, 

liczba stron, kolejne wydanie, wskazana cena” [23]. Do tej listy elemen-
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tów składowych „idealnej” recenzji książki zabawki z punktu widzenia 
badacza, a także odbiorcy, należy jeszcze dodać informację na temat 
sugerowanego minimalnego wieku czytelnika. Dalsza analiza wykaże 

czy twórcy recenzji zamieszczanych w magazynach parentingowych 
starają się chociażby dążyć do tego wzorca. 

Analiza recenzji książek zabawek w wybranych magazynach paren-

tingowych 

Pozycje wymienionych tytułów magazynów dla rodziców, 
w okresie będącym przedmiotem niniejszej analizy (2005-2010), w ran-

kingach sprzedaży ulegały niewielkim wahaniom, więc w takiej samej 
kolejności zostaną one zaprezentowane w niniejszym artykule: „Mamo, to 
Ja”, „Mam Dziecko” a następnie „Dziecko” oraz „Twoje Dziecko”. 

„Mamo, to Ja” 

W 1995 r. na polskim rynku zaistniała, dzięki zakupowi 50% 
udziałów w Domu Wydawniczym „Helvetica”, szwajcarska grupa wy-

dawnicza Edipresse. Magazyn „Mamo, to Ja”, zajmujący w ostatnich 
latach w rankingach sprzedaży drugą pozycję, ukazywał się od tego 
samego roku „pod szyldem” Domu Wydawniczego „Helvetica” i był 
wzorowany na „Tu Bebé” [18, s. 44] – magazynie, który Edipresse 
wprowadził na rynek hiszpański w 1993 r. [8].  Przez pierwsze 10 lat 
„Mamo, to Ja” funkcjonowało w niezmiennej szacie graficznej, dopiero 

w 2006 r. po kolejnej zmianie na stanowisku redaktor naczelnej, które po 
Annie Zaleskiej przejęła Magdalena Klimkowska, odświeżono czasopis-
mo, zmieniając znaczną część jego makiety.  

Przeobrażeniu uległa wtedy także rubryka poświęcona książkom 
dla dzieci prowadzona przez Katarzynę Kubisiowską. Do 2006 r. rubry-
ka zajmowała 1 stronę, na górze której znajdował się stały tytuł rubryki 

„Czytaj z nami...”. Lewy górny róg przeznaczono na przedstawienie 
czytelnikom recenzentki: umieszczano w tym miejscu zdjęcie dzienni-
karki i krótki tekst. Co istotne – fotografia była dużych rozmiarów, 
obejmowała niemal całą sylwetkę i nie miała charakteru formalnego: 
była fotografią Katarzyny Kubisiowskiej obejmującej siedzącego na jej 
kolanie synka: „Katarzyna Kubisiowska. Krakowianka, absolwentka 

filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautorka książek 
o filmie i literaturze. Mama ponadtrzyletniego Tadeusza, z którym często 
prowadzi pasjonujące rozmowy o ... przydatności wywrotek i dźwigów. 
Entuzjastka «Czarodziejskiej Góry» oraz «120 przygód Koziołka Matoł-
ka». Wolny czas spędza w kinie oraz na grze z synem w «nogę»” 
[3, 2005, nr 1, s. 70]. 
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Na przestrzeni lat w tekście uaktualniano jedynie informację na 
temat wieku chłopca, jego zainteresowań i niekiedy zmieniano kolejność 
podawania niektórych danych. Zdjęcie było stałym elementem rubryki 

i nie zastępowano go innym. Zmiany tekstu nie wpływały na charakter 
notatki, której celem było uczynienie obcej czytelnikom dziennikarki, 
osobą znajomą, przede wszystkim matką kochającą swoje dziecko, ma-
jącą podobne zainteresowania, pasje i problemy życia codziennego. 
Jednocześnie informacja na temat wykształcenia i działalności twórczej 
wyróżniały ją z grona innych matek i uprawomocniały jej status jako 

autorki recenzji książkowych. 
Kolejny stały element rubryki „Czytaj z nami...”, niemający bez-

pośredniego związku z literaturą dziecięcą, to „Czy wiesz że...”, czyli 
krótkie ciekawostki z różnorodnych dziedzin umieszczane zaraz pod 
tekstem o K. Kubisiowskiej. Były to zarówno porady o wychowywaniu 
„mola książkowego”, jak i wiadomości z historii literatury: „pierwsze 

książki dla dzieci powstały w epoce oświecenia. Poświęcone były idei 
wychowania obywatelskiego. Dopiero Maria Konopnicka baśnią 
«O krasnoludkach i sierotce Marysi» wniosła do tej literatury trochę 
fantastyki” [3, 2005, nr 9, s. 70].  

W lewym dolnym rogu znajdowała się podrubryka „Dla mamy”, 
w której reklamowano jednorazowo 1 książkę, mogącą zainteresować 

dorosłych czytelników. Pozostała płaszczyzna strony (około 70%)     
poświęcona była wyłącznie recenzjom książek dla dzieci. Były to za-
zwyczaj 3 teksty, z których każdy miał odrębny tytuł i przedstawiał 
czytelnikom 1 lub kilka publikacji. Pod każdym tekstem zamieszczano 
informacje formalne: tytuł książki, imię i nazwisko autora tekstu, tłuma-
cza, autora ilustracji lub osoby odpowiedzialnej za opracowanie graficz-

ne, a także nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, cenę okładkową 
i sugerowany wiek czytelników. Jak wspomniano wcześniej, pojedyncza 
recenzja najczęściej poświęcona była 1 tytułowi, ale w przypadku      
książek zabawek zazwyczaj tematem były całe serie (do 4 tytułów) lub 
kilka książek o podobnym charakterze czy tematyce. W 2005 r., przed 
odświeżeniem czasopisma, z 3 tekstów zazwyczaj 1 prezentował książki 

zabawki i chociaż dotyczył najczęściej kilku tytułów, był znacznie krót-
szy niż pozostałe. Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo bardzo skon-
densowanej formy, dawał on czytelnikom najistotniejsze informacje: 1-2 
zdania charakteryzowały treść książki, a kolejne przedstawiały elementy 
ludyczne, ich funkcjonowanie bądź atrakcyjność dla małego czytelnika. 

Każda z recenzji opatrzona była co najmniej 1 zdjęciem przedsta-

wiającym okładkę i niekiedy drugim, ukazującym wnętrze książki. Jeśli 
recenzja odnosiła się do książki zabawki, w większości przypadków poza 
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zdjęciem okładki umieszczano także zdjęcie przedstawiające jej najbar-
dziej atrakcyjne elementy: rozkładaną ilustrację, otwierane klapki, puz-
zle lub figurki. 

Modyfikacja warstwy wizualnej całego czasopisma, której doko-
nano na początku 2006 r., wniosła wiele zmian także do rubryki 
K. Kubisiowskiej. Poważnym krokiem było powiększenie rubryki, na którą 
przeznaczano od tej chwili całą rozkładówkę. Stałym elementem stał się 
blok reklamowy, udostępniany wydawcom książek dla dzieci, zajmujący 
około 30% strony nieparzystej. W lewym górnym rogu strony, 

w nagłówku, umieszczono nowy tytuł rubryki: Przedszkolak. Nowości 
z księgarni. Katarzyna Kubisiowska, a przez środek całej rozkładówki biegł 
niebieski pas wysokości około 3 cm, na którym białą czcionką drukowano  
bieżący tytuł  (niejako nadrzędny dla wszystkich recenzji z danego numeru) 
oraz mniejszą czcionką, 1 lub 2 zdania wprowadzające. Redakcja zupełnie 
natomiast zrezygnowała ze zdjęcia i „profilu” dziennikarki prowadzącej 

rubrykę oraz z podrubryk „Czy wiesz że...” i „Dla mamy”. 
W pierwotnym układzie strony poszczególne recenzje były nie-

jako rozrzucone na stronie i choć ilustrujące je zdjęcia bezpośrednio 
z nimi sąsiadowały, to czytelnik mógł mieć problem z przyporządkowa-
niem obrazu do książki. Recenzje nie były w żaden sposób od siebie 
oddzielone, a brak jasno wydzielonych pól przeznaczonych na zdjęcie 

i opis pojedynczej książki utrudniał orientację. Nowa rubryka została 
podzielna na 2 części przez poziomy pas z tytułem bieżącym. Dodatko-
wo w każdej z tych części następował dalszy podział na 2 lub 3 pionowe 
i równorzędne kolumny, z wyraźnie zaznaczoną pionową kreską, która je 
oddzielała. Umożliwiło to umieszczenie w rubryce 7-8 recenzji, z któ-
rych każda miała odrębny tytuł i ilustrowana była nawet 6 zdjęciami. 

Mimo to całość nadal była czytelna, a odbiorca łatwo mógł powiązać 
ilustracje z tekstem recenzji. 

Koncern Edipresse przez kilka miesięcy w 2009 r. współpraco-
wał z firmą OneStep, umożliwiającą zakup przez telefon produktów 
przedstawianych na łamach czasopism. W magazynie „Mamo, to Ja”, 
w dziale z recenzjami, obok niektórych tytułów pojawiło się hasło „Kup 

teraz. One step. Wyślij sms, zaakceptuj cenę, zapłać przy odbiorze” 
[3, 2009, nr 10, s. 78]. Oferowano w ten sposób także książki zabawki, 
m.in. interaktywne encyklopedie wydawnictwa Larousse. 

W zmienionym układzie graficznym całej rubryki na najdłuższe 
recenzje przeznaczano bloki o wielkości nawet do 120 cm

2
,
 
podczas gdy 

krótsze mieściły się w prostokącie o wymiarach 12 x 6 cm. Dzięki temu 

znacznie zwiększyła się standardowa objętość recenzji książek zabawek, 
którą do tej pory ograniczano do 2-3 zdań. Teraz, na 72 cm

2 
swobodnie 



161 

Recenzja, rekomendacja, informacja czy promocja? Książki zabawki ... 

znalazło się miejsce dla kilku fotografii oraz dłuższego tekstu. Warto 
przytoczyć przykładową recenzję książki Ruth Brown Stare drzewo, 
wydanej w Polsce nakładem Firmy Księgarskiej Jacek Olesiejuk [5]: 

Ekologia przyjaźni 
„Uwagę przykuwają tu wiktoriańskie ilustracje – bardzo stylowe, 
z imponującą paletą barw. Współczesny akcent to ostatnia strona – roz-
kładany obrazek z okienkami i detalami. Sama historia jest zacna, bo 
skupiona na ochronie środowiska, i do tego zajmująca, bo dobrze opowie-
dziana. Mieszkańcy wiekowego drzewa dowiadują się, że ich wspólny 

dom przeznaczony jest na ścięcie. Historia kończy się dobrze, ale przed jej 
finałem maluch dowie się, jak cenne i skuteczne jest solidarne działanie 
oraz jaką moc niesie prawdziwa przyjaźń” [3, 2008, nr 10, s. 86]. 

Autorka recenzji zreferowała dorosłemu czytelnikowi książkę, 
zwracając uwagę na jej zalety: piękne ilustracje, rozbudowaną rozkła-
dankę, dobrze poprowadzoną narrację, a także treści kształtujące charak-

ter dziecka, ukazujące mu zalety przyjaźni i współpracy. Trudno jednak 
określić, dlaczego recenzentka stwierdza, że historia skupia się na 
ochronie środowiska, być może zinterpretowała tak fakt, że akcja roz-
grywa się w środowisku zwierząt, chcących uchronić zamieszkane przez 
nie drzewo od wycinki. I rzeczywiście, jest to element, który może być 
przyczynkiem do rozmowy z dzieckiem na temat ochrony przyrody bądź 

wycinania starych drzew. Wątpliwości mogą także budzić pierwsze 
2 zdania recenzji. Ilustracje Ruth Brown nawiązują w swej stylistyce do 
epoki wiktoriańskiej, ale pierwsze rozkładane ilustracje, podnoszące się 
w momencie obracania karty (takie jak ta umieszczona w książce) two-
rzył także w XIX w. Ernest Nister [17]. Tym samym niewłaściwe wyda-
je się określanie takiej rozkładanki mianem „współczesnego akcentu”. 

Oprócz zwiększenia objętości rubryki i jej przejrzystości, inne 
zmiany nie miały już charakteru pozytywnego – minusem było znaczne 
ograniczenie danych bibliograficznych recenzowanych książek. Redak-
cja zamieszczała odtąd pod recenzją wyboldowaną czcionką: tytuł, imię 
i nazwisko autora tekstu, nazwę wydawcy, cenę okładkową oraz suge-
rowany wiek czytelnika. Zrezygnowano tym samym z podawania:     

nazwiska tłumacza, roku i miejsca wydania, a co najważniejsze, nazwi-
ska autora ilustracji, który – zwłaszcza w przypadku książek dla dzieci – 
na równi z autorem tekstu współtworzy całość dzieła. 

Dział recenzji w magazynie „Mamo, to Ja” wyróżnia się na tle 
innych magazynów parentingowych liczbą tytułów książek zabawek, 
które pojawiły się na jego łamach. W latach 2005-2010 było ich 92. 

Na uwagę zasługuje też dobór tytułów, który charakteryzuje: 
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 bogactwo formy wydawniczej – K. Kubisiowska prezentowała 
czytelnikom książki z rozkładankami, ruchomymi elementami, 
puzzlami, figurkami, klapkami, rozsuwanymi stronami, szablona-

mi, ilustracjami z wkomponowanym w nie materiałem oraz 
w formie harmonijki, książki-kostki, książki z wykrojnika, książki 
dźwiękowe, szmaciane, z pianki i inne; 

 zróżnicowanie wiekowe odbiorców – recenzowane były książki 
przeznaczone nie tylko dla niemowląt i małych dzieci, ale także 
przedszkolaków i starszych dzieci; 

 różnorodność gatunkowa – w rubryce pojawiały się proste histo-
ryjki, słowniki obrazkowe dla najmłodszych, książki-łamigłówki, 
opowiadania, literatura o charakterze popularnonaukowym i inna; 

 mnogość przedstawicieli rynku wydawniczego – oferta obejmo-
wała nie tylko wydawnictwa przodujące w produkcji książek za-
bawek, takie jak: Wilga, FK Olesiejuk, Debit czy Bellona. Poja-

wiały się ponadto: Muchomor, Aksjomat, Larousse, Siedmioróg, 
Arkady, Media Rodzina czy Format, w których repertuarze książki 
zabawki stanowią zaledwie niewielki procent; 

 rozpiętość cenowa – redakcja nie ograniczała się do promowania 
książek z zakresu cenowego do 20 zł, które najłatwiej znajdują 
nabywców, ale uwzględniała także wartościowe pozycje popular-

nonaukowe z wieloma dodatkami, które choć znacznie uatrakcyj-
niają książkę, to jednocześnie podnoszą jej cenę (60-70 zł). 

„Mam Dziecko” 

Magazyn „Mam Dziecko”, będący inicjatywą koncernu Bauer, 
zaistniał na polskim rynku w 2002 r. pod tytułem „Magazyn dla Rodzi-
ców. Mama i Dziecko” jako dodatek do tygodnika „Tina”. Nowy maga-

zyn spotkał się z zainteresowaniem czytelników, co najpewniej wiązało 
się z faktem, że niemiecki koncern, wydając istniejące od 1956 r. na 
rynku brytyjskim pismo dla rodziców „Mother & baby” [6], posiadał 
duże doświadczenie w tym segmencie. Wydawca zdecydował, że doda-
tek będzie samodzielnym czasopismem, jednak już w 2003 r. konieczna 
była zmiana jego tytułu, gdyż okazało się, że w Polsce prawo do nada-

wania swoim czasopismom tytułu „Mama i Dziecko” ma konkurencyjny 
Edipresse [7]. Pierwszy numer pod tytułem „Mam Dziecko” ukazał się 
w lipcu 2003 r. 

W latach 2005-2010 omówienia książek nie miały swojego sta-
łego miejsca w magazynie wydawanym przez koncern Bauer – przeno-
szono je z jednej rubryki do innej, tworzono dla nich odrębną rubrykę, 
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by za kilka miesięcy jednak połączyć ją z inną. W tym czasie, podob-
nych zmian było wiele i w połączeniu z faktem, że magazyn nie ma 
swojego stałego recenzenta, a opiniowanie literatury dziecięcej nie jest 

sygnowane nazwiskiem żadnego z dziennikarzy zatrudnionych w redak-
cji, to można sądzić, że informacja o książkach jest w tym czasopiśmie 
„drugoplanowym produktem”. 

W 2005 r. w magazynie 1 stronę zajmowała rubryka „Książki… 
Nowości wydawnicze”, w której kolorystycznie wyodrębniono 3 podru-
bryki: „Dla mamy” (niekiedy ta podrubryka tytułowana była „Dla rodzi-

ców”), „Dla malucha” i „Dla starszaka”. Na całej stronie umieszczano    
8-10 krótkich 2- lub 3-zdaniowych recenzji, które anonsowały jedynie 
treść książki. Pod lub nad tekstem znajdowały się informacje bibliogra-
ficzne: tytuł, autor tekstu, nazwa wydawnictwa i cena okładkowa książ-
ki. Oprócz recenzji na stronie nie było innego tekstu pochodzącego 
od redakcji, choćby zmieniającego się co miesiąc tytułu, który obejmo-

wałby klamrą wszystkie książki omawiane w bieżącym numerze. 
Lutowy numer magazynu w 2006 r. ukazał się w zmienionym 

układzie, w którym recenzje książek znalazły się w rubryce „Dziecięcy 
świat”, opatrzonej stałym podtytułem: „Maluch najszybciej uczy się 
przez zabawę. Spośród mnóstwa zabawek, książek i gier trudno wybrać 
najlepsze. Zrób to z nami” [2, 2006, nr 2, s. 85]. Oprócz książek na jej 

łamach popularyzowano filmy oraz płyty z muzyką dziecięcą. Celem 
rubryki jednakże nie było recenzowanie, a jedynie informowanie o no-
wych produktach dla dzieci i rodziców. Płaszczyzna strony przykuwała 
uwagę jaskrawą kolorystyką. Już sam tytuł rubryki drukowano dużą 
czcionką – każda z liter miała inny kolor. Ponadto zamieszczano dużo 
zdjęć, a opisy i nazwy produktów umieszczano w polach tekstowych 

o intensywnych barwach. 
Wszystkie prezentacje produktów rozplanowano na jednej stro-

nie, z nich 1/4 dotyczyła książek. Na tej niewielkiej powierzchni przeka-
zywano informacje o 4 a nawet 7 książkach wraz ze zdjęciem każdej 
okładki. Nie pozostawało już miejsca na tekst, który ograniczał się jedy-
nie do tytułu, nazwy wydawcy i ceny okładkowej. Nie podawano nawet 

nazwiska autora.  
Magazyn w takiej postaci nie funkcjonował jednak długo, bo 

w listopadzie tego samego roku opisy książek zostały przeniesione 
do rubryki „Czytajmy razem!”. Nowa rubryka poświęcona była jedynie 
książkom, zajmowała 1 stronę, była bardziej stonowana pod względem 
graficznym i miała przejrzysty układ. Na lewym marginesie umieszcza-

no napis „Kącik dobrej książki”, a na górze strony znajdował się tytuł 
„Książki. Czytajmy razem!”. Poniżej znajdował się krótki tekst zachęca-
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jący do zapoznania się z treścią rubryki. Pozostałą płaszczyznę dzielono 
na 2 kolumny, z których w prawej wyodrębniano w poziomie 5 równych 
części, a w lewej 2 lub 3. Pozwalało to na umieszczenie recenzji 7-8 

książek wraz ze zdjęciami okładek. Recenzje były dłuższe niż poprzed-
nio (około 5-8 zdań) i nadal nie były sygnowane żadnym nazwiskiem 
czy pseudonimem. Zazwyczaj były to teksty o charakterze opisowym, 
ograniczające się do podania informacji o głównych wątkach fabuły. 
Zdarzało się jednak, że autor tekstu wprost polecał jakąś książkę, 
np. rekomendując ją jako idealną na prezent, a nawet – jak w przypadku 

książki Wolffa Erlbrucha Wielkie pytanie – informował o nagrodach 
przyznanych konkretnemu tytułowi bądź autorowi [2, 2007, nr 1, s. 91]. 
Recenzje książek zabawek niewiele różniły się od tych, których przed-
miotem były inne tytuły literatury dziecięcej. Aspektowi ludycznemu 
najczęściej poświęcano dopiero ostatnie zdanie, mówiące, np. że część 
ilustracji jest ruchomych. Ograniczone były także dane bibliograficzne 

każdej pozycji: tytuł recenzowanej książki był jednocześnie tytułem 
recenzji, a pod nią znajdowała się nazwa wydawcy, cena okładkowa 
i liczba stron. Redakcja zupełnie pomijała nazwiska autorów tekstu 
i ilustracji, które niekiedy pojawiały się w tekście recenzji, a czasem dało 
się je odczytać wyłącznie ze zdjęcia okładki. 

Od 2007 r. stałym elementem rubryki stał się tekst reklamowy 

Firmy Księgarskiej Jacek i Krzysztof Olesiejuk, zajmując połowę lewej 
kolumny. Blok reklamowy został bardzo dobrze wkomponowany 
w układ graficzny całej strony: dopasowany zarówno krojem czcionki, 
jak i kolorystyką. Mimo że reklama różni się od innych recenzji tym, że 
jest umieszczona na kolorowym polu, a obok otaczającej ją ramki znaj-
duje się informacja, iż to „artykuł sponsorowany”, czytelnik łatwo mógł 

przeoczyć te informacje i potraktować tekst stricte marketingowy jako 
redakcyjną recenzję. W „Mam Dziecko” FK Olesiejuk reklamował 
istotny element swojego repertuaru, czyli książki zabawki. Reklamy 
opatrywano czytelnymi zdjęciami i przyjaznym czytelnikowi tekstem, 
w którym nie tylko zwracano uwagę na fabułę książki, ale także na 
elementy interaktywne. Każda z reklam miała dodatkowo odrębny tytuł, 

podkreślający walory edukacyjne książek i zachęcała rodziców do zapo-
znania się z propozycjami wydawnictwa, np.: Nauka i zabawa dla naj-
młodszych, Edukacja poprzez zabawę czy Dla dzieci ciekawych świata. 

Rubryka zachowywała stały związek z blokiem reklamowym. 
Poszczególne tytuły niekiedy najpierw były recenzowane przez redakcję, 
by w następnym numerze ponownie pojawić się w magazynie „Mam 
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Dziecko” w artykule sponsorowanym
1
. Niektóre książki przebywały też 

drogę odwrotną – najpierw pojawiając się w tekstach reklamowych, 
a dopiero później w recenzji. Tak było w przypadku serii książek zaba-

wek, których bohaterem jest krokodyl Pan Kłap (Tab. 2). 
 
Tab. 2. Porównanie tekstu reklamowego i recenzji w magazynie „Mam Dziecko”. 

Artykuł sponsorowany z magazynu 

„Mam dziecko” 2007 nr 1 

Recenzja redakcyjna z magazynu 

„Mam Dziecko” 2007 nr 4 

Przygody Pana Kłapa. 

Nowe interaktywne książeczki dla 

najmłodszych dzieci. Tu wszystko jest 

kolorowe, rusza się i zaskakuje. 

 Puk! Puk! Panie Kłapie. Książecz-

ka pomaga uporządkować dzień od 

porannego wstawania po kolację. 

 Panie Kłapie, czy już czas? Ksią-

żeczka uczy dziecko kolejnych 

czynności podczas ubierania. 

 Tak jak Pan Kłap. Pan Kłap macha 

do dzieci, porusza językiem, kła-

pie paszczą. Naśladując go, moż-

na się doskonale bawić! 

Krokodyl Kłap 

Nowe interaktywne książeczki, 

których bohaterem jest wesoły kroko-

dyl, pomagają najmłodszym dzieciom 

poznać i zrozumieć otaczający je świat. 

Pan Kłap przeżywa różne przygody 

i znajduje się w rozmaitych sytuacjach. 

Zawsze jednak macha do dzieci, 

porusza językiem i kłapie paszczą. 

Naśladując go można się doskonale 

bawić! 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Recenzja jest tutaj wyłącznie parafrazą tekstu stworzonego przez 

pracowników działu marketingu wydawcy książki, a nawet powtarza 
pewne zwroty i zdania (por. Tab. 2). Powielone zostały również elemen-
ty graficzne. Zarówno recenzja, jak i tekst reklamowy  ilustrowano tymi 
samymi zdjęciami książek, choć w nieco zmienionym układzie. Tak 
silne relacje między tekstami redakcyjnymi a artykułami opłaconymi 
przez wydawcę budzą wątpliwości co do obiektywizmu redakcji w dobo-
rze tytułów recenzowanych książek. 

                                                           
1
 Seria zeszytów z ćwiczeniami Pszczółka była recenzowana w numerze 3. 

w 2007 r., a w kolejnym – 4. numerze – pojawił się w miesięczniku tekst        

reklamowy promujący ten tytuł. 
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Rubryka „Czytajmy razem” funkcjonowała w takiej postaci przez 
ponad 3 lata, zniknęła z początkiem 2010 r. Opisy książek wróciły na łamy 
magazynu „Mam Dziecko” w numerze kwietniowym 2010 r. w nowej 
rubryce „Kultura. Rozrywka. Edukacja”, zajmując 1 rozkładówkę. Redak-
cja powróciła tym samym do idei prezentowania literatury dziecięcej 
w sąsiedztwie innych wytworów kultury i mediów. Paradoksalnie, posze-
rzenie rubryki nie przysłużyło się popularyzacji książek, ponieważ zmniej-
szyła się liczba recenzowanych tytułów. W nowym układzie recenzowane 
są 2-3 tytuły książkowe, a resztę rubryki przeznaczono na prezentację 
czasopism, zabawek, dziecięcych programów telewizyjnych, filmów itp. 
Nie zmienił się stosunek redakcji do danych bibliograficznych, w których 
nadal pomijano nazwiska autorów książek. Utrzymano skromną długość 
recenzji, a także zawartość, informującą jedynie o treści książki, z nie-
wielkim udziałem elementów oceniających czy refleksyjnych. Jedynym 
nowym elementem rubryki było przyporządkowanie tytułów do kategorii 
wiekowych: „od 1. roku”, „od 2 lat”, „od 3 lat”, „od 4”. 

„Dziecko” 

Spółka medialna Agora w 1995 r. rozpoczęła wydawanie maga-
zynu dla rodziców „Dziecko”, który od tego czasu utrzymuje wysoką 
pozycję w rankingach sprzedaży czasopism z tego sektora. Redaktorem 
pisma od początku jest Justyna Dąbrowska, która zaprosiła Joannę Olech 
do recenzowania literatury dziecięcej. Prowadzona przez nią rubryka 
„Trochę kultury” zajmowała 1 stronę, na górze umieszczano jej tytuł 
z dopiskiem „Proponuje Joanna Olech grafik, autorka i krytyk w jed-
nym”. Obok znajdowało się zdjęcie autorki recenzji. Na stronie o przej-
rzystym układzie graficznym znajdowało się kilka obszernych recenzji 
(około 4-5) ilustrowanych zdjęciami okładek, a niekiedy także wnętrza 
książek. Niewiele podawano danych bibliograficznych: tytuł książki 
i nazwisko jej autora były jednocześnie tytułem samej recenzji, a na 
końcu dodawano wyłącznie nazwę wydawcy. Problematyczne pod tym 
względem bywają książki zabawki, których wydawcy często nie sygnali-
zują nazwiska autorów, ograniczając się jedynie do wymienienia redak-
torów bądź nazwisk osób odpowiedzialnych za opracowanie graficzne 
książki. Redakcja „Dziecka” w przypadku zamieszczania recenzji książ-
ki zabawki ograniczała się jedynie do podawania tytułu i nazwy wydaw-
cy, pomijając inne osoby odpowiedzialne za jej powstanie. 

Największym walorem rubryki poświęconej książkom dla dzieci 
w magazynie „Dziecko” jest to, że zamieszczane tam teksty są nie tylko 
informacją o ukazaniu się książki, ale krytycznymi recenzjami stworzo-
nymi zgodnie z dziennikarskimi zasadami. J. Olech, przedstawiając 
książkę, umiejscawia ją na rynku książki i przekonuje czytelnika, co ten 
konkretny tytuł czyni wyjątkowym i dlaczego warto po niego sięgnąć. 
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Recenzując książki zabawki, opisuje ich elementy interaktywne, zwraca-
jąc uwagę na trwałość, a także atrakcyjność dla małego czytelnika. 
W tekstach nie tylko komplementuje książki, ale przedstawia ich niedo-
ciągnięcia i braki: „Druga seria to polski produkt wydawnictwa Skrzat. 
Ilustracje zaledwie szkolne, ale jest w tych książeczkach pewien zamysł 
edukacyjny przeprowadzony konsekwentnie – w sam raz dla dwulatka. 
Druk i jakość produkcji bez zarzutu” [1, 2006, nr 2, s. 62]. 

Od 1. numeru w 2008 r. recenzje zamieszczane w miesięczniku 
„Dziecko” grupowano tematycznie, nadając całej rubryce „Trochę kultu-
ry” nadrzędny tytuł. Tematem przewodnim były najróżniejsze sprawy 
związane z dzieciństwem, poznawaniem świata i uczeniem się (np. przy-

roda, przychodzenie dzieci na świat czy wspólne gotowanie z rodzicami 
oraz – w numerze wrześniowym w 2008 r. – książki zabawki). W tekście 
wprowadzającym J. Olech określa książki zabawki jako „produkt książ-
kopodobny”, który nie zawsze spełniając jej wymagania co do estetyki 
książki, nieodmiennie budzi entuzjazm wśród dzieci. Zwraca także uwa-
gę, że zainteresowanie takimi interaktywnymi książkami może przero-

dzić się w zamiłowanie do prawdziwej literatury [1, 2008, nr 9, s. 80]. 
W numerze znalazły się 4 recenzje: serii o Mysi wydawnictwa Endo, 
książek z zestawami magnesów FK Olesiejuk oraz 2 teksty promujące 
książki popularnonaukowe – książkę z wewnętrznym wykrojnikiem, 
w którym umieszczono plastikowy model ciała człowieka (wydawnictwa 
Muza) i wydane przez Egmont książki o rekinach i dinozaurach z pięk-

nymi, pełnymi detali rozkładanymi ilustracjami Roberta Sabudy. 
W treści recenzji J. Olech dokładnie opisuje, jak działa „mechanizm” 
książek i w jakim stopniu umożliwia czytelnikowi interakcję z bohate-
rem. Zwraca uwagę na wysoką jakość i estetykę książek wydawnictwa 
Endo, ale już opisując książkę Odkryj swoje ciało, ostrzega rodziców, że 
styl i język tekstu pozostawia wiele do życzenia. W tym numerze istot-

nym mankamentem rubryki jest brak informacji o cenie książek, które 
znacznie odbiegają od kwot, jakie zazwyczaj rodzice przeznaczają na 
literaturę dziecięcą. Wprawdzie cena książki z magnesami wydawnictwa 
FK Olesiejuk to kilkanaście złotych, ale w przypadku książki W zagro-
dzie Mysi, to już ponad 30 zł, książki ze szkieletem niemal 50, a rozkła-
dankę autorstwa R. Sabudy rozprowadzano z ceną okładkową ponad 

60 zł. Recenzja tej ostatniej pozycji winna być też uzupełniona informa-
cją o autorze, który przecież należy do najbardziej uznanych współcze-
snych twórców ruchomych ilustracji na świecie. 

 Podobną „tematyczną” rubrykę prowadziła także Ewa Świer-

żewska, która w 2008 r. od październikowego numeru zastąpiła J. Olech 

na stanowisku recenzentki. Nową autorkę recenzji przedstawiono jako: 
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„tłumaczkę, redaktor naczelną portalu Qlturka”, czyli osobę kompetent-

ną i mającą wiedzę na temat polskiego rynku książki dziecięcej. 

E. Świerżewska, podobnie jak jej poprzedniczka, pisząc recenzje nie 

tworzy tekstów marketingowych, ale staje po stronie czytelnika: stara się 

uprzedzić jego pytania, rozwiać wątpliwości, a także wskazać potencjal-

ne korzyści, które mali czytelnicy mogą odnieść z lektury.  

W kwietniu 2009 r. rubryka „Trochę kultury” ponownie poświę-
cona została w całości książkom zabawkom. E. Świerżewska w tytule 
pytała Książka to, czy nie? by zaraz w tekście zachęcić czytelników do 

zapoznania się z ofertą książek zabawek. Recenzentka wybrała książki, 
które przez swoją zmienioną formę lub dodatki, bardzo różnią się od 
tradycyjnej formy kodeksu: książka ze znikopisem, książka z teatrzy-
kiem i płytą, kuferek z książkami „kostkami” czy „puzzlowa” książecz-
ka. Zdecydowanie mniej zróżnicowany był dobór wydawnictw, których 
książki polecano, bowiem z 6. recenzowanych 2 wydał Egmont, a pozo-

stałe FK Olesiejuk. Obie oficyny przodują wprawdzie w produkcji ksią-
żek zabawek, ale ciekawe i wartościowe pozycje znajdują się w ofercie 
innych oficyn, takich jak Bellona, Debit, Arkady czy Muza. W konstruk-
cji samych recenzji w tym numerze „Dziecka” dało się zauważyć dąże-
nie do „złotego środka”, zbilansowania elementów odwołujących się do 
treści i opisujących aspekty ludyczne, co jest o tyle trudne, że w tym 

przypadku fabuła często bywa albo nieciekawa, albo przytłoczona atrak-
cyjnością formy zewnętrznej książki.  

W 2008 r., wraz ze zmianą recenzentki, rubryka zmieniła się także 
pod względem formalnym: do każdej recenzji dodany został sugerowany 
minimalny wiek czytelnika. Dało się zauważyć ponadto większą dbałość 
o zamieszczanie pełnych opisów identyfikujących książkę. Elementami 

każdej recenzji uczyniono nazwiska autorów tekstu, ilustratorów bądź osób 
odpowiedzialnych za opracowanie graficzne. Szybko zaniechano również 
przewodniego tematu każdej rubryki, określającego problematykę, wokół 
której oscylowały recenzowane książki. Narzucony odgórnie temat znacznie 
zawężał możliwości doboru tytułów i zazwyczaj zupełnie eliminował 
z rubryki nowości wydawnicze. Zdarzyło się ponadto, że powodował po-

wtórne przywołanie już wcześniej recenzowanej książki, jak w przypadku 
Odkryj swoje ciało opublikowanej przez wydawnictwo Muza: pojawiła się 
jako nowość w  lutym w 2007 r. i powróciła w związku z tematem książek 
interaktywnych we wrześniu 2009 r. 

W miesięczniku „Dziecko” w trakcie 6 lat książki zabawki były 
recenzowane 36 razy. Kilkukrotnie były to recenzje całych serii lub 

pojedynczych tytułów należących do serii (wtedy recenzentki wymienia-
ły także pozostałe tytuły) i dlatego 46 to ostateczna liczba tytułów ksią-
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żek zabawek, które uwzględniono na łamach rubryki „Trochę kultury”. 
W tym samym czasie K. Kubisiowska w „Mamo, to Ja” przedstawiła 92 
tytuły, ale wynika to zapewne z faktu, że w tym magazynie już w 2006 r. 

wygospodarowano na potrzeby recenzji książkowych 1 rozkładówkę. 
Redakcja czasopisma „Dziecko” dopiero w 2010 r. przeznaczyła na 
rubrykę literacką 2 strony, wcześniej recenzentki miały do dyspozycji 1. 
Ponadto redakcja miesięcznika określiła górną granicę minimalnego 
wieku czytelników książek na 5 lat, co ograniczyło możliwości wprowa-
dzenia do rubryki książek popularnonaukowych z wieloma elementami 

interaktywnymi, adresowanych do starszych przedszkolaków
2
. 

„Twoje Dziecko” 

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza już w 1951 r. rozpoczęła 
wydawanie magazynu „Twoje Dziecko”. Było to czwarte po wojnie 
czasopismo dla kobiet, a pierwsze w Polsce poświęcone wyłącznie spra-
wom związanym z wychowywaniem i zdrowiem dzieci [16, s. 58]. 

W latach 90. XX w., w okresie przemian gospodarczych, nastąpiła zmia-
na właściciela na firmę ResPublica Press, od której w 1999 r. tytuł odku-
piła grupa wydawnicza Edipresse. Szwajcarski koncern miał wprawdzie  
już wtedy w swoim portoflio inny popularny magazyn parentingowy, 
„Mamo, to Ja”, ale znajdował on odbiorców głównie w mniejszych 
miejscowościach, podczas gdy „Twoje Dziecko” cieszyło się dużą popu-

larnością wśród mieszkańców dużych miast i aglomeracji [10].  
W 2005 r. rubryka poświęcona recenzjom literatury dziecięcej 

zajmowała 1 stronę magazynu i zatytułowana była „Najciekawsze książ-
ki dla dzieci i rodziców poleca Maria Czernik prezes Polskiej Sekcji 
IBBY”. Na owej stronie wydzielono 2 odrębne sekcje: „Dla dzieci” – 
składająca się z 3. kolumn oraz „Dla rodziców” – z 1. kolumny. Na dole 

strony znajdowały się zdjęcia okładek wszystkich opisywanych książek, 
a teksty umieszczane były kolejno, w jednym ciągu, co powodowało, że 
często na dole pierwszej kolumny znajdował się tytuł książki i pierwsze 
słowa recenzji, a reszta w następnej kolumnie. Pojedyncze ilustracje 
zamieszczano także na górze strony lub pomiędzy tekstem.  

Zastosowanie takiego układu sprawiało wrażenie zapełnienia  

całej strony tekstem, i mimo że drukowane kolorową czcionką tytuły 
książek wyznaczały granice poszczególnych recenzji, to proporcje po-
między tekstem a obrazem mogły zniechęcać czytelnika. Pierwsze nie-

                                                           
2
 Informacje na temat wytycznych redakcji magazynu „Dziecko” dotyczących 

zamieszczanych recenzji uzyskane zostały w drodze korespondencji mailowej 

z Ewą Świerżewską w dniach 10 lutego – 2 marca 2012 r. 
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wielkie zmiany w układzie graficznym strony nastąpiły w 2006 r. Re-
dakcja zrezygnowała wtedy z przedstawiania książek dla dorosłych, 
a całą rubrykę nadal, w niezmienionym układzie kolumnowym przezna-

czono na recenzje literatury dziecięcej. Wyodrębniono 3 opisowe kate-
gorie wiekowe: „Dla malucha”, „Dla starszaka” i „Dla ucznia”, a nazwę 
każdej z nich umieszczano w kolorowym polu tekstowym, co ułatwiało 
orientację w zawartości strony. Rok później nastąpiła gruntowna mody-
fikacja układu graficznego magazynu, a także samej rubryki, która 
otrzymała nową nazwę: „Zakupy z TD. Nowości wydawnicze” i szerszy 

zakres, bo obejmowała także gry, filmy i nagrania.  
Nowa rubryka zajmowała 2 sąsiadujące strony. W lewym gór-

nym rogu strony parzystej znajdowały się zdjęcia i krótkie notki o recen-
zentkach: Marii Czernik, która odpowiedzialna była za książki i gry oraz 
Katarzynie Krzan

3
 – kulturoznawcy, której powierzono recenzowanie 

filmów i nagrań. Nowością było pojawienie się tytułu zbiorczego 

wszystkich recenzji oraz krótkiego tekstu wprowadzającego. Początko-
wo oba te elementy były niezmienne, a kiedy z końcem roku redakcja 
zdecydowała się na wprowadzenie tytułu rubryki, który określał tematy-
kę prezentowanych produktów, je także dostosowywano do całości. 
Recenzje grupowano w 3 kategoriach wiekowych: do 12 miesięcy, 2-3 
lata oraz 4-6. Każda obejmowała 2 kolumny: jedną z tekstem, drugą ze 

zdjęciami okładek. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zwięk-
szyło czytelność strony i ułatwiało czytelnikowi powiązanie produktu 
z jego zdjęciem. Pierwsze elementy recenzji to określenie kategorii 
produktu: książka, płyta, gra itp. oraz jej tytuł. W przypadku książek pod 
tekstem recenzji zamieszczano dane bibliograficzne: tytuł, nazwiska 
autorów tekstu i ilustracji (niekiedy także tłumacza), nazwę wydawcy 

oraz cenę okładkową. Przed 2007 r. redakcja „Twojego Dziecka” nie 
przywiązywała zbyt dużej wagi do tych danych. Czytelnik poznawał 
tytuł książki tylko dzięki temu, że był on jednocześnie tytułem recenzji, 
a nazwisko autora i nazwa wydawnictwa były wplecione w tekst recenzji 
i nie podawano ich na końcu tekstu. 

Zwiększenie objętości rubryki nie przysłużyło się długości        

recenzji książkowych, choć utrzymano ich liczbę (średnio 6-8 w nume-
rze). W latach 2005-2006 były to zazwyczaj teksty składające się z około 
5-6 rozbudowanych zdań. Po metamorfozie najczęściej zamieszczano 
krótkie 1-, 2-zdaniowe recenzje, które tylko wprowadzały podstawowe 
informacje na temat fabuły i w swej formule zbliżone były do tekstów 

                                                           
3 W 2008 r. Katarzynę Krzan na stanowisku recenzentki multimediów zastąpiła 

Ewa Świerżewska. 
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reklamowych, zamieszczanych na tylnych okładkach książek. Należy 
jednak zauważyć, że recenzje książek zabawek zawsze zawierały infor-
mację o elementach, dzięki którym dochodzi do interakcji między dziec-

kiem a książką.  
Kolejna modyfikacja rubryki przyniosła pozytywne przemiany 

przede wszystkim pod względem merytorycznym. Z początkiem 2009 r. 
zafunkcjonowała rubryka „Kraina wyobraźni. Książki dla dzieci”, której 
współautorami są Michał Rusinek i jego siostra – Joanna Rusinek,     
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych oraz ilustratorka książek dla 

dzieci. Redakcja zrezygnowała jednocześnie z comiesięcznego określa-
nia tematyki książek i z grupowania recenzji według kryterium wieku. 
Rubryka pozostała podzielona na kolumny, ale zdjęcie okładki zamiesz-
czano nad tekstem, a nie obok, dzięki czemu 1 kolumna dotyczyła tylko 
1 książki. Recenzenci mieli nadal do dyspozycji 2 strony, ale zmniejszo-
no ilość światła na stronie, co umożliwiło przedstawianie takiej samej 

liczby tekstów, ale o znacznie większej długości. Powrócono do pier-
wotnego pomysłu, gdy tytuł książki był jednocześnie tytułem recenzji. 
Pozostałe dane bibliograficzne zostały ograniczone do nazwiska autora 
tekstu i nazwy wydawcy. Na końcu recenzji podawano sugerowany wiek 
odbiorcy i cenę okładkową. 

Recenzje autorstwa M. Rusinka i J. Rusinek (nie były sygnowa-

ne odrębnie) w swej formie i treści nawiązują w pewien sposób do felie-
tonu. Są to teksty pisane lekko, często zabawnie, oddające stosunek 
recenzenta do książki. Nie ograniczają się do zwięzłego przedstawienia 
fabuły, ale opisują wrażenia, wyraźnie zachęcają do sięgnięcia po książ-
kę i towarzyszenia im w zachwycie nad nią („Świetna zabawa w pomy-
słowej oprawie, Polecamy!”, „coś miłego dla najmłodszych”). Taka 

forma ma też swoje minusy, mianowicie niekiedy recenzja więcej mówi 
o doświadczeniach recenzenta (niekoniecznie związanych bezpośrednio 
z lekturą) niż o samej książce. Przykładem może być recenzja książki 
Moje minki Zity Newcome, którą zamieszczono w listopadowym nume-
rze w 2009 r: „Honorowe miejsce na naszych półkach zajmowały kiedyś 
baśnie Andersena z ruchomymi ilustracjami. O Calineczce płynącej na 

papierowym liściu. O pastereczce, kominiarczyku i złym Chińczyku 
z porcelany, który kręcił głową z dezaprobatą (aż mu ją urwaliśmy    
niestety…).  Ilustracje w ślicznej książce «Moje minki» powinny dłużej 
przetrwać niszczycielskie zapędy małych rączek i dostarczyć dużo rado-
ści oglądającym. A przy okazji rozwiną zdolności manualne i spostrze-
gawczość młodych czytelników” [4, 2009, nr 11, s. 77].  

Kolejną zauważalną cechą tego tekstu jest to, że nie funkcjonuje 
on samodzielnie. Wyrwany z rubryki, pozbawiony sąsiedztwa zdjęcia 
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okładki książki, niesie ze sobą jedynie informacje, że polecany tytuł 
posiada „śliczne” ilustracje, najpewniej ruchome (autor wprost tego nie 
pisze) i że pozytywnie wpłyną one na rozwój manualny małego dziecka. 

Ogółem w latach 2005-2010 w magazynie „Twoje Dziecko” zre-
cenzowano 62 tytuły książek zabawek. Charakterystyczne jest, że w tej 
liczbie tylko kilka to książki z dodatkami tj. puzzlami, figurkami, ma-
gnesami itp., a aż 9 to książki z innego tworzywa niż papier (tkanina, 
plastik lub pianka), które bardzo rzadko pojawiały się na łamach innych 
czasopism. M. Czernik, jako jedyna z wymienionych w niniejszym 

artykule recenzentek, zdecydowała się na zaprezentowanie w swojej 
rubryce piankowych książek zabawek, dystrybuowanych nie przez firmę 
wydawniczą, ale produkującą zabawki. 

Podsumowanie 

Książka zabawka posiada cechy obu obiektów, które tworzą jej 
nazwę. Łączy w sobie także obie funkcje: powinna dostarczać wrażeń 

literackich, czynić z dziecka czytelnika, jednocześnie dostarczając mu 
wrażeń i emocji typowych dla zabawy. Na współczesnym rynku wydaw-
niczym coraz częściej spotkać można książki zabawki, których twórcy 
skupili się na realizacji funkcji ludycznej, marginalizując aspekt rozwoju 
kultury literackiej. Takie „produkty”, choć dystrybuowane w sieci księ-
garskiej, przyjmowane są zazwyczaj z oporem przez literaturoznawców 

i bibliotekarzy. Również autor recenzji prasowych może znaleźć argu-
menty na to, by książki zabawki pomijać w swojej pracy, bo takie książ-
ki są obiektem trudnym do opisania, wszak forma zewnętrzna zazwyczaj 
jest tylko elementem uzupełniającym recenzję książki, która skupia się 
na fabule, języku, narracji itd. (recenzując książki zabawki należy ina-
czej konstruować tekst, aby poświęcić uwagę zarówno treści, jak i for-

mie, co nie zawsze jest łatwe do zrealizowania). Polski rynek książki dla 
dzieci nieustannie się rozwija, dostarczając coraz więcej pozycji warto-
ściowych pod względem literackim i artystycznym. Recenzent staje więc 
przed trudnym wyborem czy warto cenne miejsce w rubryce czasopisma 
poświęcić książce zabawce, bo choć pozytywnie wyróżnia się na tle 
innych z tego gatunku, to ciągle nie spełnia jego wymogów pod wzglę-

dem poprawności językowej czy stylistyki ilustracji? 
Z tej perspektywy należy więc docenić każdą inicjatywę zapre-

zentowania najmłodszym czytelnikom – a właściwie ich rodzicom – 
oferty książek zabawek. W latach 2005-2010 w opisanych magazynach 
parentingowych polecano książki zabawki 225 razy, choć jak pokazuje 
Tab. 3, udział poszczególnych czasopism w tej liczbie był bardzo różny. 
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Tab. 3. Liczba tytułów książek zabawek opisanych w magazynach dla rodziców 

w latach 2005-2010. 

Tytuł czasopisma Liczba zrecenzowanych tytułów 

„Dziecko” 46 

„Mam Dziecko” 25 

„Mamo, to Ja” 92 

„Twoje Dziecko” 62 

Razem 225 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Bezapelacyjnie pierwsze miejsce należy się rubryce Katarzyny 
Kubisiowskiej, która w magazynie „Mamo, to Ja” przedstawia różne 
formy książek zabawek, przeznaczone zarówno dla maluchów, jak i trochę 
starszych dzieci. Zajmujący drugie miejsce miesięcznik „Twoje Dziecko” 
w ciągu analizowanych 6 lat zmieniał wielokrotnie rubrykę poświęconą 
książkom dla dzieci. W tym okresie nastąpiła także zmiana recenzentów 

i miała ona wpływ na liczbę recenzowanych książek zabawek. W latach 
2005-2008, gdy rubrykę prowadziła Maria Czernik, pojawiły się one 
w „Twoim Dziecku” średnio 12 razy w roku. Od 2009 r. (recenzentami 
zostali Michał Rusinek i Joanna Rusinek) wskaźnik ten spadł do 7 rocznie. 
Redakcja miesięcznika „Dziecko” – być może dzięki temu, że nie nastę-
powały w niej zmiany na stanowisku redaktora naczelnego – zdaje się 

posiadać niezmienny stosunek do książek zabawek i traktuje je jako kolo-
rowy dodatek do zdecydowanie ważniejszego elementu, jakim jest książka 
dziecięca o walorach literackich. Stąd    zapewne epizodyczne pojawianie 
się toy books na łamach tego magazynu. Ranking zamyka miesięcznik 
„Mam Dziecko”, który zaprezentował swoim czytelnikom tylko 25 tytu-
łów książek zabawek. Dodatkowo były to publikacje nie reprezentujące 

całej oferty wydawniczej, gdyż ponad 50% wszystkich recenzji (14) doty-
czyło książek wydanych przez FK Olesiejuk. 

Obecnie FK Olesiejuk jest liderem na rynku książek zabawek, ale 
ten typ książek pojawia się – choćby sporadycznie – w ofercie wielu wy-
dawnictw. Świadczy o tym fakt, że na łamach 4 analizowanych czasopism, 
w latach 2005-2010 pojawiły się tytuły z  27 różnych oficyn. Jednak pro-

dukty 7 z nich zaistniały tylko raz, a kolejnych 15 nie więcej niż 10. 
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Tab. 4. Liczba recenzji książek poszczególnych wydawnictw na łamach maga-

zynów parentingowych w latach 2005-2010. 

Nazwa wydawnictwa 

Liczba wszystkich recenzji 

przedstawiających ofertę 

danego wydawnictwa 

Liczba zrecenzowanych 

tytułów książek z oferty 

danego wydawnictwa 

FK Olesiejuk 34 26 

Debit 34 30 

Wilga 31 26 

Bellona 26 19 

Egmont 23 14 

Arkady 7 7 

Siedmioróg 7 7 

Muchomor 7 5 

Aksjomat 6 6 

Endo 6 6 

Format 6 2 

Lektorklett 6 6 

Larousse 4 4 

Media Rodzina 3 3 

Muza 3 2 

Agencja Wydawnicza 

Mostowski 
2 2 

Hachette 2 2 

Marko4 2 2 

Multico 2 2 

Tatarak 2 1 

Animde 1 1 

Book House 1 1 

Jedność 1 1 

Panteon 1 1 

Skrzat 1 1 

Twój Styl 1 1 

Znak 1 1 

Razem 220 179 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                           
4
 Firma Marko nie jest wydawcą, ale producentem zabawek dla dzieci, w tym 

także książek zabawek, które opisała w magazynie „Twoje Dziecko” Maria 

Czernik. 
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Z danych przedstawionych w Tab. 4 wynika, że w magazynach 
dla rodziców promowane są głównie książki zabawki z 5. wydawnictw, 
które są istotnymi graczami na rynku książki dziecięcej. Najczęściej, bo 

34 razy, wzmiankowane były książki z repertuaru wydawnictwa FK 
Olesiejuk i Debit. Różnica pomiędzy wynikami obu wydawnictw polega 
na tym, że w przypadku pierwszego 23% z tej liczby stanowiły powtó-
rzenia (niektóre książki recenzowane były w więcej niż jednym czasopi-
śmie). W przypadku drugiej oficyny recenzje odnosiły się do 30 tytułów 
i rzadko się one dublowały, bo powtórzenia stanowią tylko 11%. Wyróż-

nia się pod tym względem 14 tytułów książek wydawnictwa Egmont, 
które w różnych magazynach wspomniane było aż 23 razy.  

To powtarzanie się recenzji w czasopismach może wynikać 
z różnych czynników. Najbardziej oczywistą przyczyną wydaje się być 
wyjątkowość danego tytułu, jego walory, które sprawiają, że dziennikarze 
posiadający orientację na rynku książki, uważają, że należy go promować. 

Inna kwestia to marketing i działania promocyjne wydawców, którzy chcą 
dotrzeć do czytelnika (klienta) także za pośrednictwem prasy i przesyłają 
do redakcji książki ze swojego repertuaru. Na ten drugi aspekt zwraca 
uwagę Jerzy Jarniewicz w artykule opisującym rodzaje, cechy i funkcje 
współczesnych prasowych recenzji książkowych: „recenzjopisanie sprzy-
mierza się – powiedzmy to wprost – z działalnością marketingową, stając 

się elementem mechanizmu rynkowego, w którym książka pełni funkcję 
towaru, a recenzent doradcy konsumenta” [14, s. 548]. 

Rubryki poświęcone literaturze dziecięcej we wszystkich omawia-
nych czasopismach – mimo wielu różnic – mają jedną wspólną cechę: 
głównym założeniem redakcji nie jest recenzowanie książek, ale ich poleca-
nie. Można powiedzieć, że dla czytelnika mającego pełne zaufanie do re-

dakcji lista tytułów książek opisanych w każdej rubryce, może być od razu 
listą zakupów książkowych. Redakcja bądź dziennikarze odpowiadający za 
rubrykę dokonują wyboru tytułów, które uważają za interesujące, warto-
ściowe lub ciekawe. Jest to selekcja pozytywna – na łamy czasopisma trafia-
ją jedynie publikacje godne polecenia. Wprawdzie zdarza się, że autorzy 
tekstów o książkach zwracają uwagę na ich słabe strony lub niedociągnięcia, 

ale zawsze całość recenzji jest zachętą do sięgnięcia po tytuł. 
Zatem czy teksty poświęcone książkom zabawkom, ukazujące 

się na łamach czasopism dla rodziców, są recenzjami? Odpowiedź na to 
pytanie jest negatywna, gdyż nie spełniają one wymogów formalnych 
i treściowych, jakie stawiają przed tym gatunkiem teoretycy sztuki 
dziennikarskiej. Bardzo często są to powierzchowne notatki, w których 

brak pełnej informacji o treści książki i jej formie zewnętrznej, a jaka-
kolwiek refleksja krytyczna jest rzadkością. Redakcje mają ponadto 
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bardzo swobodny stosunek do danych bibliograficznych, które wydają 
się być podstawowym elementem recenzji książkowej, mającym ułatwić 
czytelnikowi identyfikację konkretnego tytułu. 

Czym więc są zapełniane rubryki poświęcone literaturze dla dzieci 
w magazynach parentingowych? Najczęściej są to rekomendacje zachęca-
jące do zakupu książki. Fakt, że zawsze ilustrowane są zdjęciem okładki, 
jeszcze bardziej zbliża je do reklamy, której celem jest przecież namówie-
nie konsumenta do zakupu produktu. Teksty w niektórych czasopismach 
nie zawierają zachęty wyrażonej wprost słowami: polecamy, godne uwagi, 

warto itp. i w związku z tym wydaje się, że mają one charakter informa-
cyjny. Jednakże formuła rubryki, która przekazuje tylko „pozytywne” 
treści i zawsze zachwala, a nigdy nie ostrzega przed książkami, których 
nie warto kupować, sugeruje, że to także są  rekomendacje. 
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ABSTRACT: 

Polish parenting magazines achieving the highest results of the 

sale in 2005-2010 were described. Their contents with particular empha-
sis on the columns containing descriptions of toy books were analyzed. 
Analysis concerned contents of articles and the form of the outside col-
umn: the layout, the proportion of the number of photographs for the text 
and the attendance of advertising contents. Investigated magazines in the 
different way presented toy books and the children literature in general: 

one were limited to short marketing character texts, other put more ex-
tensive texts, communicating a lot of valuable information. The most 
common shortcoming in descriptions of books in all of these magazines 
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ABSTRAKT: 

W artykule zaprezentowano wybrane czasopisma muzyczne pu-
blikowane w Polsce. Na podstawie omówienia charakterystyki ich zawar-
tości i tematyki, dokonano typologii. Ponadto podjęto temat znaczenia 

i oddziaływania polskiej prasy muzycznej na ich czytelników. 
 

SŁOWA KLUCZOWE:  

Biblioteka muzyczna. Czasopismo muzyczne. Prasa. Źródło informacji 
o muzyce. 
 

 

Wstęp 

Tak jak w przypadku innych dziedzin nauki i sztuki, drukowane 
i elektroniczne źródła informacji stanowią podstawowe źródła wiedzy 
w dziedzinie muzyki. Wiadomości z zakresu teorii i historii muzyki 
znajdują się w książkach i podręcznikach akademickich, a także w cza-

sopismach. Periodyki muzyczne odgrywają istotną rolę w kształceniu, 
a nieraz są źródłem cenniejszym niż wydawnictwa zwarte dzięki aktual-
ności informacji. Jednak obecnie nie docenia się znaczenia prasy – czy 
jest to wynik wypierania tradycyjnych środków przekazu przez elektro-
niczne? Czy tylko przyczyną jest brak wiedzy o zawartości treściowej 
i informacyjnej czasopism muzycznych? 
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Biblioteki muzyczne a prasa 

Czasopisma muzyczne gromadzone są w bibliotekach akademii 
muzycznych, oddziałach muzycznych bibliotek uniwersyteckich, biblio-
tekach instytutów muzykologii, działach muzycznych bibliotek publicz-

nych, bibliotekach towarzystw muzycznych, bibliotekach kościelnych, 
bibliotekach orkiestr oraz ośrodkach informacji muzycznej. Na podsta-
wie informacji zamieszczonych w publikacjach opisujących działalność 
bibliotek muzycznych wynika, że czasopisma dziedzinowe stanowią 
podstawowy element księgozbioru.  

Biblioteki o charakterze muzycznym w Polsce mają za zadanie 

nie tylko gromadzić w swych zbiorach literaturę muzyczną, materiały 
nutowe oraz nagrania dźwiękowe, ale także poprzez swoje zbiory upo-
wszechniać wiedzę o muzyce. Funkcja ta ułatwiona jest m.in. dzięki 
periodykom muzycznym. 

Typologia prasy muzycznej w Polsce 

W prasie muzycznej podejmuje się zagadnienia dotyczące mu-

zyki i życia muzycznego o różnym poziomie i zakresie specjalizacji, 
dostosowane do cech potencjalnych odbiorców. Pierwowzór czasopism 
muzycznych stanowią pisma publikowane w XVIII w., zawierające 
materiał nutowy. Szybko do ich treści wprowadzono tematykę historii 
i teorii muzyki oraz regionalnego życia muzycznego, po czym w XIX w. 
zaczęto traktować muzykę jako samodzielną dyscyplinę naukową. 

Pierwszym periodykiem muzycznym na ziemiach polskich był „Tygo-
dnik Muzyczny” wydawany w latach 1820-1821, a za pierwsze specjali-
styczne czasopismo muzykologiczne uznawany jest „Kwartalnik Mu-
zyczny”, ukazujący się w latach 1911-1914 [2, s. 46-47]. 

Najnowszy przegląd polskiej prasy muzycznej został opracowa-
ny w 2001 r. przez Małgorzatę Komorowską. Charakterystyce poddano 

najważniejsze czasopisma publikowane w latach 1945-2000. Poszcze-
gólne tytuły czasopism omówiono wówczas według pięciu grup [4, s. 7]: 

 czasopisma założone po 1945 r., które wciąż się ukazują; 

 prasa wydawana w okresie PRL do początku lat 90. XX w.; 

 czasopisma publikowane w latach 90. XX w.; 

 periodyki (wówczas) wykazujące ciągłość edycji; 

 efemerydy, druki promocyjne, ostatnie tytuły. 

Typy prasy muzycznej można wyodrębnić, tak jak i w przypad-
ku prasy ogólnej, na podstawie ich periodyczności. W dziedzinie muzyki 
czasopisma ogłaszane są w formie: dwutygodników, miesięczników, 
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dwumiesięczników, kwartalników, półroczników i roczników. Natomiast 
zgodnie z przeznaczeniem czytelniczym oraz pełnionymi funkcjami, 
czasopisma te dzieli się w następujący sposób: 

 rozrywkowe: zawierające ogólne treści muzyczne przeznaczone 

dla każdego odbiorcy w celu zapewnienia rozrywki; 

 popularnonaukowe: obejmujące informacje muzyczne dla osób 
wykazujących zainteresowanie tematem (np. muzycy-amatorzy), 
przedstawione w sposób mało skomplikowany; 

 naukowe: z zakresu wiedzy szczegółowej z dziedziny muzyki, prze-
znaczone m.in. dla nauczycieli i ich studentów oraz muzykologów; 

 fachowe (specjalistyczne), przynoszące informacje teoretyczno-
praktyczne oraz zawodowe dla muzyków. 

Na podstawie przedstawionego podziału, według zawartości tre-
ściowej, w bibliotekach muzycznych w Polsce gromadzi się periodyki 
odpowiadające poszczególnym typom.  

Polskie czasopisma muzyczne 

Czasopisma rozrywkowe są ogólnie dostępne na polskim rynku 
wydawniczym. Są to periodyki zawierające treści dotyczące działalności 
różnych artystów z kraju i ze świata (np. miesięczniki dla młodzieży 
i dorosłych, jak „Machina” lub dla nastolatków – „Popcorn”), ale najczę-
ściej dedykowane są poszczególnym gatunkom muzycznym, tj. „Teraz 
Rock” czy „Jazz Forum”, co wpływa bezpośrednio na dostarczanie 

wyspecjalizowanej treści do odpowiedniej grupy czytelników. Czasopi-
sma rozrywkowe są tzw. „czytadłami”, które ze względu na ich charakter 
często określa się mianem gazet lub magazynów muzycznych. 

Muzyczne wydawnictwa ciągłe o charakterze popularnonauko-
wym, tak jak i rozrywkowe, są powszechnie dostępne w sklepach inter-
netowych, kioskach i księgarniach. Treści zamieszczone w tych czasopi-

smach są dostosowywane do wiedzy i umiejętności potencjalnych 
czytelników. Przykładem takiego periodyku może być dwutygodnik 
„Twoja Muza” – choć jest on także traktowany jako czasopismo specja-
listyczne, a nawet jako poradnik metodyczny dla nauczycieli muzyki. 
Natomiast przykładem czasopisma popularnonaukowego z zakresu 
muzyki przeznaczonego dla starszej młodzieży i dorosłych jest dwuty-

godnik „Ruch Muzyczny” [4, s. 8-11]. 
Periodyki naukowe najczęściej są publikowane przez środowiska 

akademickie, czyli studentów i pracowników uczelni muzycznych 
(np. „Klucz”, zawierający teksty studentów i pracowników Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) oraz instytuty 
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i stowarzyszenia naukowe (np. „Muzyka” ogłaszana przez Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk [4, s. 14]), dlatego też dostęp do nich jest ograni-
czony. Należy też zwrócić uwagę na to, że często wydawane są one niere-
gularnie albo przybierają formę roczników, jak np. „Polski Rocznik      

Muzykologiczny” drukowany przez Sekcję Muzykologów Związku Kom-
pozytorów Polskich. Niekiedy nawet serie wydawnicze uczelni wyższych 
traktowane są jak czasopisma, np. „Edukacja Muzyczna. Prace Naukowe 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”. Oprócz artykułów z zakre-
su historii i teorii muzyki, tego typu publikacje zawierają najczęściej opisy 
osiągnięć badawczych i prezentację dorobku polskich muzykologów, pro-

pozycje przekładów utworów muzycznych, a także prezentowane są zagad-
nienia dotyczące akustyki, antropologii i archeologii muzycznej oraz etno-
muzykologii (etnografii muzycznej) polskiej i obcej. 

Ostatnią grupę czasopism muzycznych tworzy prasa specjalistyczna 
publikowana przez wydawnictwa dziedzinowe. Oprócz wspomnianego 
czasopisma „Twoja Muza”, do tego typu materiałów zaliczyć można 

z pewnością dwumiesięcznik „Wychowanie Muzyczne” [4, s. 15]. Periody-
ki fachowe dedykowane są przeważnie nauczycielom, a porusza się 
w  nich przede wszystkim problematykę edukacji muzycznej. Może 
wydawać się istotne rozróżnienie prasy specjalistycznej od fachowej, 
gdyż ta pierwsza nie musi wiązać się stricte z wykonywanym zawodem. 
Wśród czasopism specjalistycznych należy wyróżnić żurnale dla amato-

rów, pasjonatów i zawodowych muzyków, tj. „Magazyn Gitarzysta”, 
„Magazyn Perkusista” oraz „Estrada i Studio”. 

Niektóre z wymienionych czasopism ogłaszane są zarówno 
w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Periodyki dostępne w Inter-
necie (lub przynajmniej ich spisy treści albo abstrakty) indeksowane są 
w bazie Arianta

1
. Należy jednak zwrócić uwagę na przydział dokonany 

w bazie, gdyż wszystkie określono jako naukowe. Na dzień 3 stycznia 
2012 r. w Ariancie znajduje się opis 14 czasopism muzycznych – szcze-
gółowy wykaz tytułów zamieszczono w Tabeli 1. Periodyki muzyczne 
przypisane zostały do działu Sztuka (zawierającego 79 tytułów czaso-
pism), w którym nie rozgraniczono poszczególnych dziedzin, tj. malar-
stwo, architektura, fotografia – stąd wyszukanie pism jest kłopotliwe. 

Dlatego w celu odnalezienia odpowiednich wydawnictw, konieczne jest 
sprawdzanie opisu każdej wyszukanej jednostki bądź sugerowanie się 
tytułem czasopisma. 

                                                           
1
 Baza danych Arianta – Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne 

stworzona i opracowywana przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach – Anetę Drabek i Arkadiusza Pulikowskiego 
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Tab. 1. Czasopisma muzyczne indeksowane w bazie Arianta (w kolejności 

alfabetycznej). 

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA 

1.  „Aspiracje. Pismo Warszawskich Uczelni Artystycznych” 

2.  „Chopin Studies” 

3.  „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ” 

4.  „Musica Galiciana” 

5.  „Musicology Today” 

6.  „Muzyka” 

7.  „Orkiestra” 

8.  „Polski Rocznik Muzykologiczny” 

9.  „Przegląd Muzykologiczny” 

10.  „Rocznik Chopinowski” lub „Annales Chopin” 

11.  „Ruch Muzyczny” 

12.  „Studia Gregoriańskie” 

13.  „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 

14.  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Sztuki Piękne. Muzyka” 

Źródło: [1]. 

 
Funkcje prasy muzycznej 

W Encyklopedii wiedzy o prasie przedstawiono 2 typologie 
funkcji prasy. Jej podstawowe zadania opracowano na podstawie zapla-
nowanych zamiarów i osiągniętych skutków. Wyróżniono zatem funkcję 
informacyjną, wychowawczą, rozrywkową oraz komercyjną (reklamo-
wą). Ponadto powiązano zadania prasy z poszczególnymi etapami proce-
su komunikacji – tak jak każdy przekaz komunikacji, tak i prasa jako jej 
środek, powinna spełniać funkcje intencjonalne (zamierzone), nadane 
i pełnione [4, s. 86-88]. Oba podziały mogą się między sobą przenikać, 
ukazując przy tym wpływ i siłę mediów, m.in. prasa (media) może po-
przez funkcję intencji upowszechnić informacje, a także przeprowadzić 
kampanię reklamową usługi/produktu [3, s. 242]. 
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Prasa, rzecz jasna, wpływa na swoich odbiorców. Czytelnikami 
prasy muzycznej są przede wszystkim studenci i pracownicy szkół 
o profilu muzycznym i/lub artystycznym. Są nimi także pasjonaci muzy-
ki, a ponadto teoretycy z dziedziny muzykologii. Stąd też oddziaływanie 
czasopism muzycznych może przebiegać w kilku kierunkach. Wydaw-
nictwa ciągłe o tematyce muzycznej wywierają wpływ na swoich od-
biorców pochodzących z różnych środowisk i społeczeństw, np. szkol-
nych, robotniczych, naukowych czy artystycznych.  

Prasa, ze względu na swoją periodyczność, jest obecna w co-
dziennym życiu każdego człowieka. Jej nadawcy (wydawcy, redaktorzy, 
autorzy) mają też możliwość dostosowania komunikowanej treści do 
oczekiwań potencjalnego czytelnika. Problematyka muzyczna pojawia 
się w prasie zarówno brukowej, jak i ambitnej publicystycznej, co posze-
rza obszar jej wpływu. Czasopisma muzyczne oddziaływają na swoich 
odbiorców głównie przez informowanie o pewnych faktach i wydarze-
niach, dzięki czemu zaspokajają potrzeby muzyczne, ale często dają 
czytelnikowi rozrywkę. 

Muzyka jako dziedzina sztuki staje się też przedmiotem opraco-
wań o profilu artystycznym. Artyści, dzięki prasie muzycznej, otrzymują 
informacje o panujących trendach muzycznych, a także kultywują ciągłą 
relację ze środowiskiem muzyków. Funkcja integracyjna wpływa zatem 
na efektywniejszą wymianę poglądów i doświadczeń, co zwiększa tak 
istotną w tej branży kreatywność. Natomiast temat muzyki, jako dyscypli-
ny naukowej (muzykologii), przedstawiany w czasopismach, stanowi dla 
środowisk naukowych aktualne źródło wiedzy i informacji. Różnorodna 
problematyka z zakresu muzykologii, poruszana na łamach muzycznych 
wydawnictw ciągłych, wpływa na zwiększenie wartości tego typu prasy, 
a tę rozpoznać i ocenić można tylko przez zbadanie zawartości prasy. 

Podsumowanie 

Powyższe rozważania ukazują istotną rolę prasy muzycznej 
w rozwoju wiedzy i upowszechnianiu informacji. Dostępność różnorodnych 
czasopism muzycznych na polskim rynku wydawniczym świadczy nie tylko 
o popularności tej dziedziny sztuki i nauki, ale także o zapotrzebowaniu na 
tego typu wiadomości w środowisku muzycznym i hobbystycznym.  

Pozostaje teraz odpowiedzieć na pytania postawione we wstępie: 
wydawnictwa ciągłe (zarówno drukowane jak i te dostępne online, wy-
magające odrębnego opracowania i dogłębnej analizy) wciąż powinny 
być publikowane, gdyż zawarte w nich treści stanowią o istotnych walo-
rach i znaczeniu tej prasy w życiu codziennym, a także wśród artystów 
i pracowników naukowych. 
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ŚMIERĆ PRASY 

 
 
ABSTRAKT: 

W artykule omówiono zagadnienie funkcjonowania prasy dru-
kowanej, szczególnie problem relacji między prasą drukowaną a Interne-

tem. Autorka dokonała skrótowego przeglądu rozwoju prasy tradycyjnej 
i skupiła się na obecnej sytuacji, w której dominującym medium przeka-
zu informacji staje się Internet. Zwróciła uwagę na różne aspekty funk-
cjonowania prasy drukowanej w konfrontacji z Internetem, m.in. na 
problem wiarygodności informacji dostępnych online w czasopismach 
elektronicznych oraz na szeroko dyskutowaną obecnie kwestię prawa 

autorskiego. Postawiła też pytanie: czy prasa przy postępującej domina-
cji Internetu w sferze środków masowego przekazu ma szansę prze-
trwać? 
 
SŁOWA KLUCZOWE:  

Czytelnictwo. Internet. Prasa. 

 
 

Celem artykułu jest ukazanie problemu powolnej „śmierci” prasy 
drukowanej na skutek zmniejszania się liczby jej odbiorców, wywołanej 
m.in. przez coraz większą liczbę zwolenników Internetu. Aby zrozumieć 
rozwój tego procesu, należy przypomnieć krótką historię prasy. 
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W ciągu lat zmieniała się forma periodyków aż do obecnego mo-
mentu, gdy tracą one na swoim znaczeniu: „Właściwy okres historii prasy 
w Europie poprzedzają tzw. gazety pisane (zwane prymitywami praso-
wymi) powstałe w wiekach średnich. […] Pod względem zewnętrznym 

gazety te były podobne do zwykłych listów. […] Spopularyzowanie 
techniki ruchomych czcionek drukarskich ułatwiło wydawanie powiela-
nych metodą mechaniczną gazet w określonych odstępach czasu. […] 
Dziennikarstwo nowoczesne powstaje na początku XVIII wieku.            
[…] Kolejny etap rozwoju dziennikarstwa wyznaczają ruchy społeczno-
ściowe w XIX wieku (rewolucja lipcowa w 1830 roku we Francji, Wiosna 

Ludów w 1848 roku), które powodują wzrost nakładów prasy oraz jej 
zróżnicowanie typologiczne. Od połowy XIX wieku rozwija się prasa 
komercyjna. […] Z narodzinami prasy komercyjnej są związane tzw. 
gazety niedzielne (typ prasy ogólnoinformacyjnej, ukazującej się w odstę-
pach tygodniowych). […] Pod koniec XIX wieku można już mówić 
o prasie jako środku masowego komunikowania. Na rynku wydawniczym 

XX wieku zaczęły dominować wielkonakładowe ilustrowane dzienniki 
o treści sensacyjnej zwane tabloidami, uniwersalne magazyny ilustrowane, 
magazyny społeczno-polityczne” [1, s. 32-35]. Internet obecnie stał się 
zagrożeniem dla tej formy przekazywania wiadomości. Wraz ze wzrostem 
dominacji Internetu w tej sferze, a więc od połowy lat 90., prasa drukowa-
na traci czytelników (por. rys. 1).  

Alvin Toffler, amerykański pisarz zajmujący się socjologią i futu-
rologią, znany z opisu rewolucji cyfrowej, jest autorem wydanej w 1980 r. 
Trzeciej fali. Już wtedy opisał zjawisko agonii prasy: „Do 1978 roku 
liczba kupowanych gazet w Stanach Zjednoczonych spadła do 62 milio-
nów egzemplarzy, przy czym tendencja spadkowa utrzymywała się nadal. 
Spadła również procentowa liczba obywateli czytających codzienne gaze-

ty z 69% w 1972 roku do 62% w 1977 roku, najbardziej ucierpiały          
czołowe tytuły o zasięgu ogólnokrajowym. W latach 1970-1976 roku trzy 
główne dzienniki wychodzące w Nowym Yorku utraciły w sumie 
550 000 czytelników. […] Nie było to bynajmniej spowodowane jedynie 
upowszechnieniem się telewizji. Osiągnąwszy szczyt nasycenia, wiel-
komiejskie, wysokonakładowe dzienniki przeżywają teraz poważne 

kłopoty, których przyczyną są odmasowione środki przekazu, coraz 
bardziej depczące po piętach wielkim gazetom [9, s. 251]. Toffler zau-
ważył również, że w tym samym okresie wzrosła liczba sprzedanych gier 
telewizyjnych i abonentów telewizji kablowej. Nazywa to zjawisko 
odmasowieniem, gdyż „za pośrednictwem tych pozornie niewinnych 
urządzeń miliony ludzi uczą się bawić telewizorem, odpowiadać mu 

i nawiązywać z nim stosunek oparty na wzajemnym oddziaływaniu. 
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W ten sposób ludzie zmieniają się z biernych odbiorców telewizji 
w aktywnych nadawców wyrażających swoje własne myśli” [9, s. 258]. 

Coraz częściej pojawiają się informacje o końcu prasy drukowa-
nej – wiele artykułów i książek poświęcono temu tematowi, chociażby: 

Koniec wiadomości Wawrzyńca Smoczyńskiego, Agonia prasy Grzego-
rza Lindenberga [5, s. 38-43], Śmierć gazet i przyszłość informacji   
Bernarda Pouleta [6] czy głośna kampania reklamowa agencji Artegence 
z wykorzystaniem nagrobka z napisem Prasa Drukowana. Internet jest 
zagrożeniem dla prasy – jest łatwo dostępny i obejmuje najbardziej 
aktualne informacje. Często nawet nie jesteśmy świadomi tego, jak 

negatywnie wpływa na prasę. Nie zastanawiamy się również nad tym, 
czy rzeczywiście to, co można odnaleźć w Internecie, jest dobrej jakości. 
Wydawcy prasowi próbują wykorzystać niedoskonałość Internetu do 
ustalenia swojej lepszej pozycji na rynku, chcąc spełnić oczekiwania 
czytelników – społeczeństwa informacyjnego, w którym sieć jest głów-
nym dostawcą informacji.  

Coraz więcej tytułów prasowych staje się hybrydami – funkcjo-
nują zarówno w wirtualnej rzeczywistości, ale także na papierze. Wyda-
nia internetowe (szczególnie w Polsce) nie są jeszcze „nastawione na 
zarobek” – darmowy dostęp nie wspomaga finansowo wydawnictwa. 
Zachęcają one jednak potencjalnych czytelników szybkością aktualizacji 
danych oraz multimedialnością – połączeniem tekstu z dźwiękiem,     

często również z krótkim filmem. To, co dla czytelnika jest zaletą, może 
stać się drogą do upadku tytułu. Internet pozwala również na przeczyta-
nie wiadomości, które sami możemy dopasować do własnych zaintere-
sowań – kanały RSS czy tzw. newslettery – które w szybki i skompre-
sowany sposób dostarczają najświeższych informacji ze stron WWW. 
W Internecie każdy może stać się współautorem, co może zachęcać 

czytelników do swoistej działalności publikacyjnej.  
W ocenie „jak zawsze obok zalet występują wady – część ludzi 

nie jest przyzwyczajona do długiego czytania przed monitorem, brak 
hierarchii wartości artykułów” [5, s. 41]. Badania wskazują, że czytelnik 
serwisów internetowych poświęca taką samą ilość czasu na czytanie jak 
czytelnik prasy drukowanej, jednak „w tym czasie przeczyta mniej tek-

stów, mniej uważnie, a dłuższych nie przeczyta wcale” [5, s. 42]. Uciąż-
liwością stają się hiperłącza i linki, które odsyłają do innych artykułów, 
stron internetowych, a czasem nawet reklam, łatwo więc można zgubić 
się czy całkowicie przeoczyć interesujący tekst. 

Pojawiły się również dylematy związane z profesją dziennikarską. 
Oczywiste jest, że do współpracowników czasopism zaliczana  jest grupa 

wykwalifikowanych i wykształconych dziennikarzy. Ale czy dziennika-
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rzem można nazwać kogoś, kto jedynie przetwarza informacje zaczerp-
nięte ze źródeł profesjonalnego dziennikarstwa? „Internetowi dziennika-
rze pracują na informacyjnym półprodukcie, bo własne informacje zdo-
bywają sporadycznie. Rzadko mają możliwość zweryfikowania 

informacji u źródła. Weryfikując mogą opierać się tylko na informacjach 
już dostępnych, ponieważ tempo i specyfika pracy nie pozwala na żadne 
śledztwo” [8].  
 Czytając często informacje na portalach internetowych (np. wp.pl, 
onet.pl itp.), znajdujemy również podstawowe błędy – ortograficzne 
i logiczne, czasami nawet nieprawdziwe informacje [4, s. 76-87]. Takie 
błędy o wiele rzadziej pojawiają się w prasie drukowanej i w jej interne-
towych odpowiednikach. Tytuły, które od lat istnieją na rynku praso-
wym, nie mogą sobie pozwolić na tego typu uchybienia.  
 Także kwestie prawne są sporne, gdy w Internecie wykorzystywa-
ne są materiały dziennikarzy bez jakichkolwiek konsekwencji. Prawo 
autorskie powstało w XIX w., a od tamtej pory wprowadzono niewiele 
zmian, aby dostosować je do współczesnych realiów [2, s. 24-26; 3]. 
Materiały, które znajdujemy w Internecie, są najczęściej „przedrukiem” 
z prasy drukowanej. Niestety często jest też tak, że są to plagiaty, kopie, 
streszczenia itp. publikowane bez wiedzy i zgody autorów. Dyrektor 
Generalny Izby Wydawców Prasy, Maciej Hoffman, przyznał, że „nie 
walczymy z Internetem, ale z piractwem prasowym” [2, s. 24].  

Niektórzy wydawcy dość łagodnie potraktowali właścicieli stron 
internetowych, m.in. Infor Biznes, wydawca „Gazety Prawnej” „właści-
cielom stron sporadycznie sięgającym po jego teksty zaproponował 
umowę – mogą z nich korzystać, jeśli zamieszczą tak zwane głębokie 
linki do stron Inforu. Innych, którzy najdłużej i najintensywniej eksploa-
towali jego treść, policzył i wystawił rachunek. Z tymi, którzy odmawia-
ją zapłaty, zamierza spotkać się w sądzie” [2, s. 24]. Natomiast „Izba 
Wydawców Prasy powołała Reprepol, organizację zbiorowego zarzą-
dzania prawami autorskimi. Jej zadaniem będzie ściąganie opłat za    
wykorzystywanie materiałów prasowych w innych mediach. Nie tylko 
w Internecie, ale także w stacjach telewizyjnych” [2, s. 25]. Często bo-
wiem stacje telewizyjne, a nawet radiowe, zapełniają sobie ramówki tak 
zwanym „Przeglądem Prasy”. 

Samo prawo autorskie obowiązujące w Polsce ogranicza obronne 
działania wydawców prasy w procesie bezwiednego wykorzystywania 
materiałów bez ich zgody. Artykuł 25 Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych zezwala na użycie w mediach wcześniej opubliko-
wanych informacji o bieżących wydarzeniach, artykułów, wypowiedzi, 
zdjęć dotyczących aktualnych tematów. Umożliwia także sporządzenie 
z nich skrótów, omówień i przeglądów. 
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Również znany koncern Google stworzył nowy serwis – Google 
News, dzięki któremu w ciągu kilku sekund można otrzymać zestawie-
nie wszelkich aktualnych informacji z całego świata: „Fachowo nazywa 
się go agregatorem treści – jest portalem informacyjnym robionym przez 

maszynę. Google wysyła swe pająki, czyli roboty nieustannie przeszuku-
jące sieć, do wybranych witryn prasowych, by tam szukały najciekaw-
szych informacji. Informacje o takim materiale – tytuł plus kilkadziesiąt 
słów wstępu wyjaśniających temat. Kogo ona zainteresuje, może kliknąć 
na link otwierający stronę źródłową” [2, s. 25]. 

Wydawcy prasy, oprócz ochrony prawnej przed nielegalnym 
wykorzystywaniem swoich treści, starają się wychodzić naprzeciw ocze-
kiwaniom odbiorców, m.in. przez umieszczanie swoich czasopism 
w sieci. Muszą jednak ciągle szukać sposobów na jak najdłuższe utrzy-
manie tytułu, w tym celu pozyskują nowe źródła finansowania i osz-
czędności: „Pisma papierowe żyją głównie z reklam (50-80% przycho-
dów) a cena na okładce pokrywa tylko część kosztów papieru, druku 
i dystrybucji. Większość dochodów z reklamy potrzebna jest, aby pokryć 
koszty stałe redakcji: pensje, lokal etc. Te koszty pozostają niezmienne 
niezależnie od nakładu gazety. Gdy kurczy się liczba czytelników, to 
mniej jest reklam, co zmusza do cięcia wydatków, a wreszcie zamyka 
pismo” [5, s. 40]. Obecnie w większości czasopism znajdujemy coraz 
więcej reklam, a coraz mniej treści. Jesteśmy wręcz zarzuceni koloro-
wymi zdjęciami reklamowymi, które odrywają od interesujących mate-
riałów. Po każdym artykule występuje „przerywnik” w formie kolorowej 
reklamy, która zajmuje dużo miejsca, często więcej niż sam tekst. Płaci-
my więc nie za to, co chcielibyśmy przeczytać, ale również za niechcia-
ne reklamy. Ciekawym pomysłem na polepszenie sytuacji finansowej 
czasopisma mogą okazać się fundacje, które będą wspierały konkretne 
tytuły. Mogą to być zarówno fundacje otwarte, czyli takie, na które 
czytelnicy będą wpłacali pieniądze, a dzięki temu zyskają dłuższy byt 
ulubionego pisma. Trzeba założyć, że będzie to ograniczona liczebnie 
grupa ludzi, nie każdy będzie chciał wspierać tego typu inicjatywy, 
a więc będą to tylko i wyłącznie osoby najbardziej zainteresowane 
wspomaganiem periodyku. Innym pomysłem są fundacje, które będą 
prowadzili ludzie zamożni, będący pewnego rodzaju mecenasami. Tego 
typu proceder może jednak doprowadzić do uzależnienia tytułu od 
opinii protektora, a więc mogą pojawić się w nim opinie jednostron-
ne, a czasem nawet zmanipulowane i propagandowe. Dlatego też we 
Francji prezydent Nicolas Sarkozy zaproponował wydawcom prasy 
finansowanie ich działalności z budżetu państwa [7, s. 42]. Ale i w tej 
sytuacji może dochodzić do nadużyć i podporządkowania tytułu doktry-
nom obowiązującym w rządzącej partii.  
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 Zjawisko czytania prasy drukowanej powoli mija, ukazują to 
wskaźniki nakładów (rys. 1), dotyczące przykładowo wybranych tytu-
łów, jednak sytuacja ta dotyka każdy tytuł dostępny na rynku prasowym. 
 
Rys. 1. Wskaźniki nakładów prasy. 

Źródło: [5, s. 41].  

 
Można jednak sądzić, że wciąż pozostanie spora grupa odbior-

ców tego typu kanału informacyjnego, przykładająca wagę nie tylko do 
szukania wiadomości w Sieci. Nieuchronne jest to, że „rewolucję” prze-
mian form czytelnictwa prasy wytrzymają tylko najsilniejsze tytuły, 
które wciąż będą miały stałych odbiorców swojego stylu i fachowego 

dziennikarstwa. Będą musiały jednak wprowadzić czasopismo do obiegu 
internetowego, a jeśli już to zrobiły, będą zobowiązane rozszerzyć tak 
swoje oferty, aby również z wydań internetowych czerpać korzyści 
finansowe, przez pobieranie opłat za dostęp do wydania internetowego. 
Na świecie periodyki nie oferują darmowego dostępu do swoich interne-
towych wydań, za dostęp płaci się niewielkie sumy, darmowy jest nato-

miast dostęp do materiałów archiwalnych. Nieuniknione jest również 
i  to, że za kilkadziesiąt lat (niektórzy badacze tego zjawiska podają 
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dokładną datę
1
) prasa drukowana przestanie istnieć. Tytułowa „śmierć” 

prasy drukowanej jest procesem, który nie nastąpi natychmiast, będzie 
on trwał jakiś czas, przechodząc przez kolejne etapy. Życie prasy dru-
kowanej jest procesem, który ma początek i koniec. Tę tezę potwierdzi 

lub zweryfikuje przyszłość. 
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1
 Grzegorz Lindenberg – współzałożyciel „Gazety Wyborczej”, pierwszy redak-

tor naczelny „Super Expresu” jako datę końca prasy drukowanej w swoim 

artykule Agonia prasy podaje lata 2014/2016 , z kolei agencja reklamowa spe-

cjalizująca się w mediach interaktywnych Artegence wywołała falę rozmów na 

temat śmierci prasy przez swoją kampanię reklamową, na której zdjęciu jest 

nagrobek z napisem Prasa Drukowana podając rok 1452 (moment wynalezie-

nia druku) i rok 2012 (jako potencjalną datę jej końca). 
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ABSTRACT: 

The article discusses the functioning of the printed press, espe-
cially the problem of the relationship between the printed press and the 
Internet. The author briefly reviews the development of traditional press 
and focuses on the current situation, in which the dominant medium of 
communication is the Internet. The author draws attention to various 
aspects of the printed press in the face of the Internet, including the 

problem of reliability of the information available online in electronic 
journals and on the issue of copyright, which is widely discussed today. 
The author also poses a question: is the press going to survive facing an 
increasing dominance of the Internet in the field of mass media? 
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ABSTRAKT:  

Materiały biblioteczne, w tym czasopisma, są gromadzone w bi-

bliotekach w różnych warunkach i miejscach. Prasa przedstawia zdarzenia 
polityczne, społeczne, gospodarcze, naukowe i fachowe, toteż jest prak-
tycznie codziennie wykorzystywana. Kontakt z człowiekiem oraz naraże-
nie na zmienne warunki otoczenia tj. wilgotność czy temperaturę wpływa 
negatywnie na kondycję papieru, a co za tym idzie przyspiesza proces jego 
starzenia się. Ta cecha decyduje, że ochrona zasobów piśmienniczych jest 

bardzo ważna. 
 

SŁOWA KLUCZOWE:  

Czasopismo. Konserwacja. Kwaśny papier. Ochrona zbiorów. Papier 
gazetowy. Przechowywanie zbiorów. 
 

 
Wstęp 

Przedmiotem opracowania są szczególnego rodzaju zbiory gro-
madzone w bibliotekach – wydawnictwa ciągłe. Starano się scharaktery-
zować nośniki periodyków tradycyjnych – ich rodzaje, z uwzględnie-
niem form drukarskich oraz wskazano zastosowanie. Precyzyjne okre-
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ślenie kryteriów doboru papieru jest niezmiernie istotne w przypadku 
czasopism – ze względu na ich ulotność i „jednorazowe” zaistnienie na 
rynku wydawniczym. Prasa odzwierciedla bowiem wszechstronnie 
rzeczywistość, w tym bieżące zdarzenia polityczne, społeczne, gospo-

darcze, naukowe, kulturalne czy fachowe. Stąd przydatność czasopism 
okazuje się być nieprzemijająca. Po latach sięga się do przechowanej 
w niej dokumentacji. Ta okoliczność decyduje, że ochrona zasobów 
czasopiśmienniczych ma dotyczyć zarówno zbiorów archiwalnych, jak 
i nowych nabytków. Stan papieru użytkowego do druku z czasem się 
zmienia. Wydawcy podają informację o drukarni, która wykonała nakład 

gazety czy czasopisma, ale nie informują o papierze którego użyto. Taka 
praktyka występowała w przyszłości  i nadal jest stosowana. Wiedza 
o papierze jest potrzebna konserwatorom, ale i wydawcom, gdy określają 
koszty publikacji. Czas trwałości papieru to czynnik istotny w archiwi-
zacji zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza gazet.  

Charakterystyka papierów gazetowych 

Papier gazetowy jest przeznaczony do drukowania techniką         
typograficzną. Produkuje się go w odmianie drzewnej o gramaturze 
około 50g/m

2
, nie jest klejony, o matowej powierzchni, zawiera około    

4-6% wypełniacza, ma barwę białą, ale może mieć lekkie zabarwienie 
o jasnym odcieniu (należy do najtańszych wytworów papierniczych). 
Papier offsetowy do drukowania gazet jest także produkowany w odmia-

nie drzewnej o gramaturze około 50g/m
2
, ale jest słabo zaklejony, 

o matowej powierzchni i ma barwę białą. Produkuje się go w zwojach 
(cena zbliżona jest do papieru gazetowego). Jest to papier starej genera-
cji. Obecnie produkuje się papiery, tzw. nowej generacji, do których 
można zaliczyć papier LWC, MWC, HWC, typu Chromolux, SC, tzw. 
„objętościowe”, samoprzylepne i samo kopiujące, papiery ozdobne 

i papiery barwione.  
I tak papier LWC (Light Weight Coated) jest to cienki papier 

drukowy o gramaturze od 45 do 80 g/m
2
, powlekany dwustronnie.       

Powłoki te mają gramaturę od 5 do 12 g/m
2
 na jedną stronę. Papier LWC 

stosowany jest do drukowania czasopism ilustrowanych, prospektów 
reklamowych itp. Nadaje się też doskonale do drukowania tekstów 

i ilustracji zarówno jednobarwnych, jak i wielobarwnych. 
Można go zadrukować trzema podstawowymi technikami dru-

karskimi, tj. typografią, offsetem i wklęsłodrukiem. Papier ten produkuje 
się głównie w postaci zwojów. Jego powierzchnia jest satynowana, biała. 
Wadą papieru LWC jest mała sztywność. Do drukowania papierów 
LWC stosowane są specjalne farby drukowe: neat-set dla offsetu i spe-
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cjalne farby przeznaczone do drukowania wklęsłodrukowego papierów 
LWC. Współcześnie produkowane są również specjalne papiery LWC 
dla offsetu i osobno LWC dla wklęsłodruku. Odmianą papieru LWC są 
papiery ULWC (Ultra LWC). Wytwarzane są one osobno, z przeznacze-

niem do drukowania offsetowego i wklęsłego. Ich gramatura jest niska 
i wynosi zwykle od 35 do 48 g/m

2
. 

Kolejnym rodzajem papieru jest MWC (Medium Weight Coat-

ed). Jest to papier drukowy dwustronnie powlekany, o średniej gramaturze 

tak powłoki, jak i papieru, stosowany do drukowania offsetowego. Symbol 

MWC służy obecnie do określenia dwukrotnie powlekanego papieru 

przeznaczonego głównie do drukowania offsetowego wielobarwnych 

ilustracji o liniaturze rastra do 60 linii/cm. Produkuje się także odmianę 

przeznaczoną do drukowania wklęsłodrukiem. Oczywiście, papier prze-

znaczony do drukowania offsetowego można zadrukować typograficznie. 

Papier MWC ma zwykle gramaturę od 80 do 170 g/m
2
. Charakteryzuje się 

wysoką białością i gładkością powłoki. Najczęściej jest produkowany jako 

papier z wysokim połyskiem. W przypadku papierów o powłoce matowej 

należy do drukowania stosować specjalne farby. 

Papier HWC (Heavy Weight Coated) jest to papier dwustronnie 

powlekany o dużej (ciężkiej) gramaturze tak powłoki, jak i papieru, prze-

znaczony głównie do drukowania offsetowego. Symbol HWC służy obec-

nie do określenia trzykrotnie powlekanego papieru przeznaczonego do 

wielobarwnego drukowania offsetowego ilustracji o liniaturze rastra od 

80 linii/cm wzwyż. Papier ten, produkowany w wersji bezdrzewnej 

o gramaturze 100-300 g/m
2 
, charakteryzuje się bardzo wysoką białością 

i gładkością powłoki. Najczęściej produkowany jest jako papier z wyso-

kim połyskiem. W przypadku papieru o powłoce matowej należy stosować 

papiery SC. Są to papiery drzewne, zaklejone w masie, mocno wypełnio-

ne, podatne na operację superkalandrowania. Skrót SC powstał od pierw-

szych liter angielskiego określenia czynności superkalandrowania (super 

calandered). Papiery te, przeznaczone do zwojowego drukowania czaso-

pism albo katalogów techniką offsetową lub wklęsłą, są substytutem  

(zamiennikiem) papierów LWC. Są znacznie tańsze od nich (około 20%), 

ich jakość jest jednak nieco niższa. W związku z tym można na nich dru-

kować ilustracje wielobarwne z niższą liniaturą rastra niż na papierze 

LWC – zalecana liniatura rastra 48-56 linii/cm (w przypadku papierów 

LWC – zalecana liniatura rastra wynosi minimum 60 linii/cm). Produko-

wane są 2 rodzaje papierów SC: offsetowy i wklęsłodrukowy różniące się 

białością i gładkością. Papiery SC produkowane są w gramaturach 40-80 

g/cm
2
. Mają one wyższą sztywność niż papier LWC. 
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Następnym rodzajem papieru wykorzystywanego przy druku ga-
zet i czasopism jest papier objętościowy (zwany również papierem piór-
kowym lub grubym papierem drukowym). Jest to bezdrzewny lub 
drzewny papier o dużej pulchności (tj. o dużej grubości przy stosunkowo 

niewielkiej gramaturze). Papier ten znajduje zastosowanie przy druko-
waniu książek, szczególnie tam, gdzie przy małej liczbie stronic chcemy, 
aby publikacja prezentowała się pokaźnie. Jest to najczęściej papier 
zaklejony powierzchniowo i przeznaczony do zadrukowania techniką 
offsetową. Do drukowania książek najczęściej stosuje się papier o wskaź-
niku pulchności 1,5; 1,75; 2,0 i 2,2 (normalnie stosowany papier drukowy 

ma wskaźnik pulchności 1,1-1,2). Produkowane są również papiery objęto-
ściowe gazetowe kserograficzne, przeznaczone do drukowania czasopism 
[1, s. 4-6]. 

Przechowywanie i ochrona zbiorów czasopiśmienniczych 

Opisane rodzaje papieru do produkcji gazet i czasopism muszą 
być w odpowiedni sposób przechowywane oraz należy im zapewnić 

stosowną ochronę konserwatorską w warunkach bibliotecznych.  
Każda biblioteka prowadzi określoną politykę w zakresie doboru 

materiałów. Podejmuje się decyzję, jakiego rodzaju zbiory będą groma-
dzone, jak długo przechowywane i jakie działania zostaną podjęte w celu 
zabezpieczenia i ochrony zasobów. Precyzyjne określenie kryteriów 
doboru jest szczególnie ważne w odniesieniu do czasopism – ze względu 

na ich ulotność, o czym już wspomniano.  
W ramach polityki gromadzenia decyduje się o doborze tytułów 

(najczęściej jest on spójny z profilem danej biblioteki) oraz o liczbie 
prenumerowanych egzemplarzy – czasami zwiększa się zamówienie 
o egzemplarze archiwalne, zwłaszcza w przypadku gazet i czasopism 
często czytanych. Okazuje się niemożliwe przechowywanie wszystkich 

dokumentów, konieczne jest więc stosowanie selekcji w taki sposób,  
aby wypełnić obowiązki biblioteki wobec przyszłych pokoleń. Równo-
cześnie kolekcje włączone do zasobów biblioteki muszą podlegać szcze-
gólnej ochronie. Skala zniszczenia zasobów bibliotecznych jest tak duża, 
że należy dokonywać wyboru. Właśnie w taki sposób – wybierania w celu 
ochrony – kształtuje się współcześnie polityka ochrony zbiorów biblio-

tecznych [2, s. 12]. 
Polityka ta powinna obejmować: 

 działania profilaktyczne zapobiegające różnym szkodom; 

 działania likwidujące powstałe szkody; 

 działania zabezpieczające treść zasobu – przenoszenie ich na inne 
nośniki. 
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Ważne okazuje się częściowe badanie stanu fizycznego czaso-
pism w celu wczesnego wykrycia uszkodzeń. Czynniki powodujące 
destrukcję zbiorów można podzielić na 3 grupy: 

1. Fizykochemiczne: 

 światło słoneczne i sztuczne – powodują żółknięcie papieru i pło-
wienie druku, rozkłada się klej, pęka oprawa; 

 temperatura – przy wysokiej (powyżej 25° C) papier staje się łam-
liwy i następuje przyspieszone jego starzenie; 

  wilgotność – przy wysokiej pojawiają się dogodne warunki do 
rozwoju mikroorganizmów, obniża się wytrzymałość papieru na 

rozerwanie, przy niskiej następuje przesuszenie papieru i klejów 
użytych do oprawy roczników; 

 kurz – przy wysokiej wilgotności w kurzu rozwijają się grzyby. 

2. Biologiczne – bakterie, grzyby, owady, gryzonie. 

3. Mechaniczne: 

 niewłaściwa oprawa roczników; 

 niewłaściwe ułożenie czasopism na regałach; 

 nieostrożne obchodzenie się ze zbiorami w czasie korzystania 
z nich (w czytelni oraz w trakcie wykonywania kserokopii, ska-
nowania i fotografowania). 

 W pierwszej kolejności należy zapewnić odpowiednie warunki 
magazynowania. Stworzenie gazetom należytych warunków przecho-

wywania sprawi, że ograniczy się wydatki na konserwację właściwą. 
Regały lub stelaże w magazynach powinny być zaopatrzone w półki 
nieznacznie większe od przechowywanych na nich pozycji, aby pozosta-
ła wolna przestrzeń umożliwiała cyrkulację powietrza. Najlepszym 
rozwiązaniem mogą być tutaj półki z możliwością regulacji wysokości. 
Powierzchnie półek i podpórki nie mogą powodować uszkodzenia wo-

luminów. Prostym sposobem ochrony jest umieszczanie pojedynczych 
numerów w pudłach lub tzw. fascykułach. Najlepsze zabezpieczenie 
stanowi oprawa introligatorska dobrej jakości, z szyciem łączącym 
składki oraz należytym doborem używanych klejów i materiałów. Przy-
gotowując czasopisma do oprawy, trzeba grupować poszczególne nume-
ry rocznika w woluminy takiej objętości, żeby wygodne było ich czyta-

nie, a wielokrotne użytkowanie nie wpływało zbytnio na zniszczenie 
oprawionych tomów. Na tym etapie można również określić podział 
danego tytułu na części – z powodu występowania dodatków w różnych 
formatach. Decydując się na oprawianie roczników gazet, często sięga 
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się po egzemplarze archiwalne, ponieważ bieżąco wykorzystywane 
numery są kompletnie zaczytane i koszt ich oprawy kilkakrotnie prze-
wyższyłby poniesione nakłady na prenumeratę dodatkowych sztuk.  

Równie ważne, jak warunki magazynowania, są właściwe metody 

przemieszczania zbiorów – w miarę możliwości jak najrzadsze, a w celu 
dostarczenia roczników użytkownikom zapewnienie odpowiednich sposo-
bów transportu. W tym miejscu wydaje się najistotniejsza świadomość 
konieczności ochrony zasobów bibliotecznych u samych bibliotekarzy. 
Ich zadaniem jest też przypominanie użytkownikom o ostrożnym obcho-
dzeniu się z czytanymi woluminami. Należy również zadbać o wyposaże-

nie czytelni w stoły do umieszczania materiałów o dużych rozmiarach. 
Większość bibliotek stara się stwarzać możliwie najdogodniejsze warunki 
korzystania ze swoich zasobów. Mimo tych deklaracji, muszą być jednak 
stosowane pewne ograniczenia, szczególnie w zakresie kopiowania mate-
riałów bibliotecznych na potrzeby własne użytkowników. Określić trzeba 
metody kopiowania poszczególnych rodzajów zbiorów, tak aby były one 

dla druków bezpieczne. W czasie fotografowania należy unikać nadmier-
nego oświetlenia i wysokiej temperatury. Szczególnej uwagi wymaga 
wykonywanie kserokopii, zwłaszcza z oprawnych woluminów. Nie jest 
dopuszczalne stosowanie silnego nacisku na grzbiet przy wykonywaniu 
kopii tekstu znajdującego się blisko zszycia. Jeżeli istnieje jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo spowodowania uszkodzeń, trzeba zastosować inną 

metodę kopiowania, np. skanowanie profesjonalnym skanerem przez 
wykwalifikowany personel. Ograniczenia w udostępnianiu mogą ponadto 
polegać na zapewnieniu dostępu do kopii materiałów bibliotecznych    
zamiast  do oryginałów [3, s. 54-57]. 

Zakończenie 

Całość zagadnień dotyczących wykonywania zabiegów konser-

watorskich w niewielkim stopniu dotyczy bibliotekarzy. Nie są oni    
bowiem w stanie zorganizować takiego zaplecza technicznego, które 
umożliwiłoby przeprowadzenie kompleksowej restauracji zbiorów. Po-
trzebna jest też specjalistyczna wiedza w tym zakresie. Większe szkody 
przyniosłaby niefachowa konserwacja niż pozostawienie w obecnym 
stanie wytypowanych do naprawy woluminów. Najbardziej przemawiają-

cym przykładem może tutaj być korzystanie ze zwykłych taśm samoprzy-
lepnych używanych w biurach, których stosowanie w celach konserwator-
skich jest absolutnie niedopuszczalne. Z biegiem czasu taśma taka żółknie, 
traci elastyczność, powoduje przebarwienie i prześwitywanie papieru. 

Mówiąc o ochronie zasobów czasopiśmienniczych, nie można 
nie wspomnieć o problemie tzw. „kwaśnego papieru”. Papier taki był 
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używany szczególnie podczas drukowania gazet. Rozpadające się w pył 
zasoby są faktem, z którym na co dzień stykają się ludzie pracujący 
ze zbiorami gazet i czasopism. Problem „kwaśnego papieru” wynika ze 
sposobu produkcji papieru od połowy XIX w. aż do współczesności. 

Rozmiary zniszczeń spowodowanych kwasowością papieru wydają się 
wręcz nie do ogarnięcia [4, s. 20]. 

Wobec powyższych stwierdzeń nie należy jednak wyciągać wnio-
sków, że bibliotekarz nie ma nic do powiedzenia na temat problemów 
związanych z konserwacją zbiorów. Niezastąpiona wydaje się jego pomoc 
przy typowaniu materiałów do zabiegów konserwatorskich. Niezbędna 

jest zatem ścisła współpraca między bibliotekarzem a konserwatorem. 
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PAPER IN MAGAZINES TAKEN ADVANTAGE, NEWSPAPERS. 

CONSERVATORY PROTECTION AND MANNER OF STORAGE 

 
 
ABSTRACT: 

Library materials in this magazine are collected in libraries in 
different conditions and locations. Given that the press presents the 
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events of political, social, economic, scientific and professional is used 
virtually every day. Human contact and exposure to changing environ-
mental conditions, ie humidity, temperature affects the condition of the 
paper thusaccelerates the aging process. This specificity determines that 

the protection of resources is as important as writing with valuable col-
lections of books. 
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Newspaper paper. Protection of package. Preservation. Magazine. Stor-
age of package. Acid paper. 
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GROMADZENIE CZASOPISM W BIBLIOTECE WYDZIAŁU PRAWA 

I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

 
 

ABSTRAKT: 

Zaprezentowano Bibliotekę Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego, uwzględniając funkcję gromadzenia czasopism, 

jak również ich elektronicznych odpowiedników. Przedstawiono dane 
ilościowe odzwierciedlające prenumeratę oraz kryteria doboru decydują-
ce o zakupie konkretnych pozycji. Osobne miejsce w artykule poświęco-
no czasopismom elektronicznym i sposobom ich dystrybucji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE:  

Biblioteka prawnicza. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo elektroniczne. Czaso-
pismo prawnicze. Gromadzenie. System Informacji Prawnej.  
 
 
Wprowadzenie 

Historia Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach (BWPiA UŚ) rozpoczęła się od zorgani-
zowania punktu konsultacyjnego dla studiów zaocznych i Filii Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, działającego 
w latach 1964-1968 [4, s. 9]. Tam właśnie zaczęto gromadzić księgo-
zbiór. W roku 1968, gdy powołano do życia Uniwersytet Śląski [6], utwo-
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rzono również samodzielną Bibliotekę Wydziałową, której podstawę 
zasobu stanowiły liczące blisko 15 000 woluminów zbiory Biblioteki Filii 
UJ i depozyt Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Dzięki staraniom pra-
cowników pozyskano księgozbiory profesorów prawa, m.in.: Romana 

Longchamps de Berier, Ludwika Ehrlicha, Stefana Rozmaryna, Jerzego 
Sawickiego, Karola Koranyi’ego, Kazimierza Przybyłowskiego, Mieczy-
sława Sośniaka i Manfreda Lachsa [7, s. 161]. Problemy z magazynowa-
niem i udostępnianiem szybko rosnącego księgozbioru doprowadziły 
do kilku zmian lokalowych. Po ostatniej przeprowadzce w 2003 r., ulo-
kowano Bibliotekę w nowopowstałym gmachu Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Śląskiego.  
Księgozbiór Biblioteki stanowią głównie książki i wydawnictwa 

ciągłe z zakresu prawa i nauk pokrewnych, a ostatnio także materiały elek-
troniczne. W ramach nakładanych na Bibliotekę obowiązków wspierania 
nauki i procesów badawczych [8, s. 135], stara się ona stworzyć i zapewnić 
zaplecze dla pracujących tu studentów i pracowników nauki. 

Poza bogatą kolekcją edycji współczesnego rynku wydawniczego, 
Biblioteka posiada w swych zbiorach bardzo ciekawe pozycje archiwalne, 
np. „Głos Sądownictwa”, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, „Zbiory 
Orzeczeń Sądu Najwyższego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Proces 
Cywilny” czy „Dzienniki Rządu Krajowego”, „Dzienniki Praw” z XIX w. 

Przedmiotem artykułu jest próba scharakteryzowania zasobów 

wydawnictw ciągłych gromadzonych w BWPiA UŚ. Publikacja ma na 
celu prezentację podstawowych metod pozyskiwania czasopism, stoso-
wanych w Bibliotece. Szczególne miejsce poświęcone zostało czasopi-
smom, które udostępniane są w formie elektronicznej. 

Prenumerata  

Podstawową techniką gromadzenia czasopism, zarówno zagra-

nicznych, jak i krajowych, jest prenumerata wydawnictw tradycyjnych 
w jednym egzemplarzu. Ponadto Biblioteka korzysta z zakupu bezpo-
średniego, jak również otrzymuje dary oraz prowadzi wymianę. Wielo-
egzemplarzowe zakupy przewidziała tylko dla bardzo wąskiej grupy 
periodyków zaliczanych do tzw. czasopism ogólnych dotyczących pra-
wa, ze względu na ich profil niezbędnych dla szerokiej grupy odbiorców 

(np. „Państwo i Prawo”). Na liczbę gromadzonych egzemplarzy ma 
także wpływ zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników na kon-
kretne tytuły. Prenumerata obejmuje w tej chwili nieco ponad 300 tytu-
łów druków ciągłych, do których zaliczają się czasopisma naukowe, 
dzienniki, magazyny branżowe i specjalistyczne, z czego prawie 1/4 to 
wydawnictwa obcojęzyczne, niejednokrotnie kompletowane od lat.  
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Gromadzenie czasopism w formie papierowej w Bibliotece WPiA 
UŚ odbywa się dzięki prenumeracie krajowej i zagranicznej zdetermino-
wanej przez strukturę organizacyjną Biblioteki UŚ, jak i Uniwersytetu, 
pod warunkiem koniecznego zabezpieczenia środków na określone zaku-

py, z uwzględnieniem procedury przetargowej organizowanej przez   
Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (BUŚ) zgodnie z zasa-
dami ustawy o zamówieniach publicznych [10].  

Prenumerata zagraniczna 

Biblioteka WPiA UŚ, śledząc na bieżąco wykorzystanie prasy 
oraz wymogi dydaktyczne Wydziału, dokonuje korekty i uzupełnień listy 

zachodnich czasopism, które przeznaczone są do prenumeraty. Jakiekol-
wiek skreślenia odbywają się po uprzedniej konsultacji kierownika Biblio-
teki z kierownikiem odpowiedniej jednostki organizacyjnej Wydziału 
czyli katedry, która proponuje i najczęściej korzysta z poszczególnych 
tytułów. Po aprobacie pracowników naukowych informacja taka przeka-
zywana jest do akceptacji dziekanowi. Zanim jednak podejmie się decyzję 

o skreśleniu tytułu bądź wprowadzeniu nowego do prenumeraty, w ra-
mach dostępnych narzędzi, bibliotekarze sprawdzają, jakie inne instytucje 
w okolicy (regionie) dysponują danym czasopismem, albo czy nie jest on 
dostępny w formie pełnotekstowej w ramach serwisów elektronicznych, 
baz danych i platform prezentujących dane. W takiej analizie brany jest 
pod uwagę czynnik ekonomiczny, ale przede wszystkim zwraca się uwagę 

na potrzeby czytelników, jak również na zachowanie ciągłości prenumera-
ty. Bardzo często, gdy dany tytuł jest gromadzony od dłuższego czasu, lub 
ze względu na to, że Biblioteka jest jedynym jego posiadaczem w regionie 
czy w Polsce, decyzja o rezygnacji bywa bardzo trudna. Rozszerzenie listy 
prenumerowanych tytułów odbywa się najczęściej na podstawie zapotrze-
bowania składanego przez katedry Wydziału. 

Akademickie biblioteki prawnicze od wielu lat podejmują stara-
nia mające na celu nawiązanie współpracy m.in. w zakresie gromadzenia 
zasobów. Powołanie konsorcjum bibliotek prawniczych, szczególnie 
w wypadku prenumeraty zagranicznej i dla zakupu baz danych, wydaje 
się być szczególnie ważne, jako czynnik racjonalnej polityki gromadze-
nia, jak również dla zyskania silniejszej pozycji przy negocjacji cen. 

Wiele z prenumerowanych tytułów jest gromadzonych przez kilka  
bibliotek, z uwagi na ich merytoryczne wartości czy inne czynniki.   
Doprowadza to do sytuacji, w której nie można zrezygnować z pewnych 
tytułów, dublując je w wielu ośrodkach i ograniczając tym samym zakup 
innych pozycji w ramach prenumeraty. Sytuacja finansowa dużej części 
bibliotek nie daje możliwości nabycia większej liczby tytułów, natomiast 
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powołanie konsorcjum dałoby dużej liczbie instytucji możliwość zaspo-
kojenia potrzeb czytelniczych odbiorców. Nie należy zapominać także 
o czynnikach ekonomicznych, z jakimi wiązałaby się taka współpraca 
wydziałów czy uczelni, nie tylko przez bezpośrednie oszczędności   

wynikające z grupowych zakupów, ale też ustalenie stabilniejszej pozy-
cji w przetargach i w negocjowaniu warunków licencji.  

Prenumerata czasopism zagranicznych BWPiA UŚ w 2011 r.    
objęła 67 tytułów, pozostałe pozyskiwane są w formie wymiany lub 
darów. Porównując dane z lat 2010 i 2011 zauważyć można, że liczba 
tytułów prenumerowanych zmniejszyła się, chociaż w odniesieniu do 

roku 2005 była większa (Tab. 1). 
 

Tab. 1. Prenumerata czasopism zagranicznych w BWPiA UŚ. 

Lp. Formy zakupu 2010 2005 

1 Prenumerata  74 69 

2 Zakup 1 1 

3 Wymiana  4 9 

4 Dar  3 6 

5 Ogółem: 82 85 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Procedura planowania wydatków na rok następny, po przeanali-

zowaniu wcześniej omówionych czynników, jak również z uwzględnie-
niem pogarszającej się sytuacji finansowej, doprowadziła w 2011 r. do 
konieczności modyfikacji listy prenumeraty i w związku z tymi zmiana-
mi 6 tytułów zostało skreślonych, natomiast 2 inne wydawnictwa dodano 

(w stosunku do listy prenumerowanych tytułów w 2010 r.)
1
.  

                                                           
1
 Skreślone tytuły to: „American Journal of Comparative Law”, „American Jour-

nal of International Law”, „Environmental Policy and Law”, „Michigan Law 

Review”, „Revue Francis de Droit Constutionnel”, „American Political Science 

Review”; a nowo zakupione to: „Journal of Forensic Sciences” i „Polygraph”. 

Planowanie prenumeraty na rok 2012 zakłada dalsze uszczuplenie listy pre-

numerowanych czasopism o następujące tytuły: „Bundesgesetzblatt Teil I”, 

„ERCL-European Review of Contract Law”, „International Journal of Refugee 

Law”, „Ratio Juris”, „Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Com-

pare”, „International Review of the Red Cross”. Nowy tytuł planowany do 

prenumeraty to z kolei „Rivista di Diritio Internazionale Privato e Processuale”. 
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Dla porządku tylko należy nadmienić o pozostałych sposobach 
nabywania periodyków w BWPiA. I tak liczba tytułów pozyskiwanych 
dzięki wymianie nie jest duża (4)

2
, trafiają one za pośrednictwem działu 

gromadzenia BUŚ
3
. Dary, w wypadku czasopism zagranicznych, to rów-

nież niewielki odsetek pozyskiwanego zbioru. Kilka instytucji
4
 przeka-

zuje swoje tytuły bezpośrednio do Biblioteki. Należy pamiętać, iż nie-
jednokrotnie nie są to komplety, a raczej wybory poszczególnych nume-
rów czy zeszytów. Dobrą praktyką jest ofiarowanie przez pracowników 
nauki publikacji, np. przywożonych z międzynarodowych konferencji 
bądź otrzymywanych i nabywanych w inny sposób.  

Prenumerata krajowa 

W przypadku prenumeraty krajowej obowiązują identyczne pro-
cedury, jak przy zakupie czasopism zagranicznych, odnoszące się do 
konstruowania aktualnej listy nabywanych tytułów. Głównym kryterium 
doboru jest zapotrzebowanie na konkretny tytuł, jak również możliwości 
finansowe placówki. Podstawowym sposobem powiększenia zasobu jest 

prenumerata, która obejmuje blisko 60-70% zamawianych tytułów. 
Czasopisma są prenumerowane zarówno za pośrednictwem kolportera, 
którego wyłania się w drodze przetargu, jak i zamawiając poszczególne 
tytuły w odpowiednich redakcjach – tzw. prenumerata redakcyjna. Czę-
ste zmiany usługodawcy nie są korzystne z punktu widzenia Biblioteki, 
ponieważ utrudniają możliwość uzyskania monitów, zwrotu pieniędzy za 

zeszyty, które się nie ukazały czy inne formy współpracy. Niestabilność 
rynku wydawniczego, wielość tytułów o charakterze naukowym, rozpad 
różnych instytucji albo zaprzestanie wydawania czasopism doprowadza 
do niemożności realizacji powziętych przez oferenta zobowiązań wyni-
kających z umowy przetargowej, co skutkować może trudnymi do usu-
nięcia lukami w prenumeracie. Procedura przetargowa, konsolidująca 

zakup u jednego pośrednika, do absolutnego minimum ogranicza 
i upraszcza kwestie finansowe, ale nie likwiduje szeregu utrudnień, 
o których wcześniej wspomniano.  

                                                           
2
 BWPiA w 2011 r. w ramach wymiany międzybibliotecznej otrzymywała 

następujące tytuły: „Ecology Law Quarterly”, „Pravni Letopis”, „Pravnik”, 

„Saint Louis University Law Journal”. 
3
 Czasopisma obcojęzyczne gromadzone w BWPiA UŚ wydawane są przede 

wszystkim w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Belgii, a pojedyncze 

tytuły pochodzą z USA, Hiszpanii, Włoch, Rosji i Austrii. 
4
 M.in. są to Hogan Lovells i Juris Publishing. 
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Obecnie (2011 r.) prenumeruje się 219 tytułów polskich perio-
dyków z zakresu prawa i dziedzin pokrewnych. Z kolei wymiana biblio-
teczna odbywa się dwutorowo: z jednej strony, tak jak i w wypadku 
czasopism zagranicznych, za pośrednictwem BUŚ, z drugiej natomiast 

przez dział gromadzenia
5
 Biblioteki, bezpośrednio współpracujący 

z innymi bibliotekami prawniczymi w kraju. W tabeli 2 zaprezentowano 
liczbę tytułów czasopism nabywanych na przestrzeni ostatnich lat

6
: 

 
Tab. 2. Prenumerata czasopism krajowych w BWPiA UŚ. 

Lp. Formy zakupu 2010 2005 

1 Prenumerata  97 88 

2 Zakup 130 97 

3 Wymiana  9 7 

4 Dar  40 54 

5 Ogółem: 276 246 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Szereg instytucji dokumentujących swój dorobek w formie pa-

pierowej przekazuje także Bibliotece nieodpłatnie swoje publikacje, 
które są bardzo cenne i niejednokrotnie nie do zdobycia w inny sposób 

                                                           
5
 W wypadku BWPiA UŚ określenie dział gromadzenia jest tylko nazwą 

umowną, bowiem Biblioteka nie posiada formalnie wydzielonych działów, 

a raczej zadania przypisane konkretnym osobom. 
6
 Warto podkreślić, iż przytoczone wartości nie są ostateczne, z uwagi na proce-

dury przetargowe, które obejmują swym zakresem wydawnictwa do półrocz-

nika włącznie. Wszystkie wydawnictwa nieregularne ciągłe nie zostały ujęte 

w tym zestawieniu. Trudno podać ich liczbę, ponieważ stale się ona zmienia – 

wydawnictwa te ukazują się bowiem niejednokrotnie raz w roku, czasami raz 

na kilka lat. W ogólnej liczbie prenumerowanych tytułów stanowią blisko 10-

15% otrzymywanych wydawnictw. W miejscu tym zaznaczyć warto zmiany 

w zakresie prenumeraty jakie planuje się w 2012 r. W przypadku czasopism 

polskich raczej nie stosuje się skreśleń tytułów a jedynie zmniejszenie liczby 

numerów, bądź zmianę formy prezentacji z papierowej na elektroniczną. 

Ograniczone do jednego egzemplarza tytuły to m.in.: „Przegląd Prawa      

Handlowego” czy „Przegląd Prawa Publicznego” dostępne w SIPLEX, zrezy-

gnowano natomiast z prenumeraty papierowej wydawnictw INFOR-u na 

rzecz elektronicznej prezentacji w ramach serwisu INFORLEX. 
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(instytucje czy jednostki, np. nie prowadzą działalności gospodarczej). 
Dobrymi przykładami tego typu praktyk są czasopisma: „Casus”,    
„Prokuratura i Prawo” czy „Nowy Przegląd Notarialny”

7
. 

Własne wydawnictwa ciągłe 

Na przestrzeni wielu lat Wydział wydał liczne wydawnictwa, któ-
re cieszyły się i cieszą nadal ogromnym zainteresowaniem czytelników, 
warto wymienić: „Problemy Prawa Karnego”, „Problemy Prawne Handlu 
Zagranicznego”, „Problemy Prawne Górnictwa”, „Z Dziejów Prawa”, 
„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” . Tytuły te ukazywały 
się od lat 70. ubiegłego stulecia, ogłaszając wyniki badań prowadzonych 

przede wszystkim przez pracowników Wydziału. Obecnie ukazują się 
3 tytuły, które poza formą papierową dostępne są również w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej [11]. Mowa tu 
o „Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, „Z Dziejów 
Prawa” i „Silesian Journal of Legal Studies”. Okazjonalnie ukazuje się 
pismo wydziałowe poświęcone sprawom bieżącym „Puklaty Paragraf”. 

Elektroniczna informacja prawna 

Jedną z najistotniejszych zmian na rynku pracy prawników jest 
upowszechnienie technologii informacyjnych. Ewolucja komputerowych 
baz danych ilustruje 2 prawidłowości: po pierwsze – powstały one 
w oparciu o dotychczasowe źródła funkcjonujące w innych formach; a po 
wtóre – te nowoczesne metody mają usprawnić dotychczasowe narzędzia.  

Początków elektronicznych baz danych należy upatrywać w 1967 
r., kiedy to stanowe stowarzyszenie adwokackie stworzyło w Ohio ekspe-
rymentalną bazę orzeczeń (komputerową). Od skrótu nazwy stowarzysze-
nia utworzono nazwę bazy – OBAR. Przejęcie jej przez korporację Mead 
doprowadziło do zmiany nazwy na LEXIS i do rozszerzenia jej zasięgu 
terytorialnego – na obszar całego kraju. Obecnie znana jest pod nazwą 

LexisNexis [3, s. 18]. Jej wydawcą jest koncern Reed Elsevier. W 1975 r. 
z kolei wydawnictwo West wprowadziło na rynek swój system – Westlaw, 
który początkowo funkcjonował jako elektroniczna wersja papierowych 
skorowidzów. Obecnie baza jest własnością koncernu Thompson Reuters. 

Biblioteka WPiA UŚ od 2006 r. kupuje licencje bazy danych 
Westlaw International i od 2010 r. HeinOnLine. W ich ramach możliwe 

jest korzystanie przez użytkowników z literatury obcojęzycznej 2 serwi-

                                                           
7
 Wydawcami przytoczonych tytułów są odpowiednio: Krajowa Reprezentacja 

Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Prokuratura Generalna, Rada Izby 

Notarialnej w Warszawie. 
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sów prezentujących dane w języku angielskim. The Law Journal Library 
na platformie HeinOnLine jest kolekcją ponad 1 250 czasopism z zakre-
su prawa i dyscyplin pokrewnych, natomiast Westlaw International 
zapewnia dostęp do światowej informacji prawniczej

8
. Od 2012 r.      

planowany jest zakup kolekcji Oxford Journals w zakresie prawa, pre-
zentującej wartościowe merytorycznie materiały

9
. 

W krajach europejskich, choćby ze względu na różnice języko-
we, nie stworzono jednego dominującego systemu informacji prawnej. 
Dodatkowo na spowolnienie prac mających na celu wprowadzenie    
nowych technologii miały wpływ gigantyczne zmiany w zakresie prawa, 

jakie nastąpiły w Europie Środkowo-Wschodniej. I tak Internetowy 
System Aktów Prawnych miał być jednym z elementów systemu infor-
macji naukowej, technicznej i organizacyjnej krajów Rady Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej. Prace nad nim rozpoczęto w ośrodku informa-
tycznym Biblioteki Sejmowej w 1974 r. Projekt ten, pod zmienioną 
nazwą, Centralny Katalog Literatury Prawniczej, przekształcono 

w katalog Biblioteki Sejmowej [3, s. 21]. Natomiast Centralny Rejestr 
Aktów Normatywnych posłużył do utworzenia programu Rejestr Aktów 
Prawnych, który nie cieszył się jednak szczególną popularnością. Na 
mocy Ustawy z dnia 12 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych („Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej” 2010 nr 17 poz. 95 – tekst jednolity [9]), podjęto decyzję 

o wykorzystaniu bazy CRAN do przechowywania tych tekstów [3, s. 21]. 

                                                           
8
 BWPiA jak wiele bibliotek w Polsce, które prezentują bazy o charakterze 

bibliograficznym, faktograficznym i pełnotekstowym, oferuje dostęp do da-

nych przy użyciu popularnej „Listy A-Z”. Narzędzie to indeksuje blisko 

20 000 czasopism elektronicznych dostępnych w sieci Uniwersytetu Śląskie-

go. Lista ta umożliwia dostęp do szeregu serwisów z wielu dziedzin wiedzy, 

jak: EBSCOhost, ScienceDirect OnSite, SpringerLink, PsycARTICLES,     

Directory of Open Access Journals (DOAJ), Royal Society of Chemistry, 

w tym i z zakresu nauk prawnych, np.: HeinOnline. Czasopisma można prze-

szukiwać alfabetycznie, dziedzinowo, według wydawców i numeru ISSN. 

Korzystanie z tego narzędzia daje możliwość ominięcia konieczności przeszuki-

wania każdego serwisu z osobna. Należy jednak pamiętać o serwisach, które nie 

są indeksowane przez to narzędzie. W wypadku prawa będzie to baza Westlaw.  
9
 Szczegółowe informacje na temat kolekcji czasopism prawniczych dostępnych 

za pośrednictwem Oxford Journals znajdują się na stronie: www.oxford        

journals.org. Część czasopism, dostępnych w ramach omawianej kolekcji, 

BWPiA posiada w formie tradycyjnej prenumeraty („European Journal of 

International Law”, „International Journal of Refugee Law”, „Oxford Journals 

of Legal Studies”). W 2012 r. baza została zakupiona przez Bibliotekę. 

http://search.epnet.com/
http://vls.icm.edu.pl/ss.html
http://www.springerlink.com/
http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=psyc23&access=psyc2323&db=psycarticles-set-c
http://www.doaj.org/
http://www.rsc.org/
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W BWPiA użytkowane są obecnie elektroniczne źródła informa-
cji, umożliwiające korzystanie z pełnych wersji czasopism. Na uwagę 
zasługuje system ujednoliconych tekstów aktów prawnych opracowany 
na własny użytek przez Kancelarię Prawniczą Lex. Konsekwencją tych 

działań była publikacja tekstów aktów prawnych, jak również ich aktua-
lizacja pod nazwą Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych. 
W latach 90. luźnokartkowa publikacja została wydana w formie elek-
tronicznej. Następnie do Skorowidzu dołączone zostały teksty aktów 
prawnych. Wydawnictwo Prawnicze LEX w 1993 r. opublikowało pro-
gram Temida, zawierający orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. Połączenie obu narzędzi funkcjonuje pod 
nazwą System Informacji Prawnej LEX (SIPLEX).  

Jedna z aplikacji SIPLEX oferuje m.in. dokumenty pełnoteksto-
we i czasopisma prawnicze. Idea ta rozpoczęła się od publikacji wyda-
wanych przez Wydawnictwo Lex, a następnie WoltersKluwer, stale 
i sukcesywnie poszerzając swoją ofertę o coraz to nowe tytuły, które 

można było rozpowszechniać elektronicznie. Mankamentem korzystania 
z tego narzędzia jest brak chronologicznych ram, które prezentowałyby 
dostępną zawartość w obrębie poszczególnych tytułów i lat. Zestawienie 
roczników znajdujących się obok poszczególnych tytułów nie daje gwa-
rancji dotarcia do wszystkich tekstów zamieszczonych w papierowych 
odpowiednikach – w przypadku niektórych publikacji można spotkać 

zapis, informujący o posiadaniu przez wydawcę praw autorskich tylko 
do formy papierowej wydawnictwa

10
.  

Pieniądze, jakie zaoszczędzono w BWPiA UŚ ograniczając zakup 
wieloegzemplarzowy, pozwoliły na przeznaczenie tych środków na naby-
cie dostępu do aplikacji SPILEX na 90 stanowiskach, zwanej czytelnią 
czasopism i cieszącej się coraz większą popularnością.  

Drugim narzędziem prezentującym czasopisma prawnicze w for-
mie elektronicznej jest zakładka w serwisie System Informacji Prawnej 

                                                           
10

 Obecnie są to następujące tytuły: „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii 

Społecznej”, „Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadło-

ściowego oraz Rynku Kapitałowego”, „Europejski Przegląd Sądowy”, „Fi-

nanse Komunalne”, „Gdańskie Studia Prawnicze”, „Gdańskie Studia Prawni-

cze – Przegląd Orzecznictwa”, „Glosa”, „Krajowa Rada Sądownictwa”, 

„Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”, „Państwo i Prawo”, „Prawo 

Papierów Wartościowych”, „Prokurator”, „Prokuratura i Prawo”, „Przegląd 

Podatkowy”, „Przegląd Prawa Handlowego”, „Przegląd Prawa Wyznaniowe-

go”,  „Samorząd Terytorialny”, „Studia Iuridica Toruniensia”, „Zeszyty Nau-

kowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 
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Legalis wydawnictwa C.H. Beck. Poza zademonstrowaniem aktów 
prawnych, orzecznictwa i interpretacji – a więc standardowej zawarto-
ści wszystkich omawianych tu serwisów – Legalis zawiera dziedzino-
we moduły tematyczne zbudowane wokół działów prawa [2, s. 12]. 

W wypadku tego narzędzia zasięg chronologiczny jest ściśle określony. 
W wypadku czasopism nowych (ostatnich kilka lat) obejmuje całość, 
natomiast starsze roczniki prezentowane są od lat 90

11
. 

Serwis INFORLEX to kolejny posiadany przez Bibliotekę WPiA 
UŚ system, który umożliwia korzystanie z pełnotekstowych czasopism 
w formie elektronicznej, prezentując publikacje Wydawnictwa INFOR. 

Procedura planowania gromadzenia czasopism na 2012 r. pozwoliła 
założyć, iż rezygnacja z papierowej prenumeraty kilku tytułów tego 
wydawnictwa umożliwi zainwestowanie środków w system udostępnia-
jący kilkanaście tytułów

12
.  

Zakończenie  

Mimo dużej liczby gromadzonych przez BWPiA czasopism 
w wersji papierowej, należy spodziewać się coraz większej popularności 
elektronicznych źródeł danych

13
. Na rynku stale pojawiają się nowe bazy 

prawnicze
14

, dotyczące całości prawa bądź wybranych jego dziedzin. 
Jako przykład przedstawić można bazę Nowe Zeszyty Samorządowe – 
Opinie Prawne udostępniającą rozstrzygnięcia nadzorcze wydawane 

                                                           
11

 W SIP Legalis można korzystać z następujących tytułów czasopism w formie 

pełnotekstowej: „ADR Arbitraż i Mediacja”, „Edukacja Prawnicza”, „Iusti-

tia”, „Monitor Prawniczy”, „Monitor Podatkowy”, „Monitor Prawa Pracy”, 

„Nieruchomości”, „Prawo Mediów Elektronicznych”, „Prawo Zamówień Pu-

blicznych”, „Studia Prawa Prywatnego”. 
12

 Jako przykładowe tytuły można podać najbardziej poczytne w BWPiA, a będą 

to: „Poradnik Gazety Prawnej”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Prawo Spółek”, 

„Serwis Prawno-Pracowniczy”. Szczegółowe informacje na temat zawartości 

serwisu można znaleźć pod adresem: http://www.inforlex.pl. 
13

 Starszą formą prezentacji zawartości treściowej czasopism dostępnych 

w BWPiA UŚ są płyty CD-ROM, na których archiwizowana jest zawartość 

poszczególnych zeszytów i roczników. Przykładami tego typu praktyk jest 

„Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa”. 
14

 Wydawcy elektronicznych baz prezentujących piśmiennictwo prawnicze 

w formie pełnotekstowej mają problemy natury prawnoautorskiej, które   

spowolniają powstanie nowych narzędzi informacji. Zagadnienie jest złożone, 

bo poza prawnymi utrudnieniami, należy także zwrócić uwagę na uwarunko-

wania gospodarcze. Każdy bowiem serwis dąży do podpisania umów na      

wyłączność z konkretnym wydawcą. 
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przez Wydziały Prawne i Nadzoru Urzędów Wojewódzkich z terenu 
całej Polski, jak też wyroki sądów administracyjnych. Baza ta wzbogaca 
zawartość czasopisma o tym samym tytule, ale jej nie powiela. Wiele 
jest także tytułów czasopiśmienniczych oferowanych w formie pełnotek-
stowej w tak zwanym Open Access [5, s. 18]. Sytuacja taka odnosi się 
przede wszystkim do wszelkiego typu publikatorów zawierających akty 
prawne, a mianowicie „Dzienników Ustaw”, „Monitorów Polskich”    
czy wydawnictw resortowych.  

W wypadku poszukiwania tekstów aktów prawnych, orzeczeń 
czy innego typu dokumentów warto ponadto sprawdzić stronę domową 
instytucji poszukując danych prezentowanych w formie elektronicznej. 
Wiele organów w ten sposób przedstawia informacje, zamieszczając      
w sieci materiały opracowane w ramach działań własnych. Pozwala        
to odbiorcom na dostęp do ogromnej liczby dokumentów gromadzonych 
na różnych serwerach połączonych w sieć [1, s. 19].  

W celu ułatwienia dotarcia do poszczególnych tytułów periodyków 
można posłużyć się również wyszukiwarką Arianta (http://www1.bg. 
us.edu.pl/bazy/czasopisma/), opracowaną przez pracowników UŚ. Kryte-
rium znalezienia się opisu w bazie jest posiadanie przez konkretny tytuł 
czasopiśmienniczy co najmniej spisu treści w formie elektronicznej. 
Narzędzie to jest bardzo pomocne i często wykorzystywane przez czy-
telników, odsyłając ich do stron domowych poszukiwanych tytułów

15
.  

Zmiany zachodzące na rynku wydawniczym, szczególnie 
w dziedzinie prawa, uzmysławiają, iż jest to rynek prężny, stale się 
rozwijający. Co roku ukazuje się od kilku do kilkunastu nowych czaso-
pism specjalistycznych czy branżowych, które rozpowszechniają doro-
bek naukowy i podpowiadają praktyczne rozwiązania w poszczególnych 
sektorach. Dlatego też należy szczególnie uważnie śledzić rynek      
wydawniczy, aby ciekawe i istotne źródła nie umknęły uwadze. Coraz 
częściej polskie publikacje papierowe posiadają swoje odpowiedniki 
w formie elektronicznej, jednak sytuacja taka dotyczy tylko niewielkiej 
liczby tytułów, dlatego gromadzenie papierowych wydawnictw jest 
wciąż podstawową formą dla wydawnictw ciągłych. W wypadku publi-
kacji opracowanych przez różnego rodzaju uczelnie czy instytucje alter-
natywą mogą być regionalne biblioteki cyfrowe, w których bardzo często 
zamieszcza się ich dorobek, w szczególności najnowszy. 

 

                                                           
15

 Arianta daje możliwość wyszukiwania przez: tytuł, ISSN, częstotliwość, 

wydawcę bądź instytucję sprawczą jak i dziedzinę. We wrześniu 2011 r.       

indeksowała 161 tytułów czasopism prawniczych i 41 z zakresu administracji. 
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ABSTRACT:  

The publication presents Library of the Faculty of Law and Ad-
ministration at the Silesian University, in the context of the collected 
periodicals, as well as their electronic counterparts. Presents quantitative 
information reflected on a subscription basis, as well as the selection 

criteria, eligibility to purchase of the specific items. A separate place in 
the article is given to the magazines in the digital form and ways of their 
distribution.  
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PRASOZNAWSTWO A INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIO-

TEKOZNAWSTWO. OBECNOŚĆ TEMATYKI PRASOZNAW-

CZEJ W PROGRAMACH STUDIÓW UNIWERSYTECKICH 

NA KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA 

I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 

 

 
ABSTRAKT: 

Omówiono programy nauczania na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo prowadzonych na uniwersytetach: Jagiellońskim, 
Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Humanistyczno-Przyrodniczym 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, Łódzkim, Marii Curie-Skłodowskiej 
w  Lublinie, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Śląskim w Katowicach,      
Warszawskim i Wrocławskim, pod kątem obecności zagadnień prasoznaw-
czych. Podjęto próbę ich porównania i dokonania analizy ilościowej. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo a prasoznawstwo. Informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo – programy studiów. Prasoznawstwo. 
Związki między naukami. 
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Wstęp 

Przedmiotem artykułu jest ukazanie obecności problematyki    

prasoznawczej w programach studiów prowadzonych przez polskie 

uniwersytety. Na potrzeby pracy przeanalizowano i porównano progra-

my studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Pod 

uwagę wzięte zostały jedynie te uczelnie, które w swoich strukturach 

organizacyjnych posiadają instytut bądź katedrę informacji naukowej 

i bibliotekoznawstwa oraz prowadzą studia licencjackie i magisterskie: 

1. Uniwersytet Śląski (Katowice); 

2. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 
(Kielce); 

3. Uniwersytet Jagielloński (Kraków); 

4. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
(Kraków); 

5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin); 

6. Uniwersytet Łódzki; 

7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń); 

8. Uniwersytet Warszawski; 

9. Uniwersytet Wrocławski. 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami nie zbadano programów zajęć 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Informacji 

Naukowej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, studia 

pierwszego stopnia), Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zakład Literatury 

Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa w Instytucie Filologii Polskiej na 

Wydziale Humanistycznym, studia pierwszego stopnia w trybie stacjonar-

nym i niestacjonarnym), Uniwersytetu w Białymstoku (Zakład Informacji 

Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym, który prowa-

dzi wyłącznie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne) oraz 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedra Informacji 

Naukowej i Bibliologii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, 

studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym). 
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Podstawę opracowania stanowiły informacje zamieszczone na stro-

nach WWW
1
. Rzadko były to sylabusy bądź informatory wraz z pełnymi 

opisami przedmiotów. Zdarza się, że podstawę porównania stanowiły jedy-

nie plany zajęć bądź ramowe programy nauczania
2
. Jednocześnie należy 

zaznaczyć, że do analizy nie włączono przedmiotów ogólnych, w których 

zagadnienia nauki o prasie poruszane są na marginesie innych problemów 

albo na równi z nimi, np.: zajęcia dotyczące środków przekazu czy źródeł 

informacji, a także szeroko pojętej kultury książki. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej działa w ob-
rębie Wydziału Filologicznego. Ponieważ na stronie WWW Instytutu 
dostępne są jedynie siatki każdego rodzaju studiów, poszczególne przed-

mioty wymienione zostaną w oparciu o nazwę. 
Na studiach licencjackich zajęcia, o których z dużym prawdo-

podobieństwem można stwierdzić, że zawierają w swoim programie 
przewagę treści prasoznawczych, nie pojawiają się. 

W przypadku studiów magisterskich uruchomione są następujące 
specjalizacje: Bibliotekarstwo współczesne, Kultura i edytorstwo książki 

(brak jej na studiach niestacjonarnych), Organizacja i zarządzanie infor-
macją, Kultura medialna w bibliotekach szkolnych, Ochrona i konserwa-
cja zbiorów bibliotecznych oraz Biblioteka w społeczności lokalnej. 

W ramach drugiej specjalizacji obecnych jest kilka przedmiotów 
omawiających tematykę wchodzącą w skład nauki o prasie. Są to: 

 Warsztat historyka książki, prasy i edytora: ćwiczenia (15 godz.) 

w semestrze pierwszym; 

 Dzieje książki, prasy i bibliotek na Śląsku: wykład (30 godz.) 
w semestrze pierwszym. 

                                                           
1
 Wymieniono przedmioty prasoznawcze na poszczególnych uczelniach z po-

działem na studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie) 

w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W nawiasach podana jest liczba 

godzin danych zajęć w semestrze, jeśli pojawiają się tam 2 wartości oddzielo-

ne ukośnikiem, to wtedy druga liczba odnosi się do studiów niestacjonarnych. 

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć dublowania opisu przedmiotów występu-

jących w obu trybach nauczania. 
2
 Niemożność dokładnego przebadania zakresu tematycznego każdego wykła-

danego przedmiotu powoduje, że część przedmiotów została nieświadomie 

pominięta. 
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Natomiast w ramach specjalizacji Kultura medialna w bibliotekach 
szkolnych w semestrze trzecim realizowany jest wykład (15/10 godz.) 
i  ćwiczenia (15/5 godz.) dotyczące Współczesnej książki i prasy dla         
młodego odbiorcy. 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 

w Kielcach 

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo realizowany 
jest w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa na Wydziale 
Humanistycznym. Już na pierwszym roku nauki studenci wybierają 
specjalizację spośród 3 uruchamianych każdego roku: Prasoznawstwo 
z elementami dziennikarstwa (od roku akademickiego 1994/95), Zarzą-
dzanie informacją oraz Biblioteki szkolne i publiczne [10, s. 6]. 

Wśród zajęć niespecjalizacyjnych poruszających tematykę pra-
soznawczą znajduje się przedmiot o nazwie: Prasa współczesna, prowa-
dzony w formie wykładów (15/10 godz.) oraz ćwiczeń (15/10 godz.) 
w semestrze czwartym. Wiedzę z zakresu m.in. zasad organizacji pracy 
redakcji prasowych czy funkcjonowania współczesnej prasy potwierdza 
ocena z zaliczenia. Przedmiot ten obowiązuje również studentów drugie-
go roku studiów niestacjonarnych. Prowadzone jest także nauczanie 
z zakresu Ekonomiki przedsiębiorstw wydawniczo-prasowych, wykłady 
(15 godz.) w semestrze trzecim (w przypadku trybu zaocznego – drugim) 
studiów magisterskich kończące się egzaminem sprawdzającym znajo-
mość rynku prasowego czy ekonomiki produkcji, dystrybucji oraz kon-
sumpcji prasy [10, s. 101-102]. 

Absolwent specjalności Prasoznawstwo z elementami dzienni-
karstwa dysponuje natomiast wiedzą z zakresu prawnych aspektów 
funkcjonowania mediów czy metod badań prasoznawczych. W jej pro-
gramie znajdują się następujące przedmioty: 

 Historia prasy, radia i TV: zajęcia prowadzone w semestrze trze-
cim w formie wykładów (15/10 godz.) i ćwiczeń (30/20 godz.) 
obejmują m.in. rozwój prasy od jej początków do dwudziestolecia 
międzywojennego; 

 Media lokalne: zajęcia w semestrze piątym w formie wykładów 
(15 godz.) i ćwiczeń (15 godz.). Na studiach niestacjonarnych 
przedmiot odbywa się na trzecim roku a także na pierwszym roku 
niestacjonarnych studiów magisterskich; liczba godzin wykładów 
i ćwiczeń wynosi po 10 [10, s. 165]. Treści kształcenia bezpośred-
nio dotyczące prasy obejmują: cele, zadania i funkcje prasy pry-
watnej i samorządowej; uzależnienie prasy od podmiotów wy-
dawniczych, polityków i reklamodawców; funkcjonowanie 
mediów w środowiskach lokalnych na przykładzie prasy święto-
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krzyskiej oraz rolę dziennikarza i wydawcy w środowisku lokal-
nym [10, s. 66]; 

 Techniki pracy dziennikarskiej: zajęcia w formie wykładów (15/10 
godz.) i ćwiczeń (15/20 godz.) w szóstym semestrze. Ich celem jest 
wykształcenie umiejętności rozróżniania materiałów prasowych 
i ich oceny [10, s. 75]. Na studiach niestacjonarnych przedmiot 
prowadzony jest na trzecim roku, zajęcia pojawiają się również 
w programie magisterskich studiów niestacjonarnych na pierwszym 
roku: wykład (10 godz.) i ćwiczenia (15 godz.) [10, s. 163]; 

 Badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa: zajęcia odbywa-
jące się w semestrze pierwszym studiów drugiego stopnia w for-
mie wykładów (15 godz.) i ćwiczeń (15/10 godz.); 

 Edytorstwo prasowe: zajęcia zakończone zaliczeniem na ocenę 
w semestrze pierwszym studiów magisterskich w formie wykła-
dów (30 godz.). W przypadku studiów niestacjonarnych jest to    
20-godzinne laboratorium; 

 Pracownia prasowa: ćwiczenia w semestrze pierwszym (30/25 
godz.) i trzecim (15/15 godz.) studiów magisterskich mające na celu 
zapoznanie studentów ze specyfiką dziennikarstwa prasowego;  

 Prawo prasowe: wykład (30/15 godz.) w pierwszym semestrze 
studiów drugiego stopnia. 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa funkcjonuje 
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Na studiach licen-
cjackich stacjonarnych i niestacjonarnych nie pojawia się żaden przed-
miot, w którym tematyka związana z prasą byłaby szerzej omawiana. 
Natomiast na studiach magisterskich

3
 prowadzonych jest 5 specjalizacji. 

W ramach Elektronicznego publikowania prowadzone jest nauczanie 
z zakresu Elektronicznych czasopism. Zajęcia odbywają się w drugim 
semestrze w formie laboratoriów (30 godz.), a kończą się obowiązko-
wym zaliczeniem na ocenę. Jeśli chodzi o treści merytoryczne przedmio-
tu, to obejmuje on pojęcia związane z czasopismami elektronicznymi, 
ich historię, rodzaje, formaty, wydawców a także użytkowników, serwi-
sy czasopism elektronicznych oraz model kosztów i biznesplan dla nich

4
. 

                                                           
3
  Specjalizacje dostępne dla studentów niestacjonarnych studiów magisterskich są 

nieco inne, jednak nie uwzględniają zagadnień prasoznawczych. 
4
 Bardziej szczegółowy opis przedmiotu dostępny w World Wide Web: 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przed 

mioty/pokazPrzedmiot%28prz_kod:WZ.IB-460ep%29 [dostęp 13.11.2011]. 
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Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa umiejsco-

wiony jest na Wydziale Filologicznym. Studia stacjonarne są podzielone 

na studia w zakresie informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i naucza-

nia języka polskiego, specjalność zawodowa: nauczycielska oraz tzw. 

studia nienauczycielskie w zakresie informacji naukowej i biblioteko-

znawstwa. Dla studentów niestacjonarnych nie uruchomiono nauczyciel-

skiej specjalności zawodowej. 

Na stronie WWW Instytutu dostępne są jedynie plany studiów, 

bez opisu przedmiotów. Nauczycielskie i nienauczycielskie studia     

stacjonarne pierwszego stopnia mają w programie następujące przedmio-

ty poruszające zagadnienia prasoznawcze: 

 Zagadnienia wydawnicze i księgarskie: wykład (15 godz.), ćwi-
czenia (30 godz.) w semestrze pierwszym; 

 Współczesny rynek prasowy: wykład (15/5 godz.) i ćwiczenia 
(15/10 godz.) w semestrze szóstym. 

Na drugim roku studenci mogą wybrać blok opcjonalny, ścieżkę 

z 3 dostępnych: Wiedza o prasie i dziennikarstwie, Zarządzanie informa-

cją, Edytorstwo i wiedza o literaturze. 

W ramach pierwszego bloku prowadzone są przedmioty: 

 Wprowadzenie do historii prasy (podzielony na części, oznaczone 

w zależności od semestru nr 1 bądź 2): w semestrze trzecim        

(po nazwie przedmiotu w nawiasie podana jest cyfra 1): wykład 

(30/12 godz.) i ćwiczenia (30/10 godz.), w semestrze czwartym    

(w nawiasie cyfra 2): ćwiczenia (30/10 godz.); 

 Gatunki dziennikarskie: w semestrze trzecim: wykład (30/10 

godz.), ćwiczenia (30/12 godz.); 

– Podstawy prawa prasowego i medialnego: w semestrze trzecim: 

wykład (20/10 godz.); 

 Pracownia dziennikarska: w semestrze czwartym: ćwiczenia (60/ 

20 godz.); 

 Podstawy etyki dziennikarskiej: w semestrze czwartym: wykład 

(20/10 godz.);  

 Teoria prasy i metodologia badań prasoznawczych: w semestrze 

czwartym: wykład (35/10 godz.) i ćwiczenia (90 godz.), w seme-

strze piątym: wykład (15/6 godz.) i ćwiczenia (15/10 godz.) 

i w semestrze szóstym: ćwiczenia (15/10 godz.) [2]. 
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Także na studiach licencjackich niestacjonarnych nienauczyciel-
skich wśród opcjonalnych bloków kursów znajduje się Wiedza o prasie 
i dziennikarstwie. Przedmioty tworzące ścieżkę, takie same jak na stu-
diach stacjonarnych, realizowane są w mniejszym wymiarze godzin. 

Natomiast na studiach nauczycielskich, stacjonarnych i niesta-
cjonarnych magisterskich, wśród przedmiotów do wyboru, znajdują się 
również poruszające tematykę prasoznawczą: 

 Regionalna, lokalna i sublokalna prasa w Małopolsce: wykład  

(15 godz.) i ćwiczenia (60/30 godz.) w semestrze pierwszym; 

 Analiza i interpretacja wzorcowych tekstów dziennikarskich: wykład 

(15 godz.) i ćwiczenia (60/30 godz.) w semestrze czwartym. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej działa 
w ramach Wydziału Humanistycznego.  

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wśród przedmiotów 
poruszających zagadnienia prasoznawcze znajduje się konwersatorium 
o nazwie Zagadnienia wydawnicze i księgarskie, 30-godzinny cykl zajęć 
prowadzony jest w drugim semestrze. Do programu zajęć zaliczone zosta-
ły takie zagadnienia jak: morfologia i edytorstwo czasopism, ukształtowa-
nie typograficzne gazet i czasopism oraz konstrukcja ich okładek 
[11, s. 91]. Przedmiot pojawia się również w semestrze trzecim w wymia-
rze 15-godzinnym. Stosunkowo obszerne treści na temat prasy i czasopism 
zawarte zostały też w wykładzie (15 godz.) i prowadzonych równolegle 
ćwiczeniach (30 godz.) Historia środków masowego przekazu XIX i XX 
wieku. Przedmiot wykładany w czwartym semestrze kończy się egzami-
nem sprawdzającym wiedzę studentów m.in. z zakresu powstania i rozwo-
ju nauki o prasie, historii prasy polskiej do 1989 r., prasy elektronicznej 
oraz wzajemnych relacji prasy z innymi mediami [11, s. 29]. 
  Na studiach stacjonarnych magisterskich prowadzone są 2 specja-
lizacje: Kultura czytelnicza i medialna oraz Cyfrowe zasoby informacji 
i wiedzy. W ramach drugiej z wymienionych, w pierwszym semestrze 
prowadzony jest w formie konwersatorium (15 godz.) przedmiot o na-
zwie Archiwa prasowe, który porusza problemy takie jak: dokumentacja 
prasowa i jej archiwizacja; wizja dokumentacji prasowej w XX w.; 
gazety przyszłości i ich archiwizowanie [11, s. 96]. Kolejny przedmiot 
specjalizacyjny – Środki masowego przekazu w Internecie – przewidzia-
no w pierwszym i drugim semestrze w formie konwersatorium (15 + 15 
godz.), dotyczy wszystkich rodzajów mediów, w tym prasy Web 2.0 
oraz multimedialnych metod wzbogacania przekazów medialnych, czyli 
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stosunkowo nowych zagadnień, których nie odnaleziono w pozostałych 
programach nauczania. 

Wymienione przedmioty nie znalazły się w programie studiów 
niestacjonarnych zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. 

Uniwersytet Łódzki 

Przedmioty poruszające zagadnienia związane z prasą w Kate-

drze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filolo-
gicznym właściwie nie pojawiają się na żadnym poziomie kształcenia, 
mimo że na stronie WWW Katedry, w artykule zatytułowanym: Dlacze-
go warto u nas studiować?, zapisano, że: „trzecią, odrębną, specjalizacją 
jest wiedza o prasie. Po jej ukończeniu student uzyskuje wiedzę na temat 
powstawania i funkcjonowania prasy we współczesnym świecie, a także 

ma świadomość roli prasy w społeczeństwie XXI wieku”
5
 [1]. Jedynie 

przedmiot Działalność naukowa i wydawnicza bibliotek naukowych 
można zaliczyć do grupy rozszerzających wiedzę o prasie i czasopi-
śmiennictwie. W programie nauczania pojawia się on w drugim seme-
strze w formie 30-godzinnego konwersatorium. Wchodzi w zakres spe-
cjalizacji Biblioteki naukowe. W obrębie specjalizacji Broker informacji 

prowadzone są z kolei ćwiczenia (30 godz.) z zakresu Specjalistycznych 
i dziedzinowych źródeł informacji.  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii działa na Wydziale 
Nauk Historycznych. Wśród przedmiotów fakultatywnych, z których 
mogą wybierać studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich 

w trybie stacjonarnym znajdują się: 

 Książka i prasa w procesie komunikacji społecznej w czasach no-

wożytnych: konwersatorium (15 godz.); 

 Początki prasy: konwersatorium (30 godz.); 

 Prasa jako źródło: konwersatorium (15 godz.) [6]. 
                                                           
5
 W semestrze trzecim studiów stacjonarnych pierwszego stopnia pojawia się 

przedmiot Krytyka tekstu, jest to wykład kierunkowy do wyboru z bloku 

B, który to nazywany jest blokiem prasoznawczo-edytorskim. Natomiast na 

trzecim roku, w semestrze piątym obowiązuje przedmiot Gatunki dziennikar-

skie i paraliterackie, również z tego bloku. Niestety nie wyjaśniono jakie 

przedmioty tworzą blok B i jakiej specjalizacji dotyczą, co jest szczególnie 

ważne, gdyż użyte sformułowanie blok prasoznawczo-edytorski zdaje się 

wskazywać na specjalizację prasoznawczo-edytorską, która realizowana jest 

dopiero na studiach magisterskich, a więc na kolejnym poziomie. 
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Na magisterskich studiach stacjonarnych student ma obowiązek 
zaliczyć 2 z 4 bloków specjalizacyjnych: biblioterapia, prasoznawstwo, 
wiedza o książce dawnej i księgarstwie bądź zarządzanie informacją. 
Celem zajęć z bloku prasoznawczego jest „zapoznanie studentów z war-

sztatem naukowym prasoznawcy, praktyczne opracowywanie wybranych 
periodyków, zdobycie wiedzy z zakresu teorii prasy” [4]. Wśród przed-
miotów tworzących ten blok znalazły się: 

 Wstęp do prasoznawstwa: wykład (30/25 godz.) prowadzony 

w semestrze pierwszym (na studiach niestacjonarnych – drugim), 

kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę o prasie polskiej od 

1661 r. oraz zmianach zachodzących w procesie jej redagowania 

[7, s. 12]; 

 Historia prasy: wykład prowadzony w semestrze drugim (30/20 

godz.) i trzecim (15 godz.), na studiach niestacjonarnych – w se-

mestrze pierwszym; 

 Metodyka prasoznawstwa: 15-godzinne ćwiczenia w semestrze 

drugim mają na celu zapoznanie uczestników z warsztatem nau-

kowym prasoznawcy oraz historią badań prasoznawczych w Pol-

sce i wykorzystywanymi metodami badawczymi [7, s. 12]; 

 Dzieje cenzury prasowej: prowadzone w trzecim semestrze kon-

wersatorium odnosi się do cenzury w Polsce i jej relacji z prasą od 

XVII w. do 1989 r. [7, s. 12]; 

 Prawo prasowe: konwersatorium (30/15 godz.) w semestrze trzecim; 

 Typologia prasy: laboratorium (15 godz.) w semestrze pierwszym 

(w trybie niestacjonarnym: konwersatorium 20-godzinne w seme-

strze czwartym), którego celem jest analiza wybranych typów pra-

sy [7, s. 13]; 

 Socjologia prasy: prowadzone w semestrze drugim ćwiczenia     

(15 godz.) dotyczą m.in. różnorodności i preferencji czytelniczych 

odbiorców [7, s. 13]; 

 Typografia publikacji naukowych: laboratorium (15 godz.) w se-

mestrze pierwszym, w przypadku studiów niestacjonarnych jest to 

konwersatorium (20 godz.) w semestrze drugim. 

Natomiast przedmioty opcjonalne do wyboru w drugim i trzecim 

semestrze studiów magisterskich to: 

 Metodyka dziennikarska: w trakcie laboratoriów (15 godz.) stu-

denci poznają m.in. procesy wydawnicze gazety czy konstrukcję 

graficzną informacji prasowej [7]; 
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 Historia prasy (wybrana epoka, typ prasy): konwersatorium      

(15 godz.); 

 Nowoczesne formy prasy: laboratorium (15 godz.), na studiach 

niestacjonarnych jest to konwersatorium (20 godz.) w semestrze 

czwartym; 

 Wybrane problemy edytorstwa prasowego: w toku zajęć laboratoryj-

nych (15 godz.) uczestnicy m.in. tworzą własne czasopismo [7, s. 6]. 

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia nie są przewi-
dziane w programie żadne zajęcia, których zakres tematyczny dotyczy-
łby prasoznawstwa. Natomiast na studiach magisterskich, prowadzonych 
w tym trybie, uczestnicy muszą wybrać jedną spośród następujących 
specjalizacji: Prasoznawstwo i wiedza o książce współczesnej oraz Za-
rządzanie informacją i obsługa klientów. Program pierwszej specjalizacji 

jest analogiczny jak w przypadku stacjonarnego trybu studiów.  

Uniwersytet Warszawski 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego jest największym 
uniwersyteckim ośrodkiem kształcenia w zakresie nauk o informacji, 
książce i bibliotece w Polsce [3, s. 5]. W dostępnym na stronie WWW 

portalu USOSWeb [12] zamieszczone zostały opisy wszystkich przed-
miotów realizowanych na studiach oraz informacje o programie studiów. 
Zgodnie z dostępnymi treściami na studiach licencjackich nie pojawiają 
się przedmioty interesujące z punktu widzenia niniejszego opracowania, 
natomiast wśród przedmiotów fakultatywnych znajduje się wykład (30 
godz.) z Historii prasy, prowadzony w piątym semestrze.  

W ramach studiów magisterskich stacjonarnych uruchamiane   
są następujące specjalizacje: Informacja biznesowa, Biblioteki w syste-
mie edukacji i kultury, Edytorstwo, Wiedza o dawnej książce, Zarządza-
nie informacją i wiedzą [5]. Na drugim roku specjalizacji edytorskiej 
pojawia się konwersatorium (15 godz.) o nazwie Prasa współczesna,           
na którym omawiane są funkcje współczesnej prasy w odniesieniu do  

innych mediów oraz jej oddziaływanie i sposoby odwzorowywania 
rzeczywistości [12]. Innym interesującym przedmiotem jest fakultatyw-
ne konwersatorium (60 godz.) Historia prasy polskiej dostępne dla  
studentów studiów pierwszego stopnia. Swoim zakresem obejmuje  
historię prasy od XVII w. do 1989 r. 
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Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ma siedzibę 
na Wydziale Filologicznym. 

Zagadnienia wchodzące w skład prasoznawstwa pojawiają się 

w programie licencjackich studiów stacjonarnych dopiero na trzecim roku 
(w szóstym semestrze) w formie wykładu (15 godz.) i konwersatorium 
(15 godz.) o nazwie Ocena i selekcja dokumentów. Nadrzędnym celem 
zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami wartościowania różnych 
typów dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism nauko-
wych, w zależności od ich formy, treści czy pełnionej funkcji [8, s. 37-

38]. W formie konwersatorium (15 godz.) prowadzony jest przedmiot 
fakultatywny Czasopismo jako źródło wiedzy o książce i narzędzie jej 
reklamy. Zajęcia te realizowane są także na studiach niestacjonarnych 
w wymiarze 10-godzinnym. 

Natomiast na studiach stacjonarnych drugiego stopnia uczestnicy 
mogą wybrać jedną spośród proponowanych specjalizacji: Edytorstwo, 

Biblioteki cyfrowe, Prasa w systemie komunikacji społecznej oraz Biblio-
teki w społeczeństwie wiedzy. 

Przedmioty obowiązujące słuchaczy trzeciej specjalizacji, mogą 
być jednocześnie przedmiotami fakultatywnymi dla pozostałych studen-
tów. Są to: 

 Bibliologiczne i informatologiczne czasopisma elektroniczne:       

laboratorium (15/10 godz.) w semestrze trzecim; przedmiotem 

rozważań na zajęciach jest także typologia e-czasopism oraz źró-

dła informacji o nich [9, s. 3-4]; 

 Czasopisma w zbiorach bibliotecznych: konwersatorium (15/10 

godz.) prowadzone w semestrze drugim; 

 Gatunki prasowe: konwersatorium (15/10 godz.) w semestrze 

pierwszym; 

 Historia i typologia prasy: wykład (30/20 godz.) w semestrze 

pierwszym; 

 Język wypowiedzi prasowej: konwersatorium (15/10 godz.) w se-

mestrze drugim; 

 Prawo prasowe: wykład (15/10 godz.) w semestrze trzecim; 

 Projektowanie stron WWW czasopism: laboratorium (30/20 godz.) 

w semestrze drugim;  

 Redakcje czasopism w instytucjach książki – modele organizacyj-

ne: konwersatorium (30 godz.) w semestrze pierwszym; w ramach 
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zajęć następuje omówienie genezy i rozwoju wybranych czaso-

pism redagowanych w bibliotekach oraz zwraca się uwagę na róż-

nice w strukturze i zawartości różnych typów czasopism bibliolo-

gicznych [9, s. 39]; 

 Warsztat redakcyjny czasopism elektronicznych: laboratorium (30/20 

godz.) w semestrze drugim; efektem zajęć jest opublikowanie nume-

ru czasopisma dostępnego online [9, s. 55]; 

 Źródła informacji o prasie – elektroniczne i tradycyjne: laborato-

rium (15/10 godz.) w semestrze pierwszym. 

Ponadto w ramach specjalizacji edytorskiej, podczas laboratorium 
(30 godz.) z zakresu Symulacji procesu wydawniczego, w semestrze dru-
gim (przedmiot prowadzony także w semestrze pierwszym) studenci uczą 
się zasad projektowania czasopisma oraz tworzenia makiet [9, s. 45-46]. 

Specjalizacja prasoznawcza realizowana jest także na studiach 

magisterskich niestacjonarnych. Uczestników obowiązuje zaliczenie ana-
logicznych zajęć, jak w przypadku trybu stacjonarnego studiów i jednego 
dodatkowego przedmiotu: 

 Czasopisma w instytucjach książki: konwersatorium (10 godz.) 

w semestrze pierwszym. 

Podsumowanie 

Tematyka prasoznawcza jest obecna w programach nauczania na 
kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Zdecydowanie szer-
szą ofertę w tym zakresie prezentują plany studiów drugiego stopnia, 
gdzie pojawiają się specjalizacje, wśród których znajdują się także treści 
związane z prasą, jej produkcją, obiegiem i recepcją. Taka sytuacja ma 
miejsce na uniwersytetach w Kielcach, Toruniu, Krakowie (Uniwersytet 
Pedagogiczny) i Wrocławiu. W pozostałych przypadkach przedmioty 
strice „prasoznawcze” reprezentowane są w bardzo niewielkim stopniu, 
z czego większość to przedmioty fakultatywne. Patrząc na scharakteryzo-
wane programy z łatwością można zauważyć tendencję do kształcenia 
przyszłych bibliotekoznawców w zakresie zagadnień edytorskich i pro-
blematyki nowych mediów. Jedynie w czterech przypadkach (Kraków – 
Uniwersytet Jagielloński, Lublin, Toruń, Wrocław) pojawiły się zajęcia 
wprowadzające tematykę obecności czasopism w Internecie czy współ-
czesnych aspektów funkcjonowania prasy, sposobów jej dystrybucji 
i otoczenia społecznego. Uwzględnienie problematyki prasoznawczej 
w ramach przedmiotów obowiązkowych na studiach pierwszego stopnia 
przyczyniłoby się niewątpliwie do wzrostu zainteresowania tak złożonym 
medium, jakim jest prasa także na studiach magisterskich uzupełniających. 
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ABSTRACT: 

The paper discusses the presence of press issues in the curricula 
of full-time and part time bachelor’s and master’s studies of library and 
information science run in: the Jagiellonian University, Pedagogical 
University of Cracow, Humanities and Natural Sciences in Kielce, the 

University of Lodz, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Nico-
laus Copernicus University in Torun, the University of Silesia in Katowi-
ce, the University of Warsaw and the University of Wroclaw. It attempts 
to compare them and make a quantitative analysis. 
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W dniach 20-23 września 2011 r. odbyło się w Zakopanem,           
kolejne, XI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej pod 
hasłem Człowiek w przestrzeni informacyjnej. Organizatorem konferen-
cji było Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej przy współudziale 
Zakładu Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Zakładu Zarządza-

nia Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracy polskiego oddziału Inter-
national Society for Knowledge Organization (ISKO). W czasie 7 sesji 
zaprezentowano 44 referaty, przygotowane przez reprezentantów ośrod-
ków akademickich w kraju i za granicą.  

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali Diana Pietruch-

Reizes, prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej i Wiesław 
Babik, krajowy koordynator ISKO PL. W sesji plenarnej, prowadzonej 
przez Bożennę Bojar, wygłoszono 5 interesujących referatów. Autorka 
pierwszego – Przestrzeń informacyjna – D. Pietruch-Reizes z Instytutu 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, omówiła priorytety polityki europejskiej w dziedzinie społeczeństwa 

informacyjnego i mediów. Drugi referat wygłosiła Małgorzata Kisilowska 
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z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych  Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Tematem referatu były Przestrzeń, horyzont,   
środowisko informacyjne… Czy wiemy, co nas otacza? Rozważania  
terminologiczne. W. Babik z Instytutu Informacji Naukowej i Biblioteko-

znawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił referat pt. Język 
naturalny narzędziem wyszukiwania informacji: stan obecny i perspektywy 
rozwoju, w którym zaprezentował stan prac nad wykorzystaniem języka 
naturalnego w procesie wyszukiwania informacji. Kolejny referat Dane 
staniały, wiedza podrożała wygłosiła Jadwiga Woźniak-Kasperek z Insty-
tutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu   

Warszawskiego. Referat zawierał analizę warunków i czynników niezbęd-
nych do transformacji elementów łańcucha semantyczno-ontologicznego 
dane – informacja – wiedza. Jako ostatni w tej sesji głos zabrał Mirosław 
Górny z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W referacie Biblioteka cyfrowa jako interaktywna przestrzeń 
informacyjna zwrócił uwagę na istotną funkcję biblioteki cyfrowej, jaką 

jest wykorzystanie wysokiej aktywności czytelników. 
Obrady odbywały się w 6. sesjach tematycznych. Pierwsza 

z nich, prowadzona przez Wandę Pindlową, obejmowała wystąpienia 
członków ISKO. Maria G. Bonome z Universidade de Coruña w refera-
cie Knowledge Organization aimed to decision making omówiła rolę 
współczesnych systemów informacyjnych w procesie podejmowania 

decyzji. Kolejne wystąpienia dotyczyły problematyki zarządzania wie-
dzą i informacją. Katarzyna Materska z Instytutu Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła 
Dzielenie się wiedzą – jako przykład (nie) typowych zachowań informa-
cyjnych XXI wieku. Budowę i funkcje dynamicznych taksonomii, jako 
narzędzi organizacji wiedzy w sieciowych serwisach i systemach infor-

macyjnych, omówił Marcin Roszkowski z Instytutu Informacji Nauko-
wej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Ze względu na nieobecność prelegentki, Marii E. Burke z University of 
Salford, zaplanowany referat From an Information Economy to a Digital 
Economy. The effect of new mobile technologies on system thinking nie 
został wygłoszony. Maria E. Burke uczestniczy w projekcie badawczym 

TOTeM: Tales of Things and Electronic Memory. Projekt dotyczy go-
spodarki cyfrowej i będzie prowadzony we współpracy z naukowymi 
ośrodkami: Brunel University, The University of Dundee, Edinburgh 
College of Art oraz University College w Londynie.  

Druga sesja tematyczna Systemy informacyjne poświęcona była 
różnym aspektom zastosowania systemów informacyjnych w społeczeń-

stwie wiedzy. Główne nurty badań oddziaływania bibliotek we współ-
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czesnym społeczeństwie, w tym analizę wpływu związanego z kształto-
waniem umiejętności w zakresie wymiany informacji (ang. Information 
Literacy), omówiła Ewa Głowacka z Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliologii UMK. Ponadto zaprezentowano proces ewolucji systemu 

informatycznego biblioteki naukowej na przykładzie Biblioteki Uniwer-
sytetu Łódzkiego oraz innowacyjne technologie i nowo wdrażane syste-
my w Ośrodku Informacji Naukowej i Technicznej Instytutu Zaawanso-
wanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Przedstawiono wyniki 
badania stron internetowych bibliotek szkół wyższych, przeprowadzone-
go w celu przygotowania raportu o organizacji dostępu do zasobów 

elektronicznych oraz wyniki z badań organizacji zdalnego dostępu do 
zasobów bibliotek akademickich w Polsce. Omówiono narzędzia inter-
netowe wykorzystywane w pracy infobrokera. Przedstawiono metody 
akwizycji wiedzy w systemach ekspertowych, z uwzględnieniem inter-
akcji człowieka-eksperta z człowiekiem-inżynierem wiedzy (ang. know-
ledge elicitation) oraz współpracy człowieka z odpowiednim programem 

komputerowym (ang. knowledge acquition). Sesję prowadził M. Górny, 
a referaty przedstawili: Mariola Augustyniak; Agnieszka Bajor, Hanna 
Langer i Agnieszka Łakomy; Maria Błażejewska, Maria Daszkiewicz, 
Joanna Kapusta i Elżbieta Karpińska-Pawlak; Renata Frączek i Izabela 
Swoboda; Ewa Głowacka, Jolanta Szulc; Joanna Znamirowska.  

W trzeciej sesji tematycznej Projekt Synat – panel wzięli udział 
przedstawiciele instytucji wchodzących w skład konsorcjum realizującego 
wskazane w tytule przedsięwzięcie, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Projekt o nazwie roboczej SYNAT 
(System Nauki i Techniki), finansowany przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, przewidziano do realizacji w latach 2010-2013. Jego celem jest 
opracowanie „uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingo-
wej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji 
i otwartego społeczeństwa wiedzy”. Ponadto omówiono zastosowanie 
formatu MARC 21 do opisu formalnego i rzeczowego dokumentów cy-
frowych o zdalnym dostępie oraz metodę ich konwersji do formatu Dublin 
Core w Komputerowym Katalogu Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Przedstawiono analizę 
jakości elektronicznych systemów administracji państwowej, realizują-
cych założenia Konwencji o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeń-
stwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Spra-
wach Dotyczących Środowiska z 25 czerwca 1998 r. W sesji wzięli udział: 
Małgorzata Janiak; Małgorzata Jaskowska; Monika Krakowska; Łukasz 
Mesek; Maria Małgorzata Michalska i Anna Myśliwska; Justyna Walkow-
ska. Sesję prowadził W. Babik. 
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Czwarta sesja tematyczna Organizacja informacji i wyszukiwa-
nie, prowadzona przez Elżbietę Gondek z Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dotyczyła 
teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z działalnością 

informacyjną. Omówiono metodę case study we współczesnych bada-
niach informatologicznych oraz jej zastosowanie w projekcie EMPATIC 
– EMPowering Autonomous learning Through Information Competen-
cies. Przedstawiono wybrane zagadnienia bibliometryczne: Index Hir-
scha (h-index) i Impact Factor (IF), źródła i narzędzia informacji biblio-
graficznej o przekładach piśmiennictwa na języki obce oraz języki 

informacyjno-wyszukiwawcze w normalizacji. Zaprezentowano oczeki-
wania przedstawicieli środowisk nauk humanistycznych wobec baz 
danych piśmiennictwa naukowego na przykładzie badań prowadzonych 
wśród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Wskazano na po-
trzebę opracowywania ustrukturalizowanego abstraktu, jako sposobu na 
uporządkowanie informacji o treści publikacji i rozszerzenie możliwości 

wyszukiwawczych. Autorami referatów byli: Sabina Cisek i Maria 
Próchnicka; Anna Matysek; Stanisław Skórka; Arkadiusz Pulikowski; 
Anna Seweryn; Anna Szczepańska; Witold Sygocki.  

Piąta sesja tematyczna, Użytkownicy informacji, prowadzona 
przez Marię Próchnicką z Instytutu Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawierała referaty poświęcone 
użytkownikom informacji i ich problemom. Zwrócono uwagę na przy-
czyny przeciążenia informacją, niekorzystne efekty tego zjawiska oraz 
sposoby na ograniczenie jego rozmiarów. Przedstawiono klasyfikację 
podmiotów (interesariuszy), które zgodnie ze swoimi kompetencjami lub 
obowiązkami statutowymi mają realny lub potencjalny wpływ na kształ-
towanie i wdrażanie strategii rozwoju Information Literacy w Polsce. 
Podjęto próbę usystematyzowania pojęć związanych z przestrzenią 
informacyjną szkoły wyższej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
funkcjonowanie niepełnosprawnego studenta. Na przykładzie Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu omówiono zaga-
dnienie przestrzeni informacyjnej oraz tzw. knowledge space (strefy 
wiedzy) tej instytucji. Zaprezentowano profile użytkowników wybra-
nych bibliotek wojskowych. Porównano rozwiązania w zakresie otwartej 
administracji w systemach informacji publicznej Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii oraz ocenę możliwości ich wdrożenia w systemie 
polskim. Przedstawiono koncepcję rozwoju zautomatyzowanych syste-
mów udostępniania orzecznictwa sądowego w Polsce. Referaty wygłosi-
li: Gabriela Bednarska i Agnieszka Korycińska-Huras; Małgorzata  
Caban; Beata Chrapczyńska; Bogumiła Konieczny-Rozenfeld; Mariusz 
Luterek; Jacek Tomaszczyk; Honorata Zarębska. 
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W szóstej sesji tematycznej Informacja specjalistyczna poruszo-
no problemy organizacji i udostępniania informacji dziedzinowych. 
Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o koncepcję rozwoju źródeł infor-
macji o najnowszej historii Polski w Internecie. Omówiono pojęcie 

informacji decyzyjnej (według Claude’a E. Shannona) i jego zastosowa-
nie w biologii i medycynie oraz kierunki rozwoju geoinformacji na 
podstawie badań piśmiennictwa polskiego. Przedstawiono źródła infor-
macji specjalistycznej dokumentujące obchody Roku Chopinowskiego, 
a także przykłady wyszukiwań na temat bezpieczeństwa pracy w zaso-
bach bazy PROQUEST. Zaprezentowano stosowane w praktyce formy 

udostępniania informacji naukowej w Międzynarodowym Centrum 
Informacji o BHP (CIS) oraz proces automatyzacji działalności informa-
cyjnej w bibliotece Instytutu Technologii Drewna. Referaty zaprezento-
wali: Maria Fuzowska-Wójcik; Małgorzata Gajos; Anna Gałecka, Ewa 
Tomaszewska i Zofia Wawrzynkiewicz; Stanisława Kurek-Kokocińska; 
Bogusława Lewandowska; Agnieszka Młodzka-Stybel;  Zbigniew Osiń-

ski, Barbara Szczepanowska. Sesję prowadziła K. Materska. 
Dyskusje merytoryczne odbywały się w sali konferencyjnej 

i w kuluarach, a także podczas uroczystego bankietu. Kulminacyjnym 
punktem tego spotkania były podziękowania złożone na ręce profesor 
B. Bojar i profesor W. Pindlowej. Organizatorzy konferencji w imie-
niu całego środowiska podziękowali za udział w konferencji, zaanga-

żowanie i życzliwość oraz przekazywaną wiedzę i doświadczenie.  

 

Prof. W. Babik wręcza kwiaty prof. B. Bojar. Prof. B. Bojar jest pracownikiem Uniwersytetu 

Warszawskiego. Reprezentuje językoznawstwo, specjalność: informacja naukowa, lingwisty-

ka formalna. Fot. J. Szulc. 
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Prof. Wanda Pindlowa jest emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

członkiem Rady Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Reprezentuje 

bibliotekoznawstwo i informację naukową, specjalność: informacja naukowa. Fot. J. Szulc.  

 
W ostatnim, czwartym dniu konferencji referat wygłosiła        

Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji 
i Skarg, statutowej jednostki organizacyjnej Biura Generalnego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobowych. W referacie zatytułowanym Ochrona 
danych osobowych w działalności uczelni wyższych – praktyczne wska-
zówki wskazała na rzeczywiste sytuacje pojawiające się w trakcie      
wykonywania obowiązków Administratora Danych Osobowych (ADO) 
i Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz opinie wydawa-
ne przez Grupę Roboczą Art. 29 (europejskiego, niezależnego organu    
ds. ochrony danych osobowych i prywatności). Spotkanie podsumował       
W. Babik, który podziękował organizatorom oraz wszystkim uczestni-
kom i gościom za udział w konferencji i zaprosił na kolejne, XII Krajo-
we Forum Informacji Naukowej i Technicznej w 2013 r.  

Konferencje naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo 
Informacji Naukowej na stałe wpisały się w krajobraz polskiej informatolo-
gii. Więcej informacji o PTIN i materiałach z ubiegłorocznej konferencji 
można znaleźć pod adresem internetowym: http://www.ptin.org.pl/. 

BIBLIOGRAFIA: 

[1] SYNAT. System Nauki i Techniki [Strona domowa projektu]. [Data 
dostępu: 15.11.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.synat.pl.
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KONFERENCJA GDZIE JESTEŚ CZYTELNIKU? ROLA I MIEJSCE BIBLIOTEKI 

W STRATEGII I DZIAŁALNOŚCI UCZELNI WYŻSZEJ 

 (GLIWICE, 29 WRZEŚNIA 2011 R.) 

 
 

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej była organizatorem 
konferencji Gdzie jesteś Czytelniku? Rola i miejsce biblioteki w strategii 

i działalności uczelni wyższej przeprowadzonej 29 września 2011 r. 
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki. Konferencję zorga-
nizowano w ramach XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Przemysłem profesor Jan Ślusarek. W obradach wzięło udział ponad 

100 bibliotekarzy z regionu, a także ważnych ośrodków akademickich, 
wśród których reprezentowane były instytuty informacji naukowej i bi-
bliotekoznawstwa, biblioteki uczelni wyższych i biblioteki publiczne 
z  Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Krakowa, Łodzi, Opola, 
Raciborza, Sosnowca, Warszawy i Wrocławia. 

Tematyka obrad skupiała się na zagadnieniach związanych z ob-

szarami współpracy biblioteki z uczelnią, metodach badania potrzeb 
i satysfakcji użytkowników, promocji zasobów i usług bibliotek, pozy-
skiwania funduszy, tworzenia przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni 
bibliotecznej, wykorzystania w marketingu narzędzi elektronicznych, 
a także ciekawych rozwiązań architektonicznych. Prelegenci wskazali 
główne obszary działalności uczelni, w których aktywnie może uczestni-

czyć biblioteka, a także przedstawiali takie inicjatywy bibliotek, w które 
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może włączyć się uczelnia. Omawiano również zagadnienia wykorzysta-
nia elektronicznych legitymacji studenckich a także e-learningu dla 
celów bibliotecznych. 

W kolejnych referatach zwrócono uwagę na różnorodne metody 

marketingu stosowane w bibliotekach, podkreślając rolę niekonwencjo-
nalnych sposobów i technik promowania zasobów i usług przy minimal-
nych nakładach finansowych. Podkreślano potrzebę pozyskiwania spon-
sorów, aby wspierali finansowo lub rzeczowo konkretne imprezy bądź 
wydarzenia kulturalne. Referowano wyniki badań ankietowych dotyczą-
ce użytej strategii promocji. Bibliotekarze nie gorzej od specjalistów od 

marketingu znają sposoby zdobywania klienta-czytelnika. W  bardzo 
rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym rola bibliotek nie maleje, 
ale ulega widocznej ewolucji. Bardzo ważny jest pierwszy kontakt czy-
telnika z bibliotekarzem, zwłaszcza tym, który pomaga bezpiecznie 
poruszać się po bibliotekach pełnych zasobów, niejednokrotnie swoją 
wielkością odstraszających potencjalnych użytkowników. Bibliotekarze 

przygotowują zatem spotkania promujące zbiory i usługi bibliotek. 
W myśl idei kształtowania społeczeństwa opartego na wiedzy oczekuje 
się od bibliotek szkół wyższych, że będą studiującym dostarczać nowej 
wiedzy – także dostarczając wzorców jak się uczyć, jak zarządzać in-
formacjami, jak przekształcać informacje w wiedzę, jak oceniać i selek-
cjonować informacje, jak rozpoznawać ich wartość, jak korzystać 

z nowych technologii i nowych źródeł wiedzy. 
Po przerwie obrady przeprowadzono w 2 sesjach tematycznych. 

W pierwszej przedstawiono przykłady promocji biblioteki na terenie 
uczelni oraz metody pozyskiwania sponsorów dla działań bibliotecz-
nych. Odwoływano się do własnych doświadczeń. 

Równocześnie w drugiej sesji skupiono uwagę na możliwo-

ściach, umiejętnościach i potrzebach czytelników. Przedstawiono pro-
blemy edukacji informacyjnej, podkreślając konieczność dostosowania 
oferty edukacyjnej do oczekiwań i poziomu umiejętności czytelników 
oraz do możliwości, jakie daje wykorzystanie portali społecznościo-
wych. Zaprezentowano też działania bibliotek na rzecz słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, podkreślając znaczenie bibliotek uczelnia-

nych w zaspokajaniu potrzeb czytelników-seniorów. W wielu wystąpie-
niach zwracano uwagę na izolację użytkowników spowodowaną przez 
Internet, co zmusza biblioteki do przejmowania roli innych instytucji 
i organizowania przestrzeni wspólnej. W tej sytuacji biblioteka zyskuje 
jako centrum intelektualne i nie tylko edukacyjne, ale i artystyczne. Staje 
się miejscem spotkań towarzyskich, pracy badawczej i wymiany infor-

macji. Podkreślano konieczność obecności biblioteki w wirtualnym 
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świecie Internetu, np. w świecie Second Life – wirtualnym świecie kul-
tury i nauki, z przestrzenią dla spotkań w wirtualnych bibliotekach. 
Bibliotekarze, aby zainteresować czytelników, tworzą miejsca w sieci, 
w których mogą prowadzić kursy, spotkania dyskusyjne, promować 

zasoby i usługi macierzystych jednostek, w których pracują. 
Konferencja zakończyła się dyskusją podsumowującą obrady. 

Wymieniane przez referentów powody obserwowanego spadku liczby 
czytelników to przede wszystkim skutek zmniejszenia się liczby studen-
tów spowodowany niżem demograficznym, a także brak nawyku czyta-
nia i brak szerzenia zainteresowania biblioteką przez nauczycieli akade-

mickich. Stwierdzono, że bardzo ważne jest nastawienie bibliotekarzy na 
pomoc użytkownikom i zapewnienie szybkiego dostępu do nowości 
wydawniczych. Niezbędne są szkolenia dla bibliotekarzy wpływające na 
jakość pracy z czytelnikiem, szczególnie szkoleń dotyczących pracy 
z użytkownikiem trudnym i niepełnosprawnym, a także szkoleń we-
wnątrzbibliotecznych, np. z obsługi baz danych czy innych usług ofero-

wanych przez bibliotekę. Podkreślano rolę przemyślanego organizowa-
nia miejsc pracy dla czytelników, wykorzystania odpowiednich roz-
wiązań architektonicznych oraz wystroju wnętrz, tworzenia pomieszczeń 
do pracy cichej i przestrzeni do pracy grupowej. Wielokrotnie podkre-
ślano rolę marketingu bibliotecznego i wymieniano przykłady różnych 
środków stosowanych przez konkretne osoby i placówki: plakatów, 

ulotek, stron WWW bibliotek, wykorzystania portali społecznościowych, 
współpracy z uczelnianymi czasopismami. Uczestnicy konferencji uzna-
li, że prezentacja biblioteki jako instytucji otwartej, organizującej wy-
stawy, spotkania i konferencje, dobrze wpływa na jej wizerunek w śro-
dowisku akademickim. Stwierdzili także, że należy położyć nacisk na 
promocję działalności wydawniczej uczelni i co najważniejsze, zaintere-

sować się współpracą z kadrą naukową uczelni. 
W powszechnej opinii biblioteki nie posiadają zbyt mocnej po-

zycji w środowisku akademickim, dlatego tak ważne jest zaznaczenie 
obecności i celowości istnienia bibliotek dla społeczności akademickiej 
oraz najbliższego otoczenia. Wpłynie to bezpośrednio na liczbę czytelni-
ków i osób zainteresowanych zbiorami posiadanymi przez biblioteki. 

W nowoczesnej instytucji w centrum zainteresowania znajduje się czy-
telnik, a ocena jakości pracy wynika z zaspokojenia jego potrzeb. Ko-
nieczne jest poznanie użytkowników zarówno rzeczywistych, jak 
i potencjalnych. Tradycyjna działalność biblioteczna, połączona z moż-
liwością wszechstronnego, przyjaznego dla użytkownika udostępniania 
mediów drukowanych i elektronicznych, umożliwi użytkownikom bez-

problemowe i efektywne, a także częste korzystanie ze zbiorów. 
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III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA E-LEARNING WYZWANIEM 

 DLA BIBLIOTEK (CZĘSTOCHOWA, 11-12 PAŹDZIERNIKA 2011 R.) 
 
 
W dniach 11-12 października 2011 r. w Regionalnym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy Alei Jana 
Pawła II 126/130 odbyła się III edycja ogólnopolskiej konferencji             
E-learning wyzwaniem dla bibliotek. 

Organizatorami konferencji były: Ośrodek Edukacji Informatycznej 
i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Publiczna Biblioteka Pedago-
giczna RODN „WOM” w Częstochowie oraz Agencja SUKURS, wydawca 
miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Patronat honorowy nad konferencją 
objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Izabela Leszczyna, 
posłanka na Sejm RP. Patronat naukowy nad konferencją sprawował Insty-
tut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, a patronat medialny: ogólnopolski serwis elektroniczny 
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, miesięcznik „Biblioteka 
w Szkole”, miesięcznik „Biblioteka Centrum  Informacji”, EBIB Elektro-
niczna Biblioteka, „Głos Nauczycielski” i kwartalnik „Częstochowski  
Biuletyn Oświatowy”. 

Konferencja była adresowana do bibliotekarzy bibliotek szkol-
nych, pedagogicznych, publicznych, akademickich, pracowników dydak-
tycznych i naukowych uczelni kształcących w zakresie informacji nau-
kowej i bibliotekoznawstwa, nauczycieli konsultantów z ośrodków 
doskonalenia, metodyków oraz wszystkich zainteresowanych tematyką 
e-learningu.  
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Celem konferencji była promocja e-learningu jako nowoczesnej 
formy nauczania – uczenia się bibliotekarzy w epoce społeczeństwa in-
formacyjnego, upowszechnianie zagadnień związanych z dydaktyką i me-
todyką e-learningu, omówienie przykładowych narzędzi wspierających      

e-learning, prezentacja platformy zdalnego nauczania, jako narzędzia 
umożliwiającego wzbogacenie i rozszerzenie oferty usług bibliotecznych 
dostosowanej do potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz opanowanie 
umiejętności praktycznego wykorzystania platform e-learningowych.  

W konferencji wzięło udział 95 bibliotekarzy z placówek eduka-
cyjnych, ośrodków naukowych i dydaktycznych z całej Polski. Wśród 

zaproszonych gości znaleźli się: posłanka I. Leszczyna, wizytator Dele-
gatury Kuratorium Częstochowskiego Krystyna Maciocha, Renata  
Sowada jako przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Alina Grabna 
pełniąca funkcję prezesa Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich Oddział w Częstochowie. 

Zebranych powitała dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
„WOM” w Częstochowie, Grażyna Kawecka-Karaś. Głos zabrała również 
I. Leszczyna, która podkreśliła rolę zdalnego nauczania we współczesnym 
procesie dydaktycznym. Następnie wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicz-
nych, Renata Lipniewska uroczyście uznała konferencję za otwartą. 

Wystąpienia prelegentów, zgodnie z programem, rozpoczęły się 

o godzinie 11.30. Jako pierwsza wystąpiła Grażyna Gregorczyk, dyrek-

tor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w War-

szawie. Jej wykład Konektywizm – model uczenia się w epoce cyfrowej 

unaocznił teoretyczne podstawy i praktyczne możliwości zastosowania 

konektywizmu w e-learningu. Małgorzata Caban z Uniwersytetu Śląskie-

go w Katowicach w wykładzie Kursy e-learningowe dla bibliotekarzy, 

dokonała przeglądu platform zdalnego nauczania dostępnych obecnie dla 

bibliotekarzy.  Jacek Gajkiewicz z firmy MOL Sp. z o.o. w swoim wystą-

pieniu zaprezentował wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w bibliotece.  

Po przerwie Urszula Cimoch z Wojewódzkiej Biblioteki Pu-

blicznej w Poznaniu przedstawiła sposoby motywowania uczestników do 

pracy w szkoleniach e-learnigowych. Następnie Anna Szeląg z Warmiń-

sko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu zaznajomiła zebra-

nych z modelami prezentacji treści dydaktycznych w nauczaniu na odle-

głość. Czytelnia on-line ibuk.pl – propozycja dla współczesnego czytel-

nika to tytuł prelekcji Anny Radoszewskiej, która omówiła ofertę do-

stępnych online wydawnictw PWN. Z kolei Ewa Rozkosz z Biblioteki 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w referacie Przekaz wizu-
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alny a jego percepcja w kontekście kształcenia zdalnego podkreśliła 

rangę stosowania dydaktycznych materiałów wizualnych na kursach        

e-learningowych.  

Wszechstronnego i bogatego przeglądu narzędzi Web 2.0 i plat-
form e-learningowych dokonała Katarzyna Wilk z Regionalnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Następnie Tomasz 
Walasek, kontynuując problematykę, wspólnie ze zgromadzonymi na sali 

uczestnikami konferencji zastanawiał się, które z wcześniej wymienionych 
narzędzi są najbardziej przydatne w zdalnym nauczaniu. Kolejne prele-
gentki, Agata Arkabus i Anna Płusa z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 
RODN „WOM” w Częstochowie w wykładzie Moodle narzędziem w ręku 
bibliotekarza w przekazywaniu treści edukacji czytelniczej i medialnej 
zaprezentowały nowoczesne metody i formy wykorzystania e-learningu 

w pracy z dziećmi. Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu było      
ostatnim wystąpieniem konferencji. Anna Gruca z Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz         
Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedsta-
wiła zalety i wady nauczania zdalnego w szkoleniach bibliotecznych. 

Konferencji towarzyszyły jednodniowe warsztaty komputerowe
1
 

(12 października 2011 r.), mające na celu przygotowanie uczestników do 
korzystania ze szkoleń e-learningowych, do samodzielnego tworzenia 
kursów zdalnych na platformie e-learningowej Moodle i administrowa-
nia platformą. Program warsztatów został podzielony na 3 poziomy.        
Na poziomie pierwszym poznano zasady działania platformy oraz pod-
stawowe umiejętności z zakresu opracowania i prowadzenia zajęć zdal-

nych na platformie Moodle. Po zajęciach wszyscy uczestnicy umieli: 
poruszać się po platformie i korzystać z realizowanych na niej kursów         
e-learningowych, zbudować kurs, zaimportować pliki do Moodla i za-
rządzać nimi, obsługiwać tryb edycji, wypełnić kurs treściami przy 
wykorzystaniu wybranych aktywności platformy. Ponadto uczestnicy 
potrafili weryfikować wiedzę uczestników kursu, m.in. korzystając 

z aktywności zadania i quiz, a także używać narzędzi służących do ewa-
luacji za pośrednictwem kwestionariusza. Celem poziomu drugiego było 
poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z opracowaniem i prowa-
dzeniem zajęć zdalnych na platformie Moodle. Po zajęciach uczestnicy 
potrafili dokonać podziału uczestników zajęć na grupy, sprawnie komu-
nikować się na platformie Moodle (forum, czat, komunikator i mass 

                                                           
1
 Uczestnicy konferencji mieli również okazję zwiedzić Klasztor Ojców Pauli-

nów i Bibliotekę Jasnogórską w Częstochowie. 
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mailing), monitorować aktywność uczestników zajęć m.in. poprzez 
dokonywanie raportów aktywności oraz korzystać z narzędzi platformy 
służących do prowadzenia pomiaru dydaktycznego, w tym ustalania 
skali oceniania. Podczas zajęć na poziomie trzecim poznano zasady 

instalowania i administrowania platformą Moodle. Po zajęciach uczest-
nicy wiedzieli, jak przygotować się do implementacji na serwerze, 
wprowadzić podstawowe ustawienia administracyjne oraz zarządzać na 
bieżąco platformą w podstawowym zakresie. 

Bogaty program konferencji pozwolił jej uczestnikom spojrzeć 
na e-learning jak na nowy sposób pracy z użytkownikiem biblioteki, ale 

i jak na narzędzie samokształcenia dla bibliotekarza. Warsztaty z kolei 
były doskonałą okazją do zastosowania teorii w praktyce. 
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEK AKADEMII 

I UNIWERSYTETÓW MUZYCZNYCH 

(KATOWICE, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2011 R.) 

 

 
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-

skiego w Katowicach wraz z Sekcją Bibliotek Muzycznych SBP – Polską 
Grupą Narodową IAML (International Association of Music Libraries, 

Archives and Documentation Centres), która zrzesza bibliotekarzy zatrud-
nionych w akademiach i uniwersytetach muzycznych, instytutach muzyko-
logii, towarzystwach muzycznych oraz oddziałach muzycznych bibliotek 
publicznych i uniwersyteckich, podjęła decyzję o zorganizowaniu w Kato-
wicach w dniach 25-26 października 2011 r. Ogólnopolskiej Konferencji 
Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych. 

Dzień pierwszy obrad został podzielony na 2 sesje, których       
tematyka dotyczyła bibliotek i kolekcji muzycznych oraz prawa autor-
skiego. W sesji pierwszej, Hanna Bias (AM Katowice) omówiła, na 
podstawie proweniencji zbiorów, działalność Biblioteki Głównej AM 
w Katowicach od początku istnienia szkoły, czyli od 1929 r. Dwa kolej-
ne wystąpienia, przedstawione przez Annę Sosnowską (AM Wrocław) 

oraz Elżbietę Jasińską-Jędrosz (UW Warszawa), obejmowały problema-

mailto:h.bias@am.katowice.pl
mailto:m.darowska@am.katowice.pl
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tykę postępowania z darowiznami i spuściznami muzycznymi w biblio-
tekach uczelni muzycznych oraz archiwach kompozytorskich, ze szcze-
gólnym naciskiem na ich akcesję, inwentaryzację, opracowanie, prze-
chowywanie oraz udostępnianie. Sesję drugą rozpoczęła Elżbieta 

Abramek (AM Bydgoszcz) poruszając zagadnienie pozyskiwania,        
przechowywania, opracowywania i udostępniania prac dysertacyjnych. 
Na zakończenie dnia Marlena Jankowska (UŚ Katowice) omówiła    
regulacje prawne oraz zagadnienia autorsko-prawne pojawiające się 
w działalności bibliotecznej, które miały szeroki oddźwięk wśród 
uczestników spotkania. 

Drugi dzień obrad w całości przeznaczono na temat wykorzystywa-
nia technologii komputerowych w bibliotekach. Trzecią sesję poświęcono 
elektronicznym źródłom informacji o muzyce. Maciej Dynkowski (AM 
Łódź) podjął się usystematyzowania elektronicznych źródeł muzycznych 
dostępnych w Internecie. Na przykładach pokazano wybrane strony interne-
towe oraz cyfrowe bazy danych obejmujące wydawnictwa zwarte, druki 

muzyczne, dokumenty dźwiękowe i audiowizualne. Następnie wysłuchano 
wystąpienia Martyny Darowskiej (AM Katowice), która przedstawiła zasób 
zbiorów muzycznych dostępnych dzięki Federacji Bibliotek Cyfrowych. 
Panel trzeci konferencji zakończyły prezentacje 2 bibliotek cyfrowych – 
Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej – przez Hannę Trzeszczkowską (UM War-
szawa, Wydział w Białymstoku) i Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej – przez 

Dorotę Stefaniak (AM Gdańsk). Ostatnią część konferencji przeznaczono 
na wymianę wiedzy i opinii na temat komputeryzacji w bibliotekach mu-
zycznych. Podstawę do dyskusji stanowiło omówienie przez Magdalenę 
Wiącek (AM Wrocław) procesu wdrażania systemu PROLIB w Bibliotece 
Głównej AM we Wrocławiu. Na zakończenie obrad Marta Walkusz      
(AM Gdańsk) podzieliła się z uczestnikami konferencji doświadczeniami 

zdobytymi podczas pracy w Trójmiejskim Zespole Bibliotek, dotyczącymi 
wprowadzenia lokalnych rozwiązań katalogowania dzieł współwydanych, 
prac zbiorowych oraz nagrań dźwiękowych. 

W Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersyte-
tów Muzycznych w Katowicach wzięło udział 45 uczestników z instytucji 
zlokalizowanych w całej Polsce. Spotkanie bibliotekarzy wpłynęło na wy-

mianę doświadczeń i wiedzy oraz przyczyniło się do integracji środowiska 
bibliotek gromadzących zbiory muzyczne. W związku z dużym sukcesem 
konferencji, postanowiono, by tego typu spotkania odbywały się cyklicznie. 
Treści przekazywane przez prelegentów zostały umieszczone w repozyto-
rium dostępnym na stronie internetowej AM w Katowicach w części dla 
Biblioteki pod adresem http://www.am.katowice.pl/?a=bibliotekaaktual-

nosci_show&id_item=2425. 
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VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 

BIBLIOFIL W SIECI INTERNETOWEJ (KRAKÓW, 25 LISTOPADA 2011 R.) 

 
 

25 listopada 2011 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja 
Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Koło Naukowe 
Studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Temat spotkania brzmiał Bibliofil w sieci 
internetowej. Referaty przedstawili studenci Uniwersytetów Jagielloń-
skiego, Warszawskiego, Rzeszowskiego, Kazimierza Wielkiego w Byd-

goszczy, Pedagogicznego w Krakowie, Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz przedstawiciele portalu bibliosfera.net. 

Po krótkim przywitaniu gości przez Andrzeja Linerta oraz prze-
wodniczącą Koła Naukowego, Justynę Muchę, Konferencję otworzył 
referat Karoliny Dedio i Karoliny Piaśnik (Instytut Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa UJ) pt. Bibliotekarz jako architekt informacji. 

Autorki omówiły podobieństwa i różnice w zawodach bibliotekarza 
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i architekta informacji. Przedstawiły pojęcie architektury informacji oraz 
jej wykorzystania w praktyce.  

W referacie Duże i małe biblioteki sieci: architektura wybranych 
serwisów internetowych centralnych ogólnorosyjskich i małych bibliotek 

Rosji (na przykładzie Kamczackiego Regionu) Ekaterina Sherengovskaya 
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ) scharaktery-
zowała stan bibliotek i ich serwisów internetowych w Rosji w 2010 r. 
Omówienie dotyczyło wybranych bibliotek centralnych oraz bibliotek 
Kamczackiego Regionu Rosji. 

Zalety wykorzystania książki elektronicznej w pracy bibliotekarza 

przedstawiła Magdalena Paul (Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych UW) w wystąpieniu Rola książki elektronicznej w pracy 
z czytelnikiem opornym. Autorka zdefiniowała pojęcie czytelnika oporne-
go oraz wskazała na przyczyny występowania tego zjawiska. Ujawniła też 
pozytywny wpływ książki elektronicznej na stosunek młodych ludzi do 
czytania. Jako przykład wskazała projekt „Wolne Lektury”. 

Pierwszą część konferencji zamknięto referatem Bibliofil w sieci 
prawa, czyli prawno-autorska problematyka tworzenia i funkcjonowania 
bibliotek cyfrowych – wybrane zagadnienia przygotowanym przez Ka-
mila Szpytę (Wydział Prawa i Administracji URz). Autor omówił w nim 
problemy prawne związane z tworzeniem bibliotek cyfrowych, a także 
te, które dotyczyły bibliotek tradycyjnych.  

W drugiej części konferencji jako pierwsza swój referat pt. 
Książka elektroniczna i jej atrybuty wygłosiła Katarzyna Polityło (Insty-
tut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ). Autorka wymieniła 
zalety i wady książek elektronicznych. Zwróciła uwagę, że niektóre ich 
cechy mogą być traktowane równocześnie jako wady i zalety – zależnie 
od sytuacji i użytkownika. Postawiona została teza, że książka elektro-

niczna nie jest zagrożeniem dla książek tradycyjnych. Zdaniem autorki te 
2 formy piśmiennictwa uzupełniają się i mogą współegzystować. 

W referacie Self-publishing – akcelerator rozwoju ruchu Open 
Access i przyszłość e-czytelnictwa zaprezentowanym przez Marka Deję 
(Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW) zanalizowane zostało 
zjawisko samopublikowania. Zdefiniowane zostały pojęcia takie jak self-

archiving i science blogging. Wskazano zalety i możliwości, jakie daje ta 
forma wydawania materiałów. 

Joanna Hercberg i Adrian Tync (Instytut Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa UP) wygłosili referat Targi Książki w Katowicach 
– konkurencja dla Krakowa? Odtworzyli historię katowickich Targów 
Książki oraz omówili ostatnie znane im, zorganizowane w październiku 

2011 r. Zwrócili uwagę nie tylko na tematykę Targów, ale też na impre-
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zy im towarzyszące oraz najciekawiej zorganizowane stoiska. Porównali 
Targi Książki w Katowicach do Targów Książki w Krakowie. Mniejszy 
jest rozmach organizacji i popularności  katowickiego przedsięwzięcia.  

Kolejne wystąpienie pt. Bibliofil w hipertekście – czytanie 

w świecie cyfrowym, należało do Anety Włodarczyk (Instytut Informacji 

Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW), która zabrała głos w spra-

wie pojęcia liternetu i dokonała podziału hipertekstu na eksploracyjny 

oraz konstrukcyjny, a także omówiła dla przykładu utwór hipertekstowy 

Łukasza Podgórniego Rozstrzelam krew. 

Dominika Paleczna i Krzysztof Lityński (bibliosfera.net) w refe-

racie Bibliosfera 2 na chwilę przed premierą ukazali wersję demonstra-

cyjną swojego projektu Bibliosfera 2, podkreślając nowe funkcje 

i możliwości serwisu stworzonego dla bibliotekarzy, specjalistów infor-

macji, studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dla 

osób interesujących się bibliotekoznawstwem. 

Trzecią część konferencji otworzyło wystąpienie Irminy Ober-

müller (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK) pt. Pokaż mi 

co czytasz, a powiem Ci kim jesteś, czyli co oferują internetowe biblio-

teczki. Autorka spostrzegła zjawisko internetowych biblioteczek, jako 

miejsce, w którym można pokazać innym, co czytamy bądź co chcemy 

przeczytać oraz zobaczyć, co czytają inni użytkownicy. Jako przykład 

podano serwisy: Biblionetka.pl, Nakapanie.pl oraz Lubimy Czytać.pl. 

Omówiono i porównano liczbę zarejestrowanych czytelników oraz tytu-

łów książek, znajdujących się w bazach danych serwisów, jak i ogólne 

wrażenia, jakie wzbudzają w ich użytkownikach. 

Paweł Wróblewski (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii 

UMK) w referacie pt. Tegumentologia w Internecie przekazał informacje 

dotyczące nauki o oprawach książkowych oraz o projekcie Biblioteki 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk tworzenia elektronicznej 

bazy zabytkowych opraw. Wymienił również zalety i wady takiej bazy. 

Obecnością starodruków w Internecie, choć w innym kontekście, 

zajęła się także Angelika Peplińska (Katedra Informacji Naukowej 

i Bibliologii UKW) w wystąpieniu pt. XVII-wieczne starodruki na Alle-

gro. Autorka stwierdziła, że możliwość zakupu siedemnastowiecznych 

starodruków jest często możliwa na popularnym serwisie aukcyjnym 

Allegro.pl. Przedstawiła kilka przykładów oferowanych starodruków, ich 

opisów oraz cen. 

Księgarnie internetowe w oczach lingwistów to temat wystąpie-

nia Martyny Tadrowskiej (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 

UKW). Autorka porównała kilka księgarni internetowych zajmujących 
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się stricte książkami przeznaczonymi dla lingwistów oraz osób poszuku-

jących materiałów do nauki języków obcych. 

Ostatni referat wygłosiła Natalia Kozłowska (Instytut Informacji Na-

ukowej i Studiów Bibliologicznych UW), która poddała ocenie portal „Lubi-

my Czytać” na tle innych serwisów tego typu. Wykazała strukturę, cechy, 

elementy i możliwości portalu oraz porównała z podobnymi serwisami. 

Po zakończeniu każdej części  toczyła się krótka dyskusja na te-

mat zaprezentowanych referatów. Po podsumowaniu konferencji, doko-

nanym przez prof. A. Linerta, rozdano podziękowania prelegentom oraz 

zrobiono kilka pamiątkowych zdjęć. 
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V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 

BIBLIOTEKOZNAWCÓW UŻYTKOWNICY – JAK ICH ŁAPAĆ I ZATRZYMYWAĆ?  

(KATOWICE, 6 GRUDNIA 2011 R.) 

 
 

 6 grudnia 2011 r. odbyła się w Katowicach ogólnopolska konfe-
rencja studenckich kół naukowych pod tytułem Użytkownicy – jak ich 
łapać i zatrzymywać? zorganizowana przez studenckie Koło Naukowe 
Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego.  

Po krótkim powitaniu gości i prelegentów swój referat wygłosiła 
Aneta Satława z działu promocji Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 

W wystąpieniu Od pomysłu do realizacji. Jak skutecznie promować 
projekt kulturalny w sposób szczegółowy opisano kulisy projektu Cze-
sław Miłosz for people!, który był realizowany w związku z obchodami 
Roku Czesława Miłosza. Ideą projektu było ukazanie poety w nowym 
świetle, a nie, jak bywa, pod kątem jego pisarskiej działalności.                 
W ramach przedsięwzięcia organizowane były warsztaty plastyczne 

i literackie dla dzieci, oparte na twórczości Miłosza, cykl spotkań m.in. 
z Andrzejem Franaszkiem i Jerzym Illgiem oraz wyjazd studyjny                    
do Krakowa. Szacuje się, że projekt przyciągnął do Biblioteki Śląskiej 
około 2 000 osób, a jego finał (ukoronowany emisją świetlnego pokazu 
na budynku Biblioteki) cieszył się ogromną popularnością we wszyst-
kich grupach wiekowych. 
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 Jako druga z kolei swoją pracę zaprezentowała Jolanta Piwowar-
czyk, przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie 
Górniczej. We wstępie Przestrzeń dąbrowskiej MBP – Miejscem Aktyw-
ności Użytkowników autorka zaczęła od zarysowania historii instytucji, 

ale szczegółowo opisała lokal i sposób wykorzystania pomieszczeń MBP 
w Dąbrowie Górniczej dla poszczególnych działów: czytelni ogólnych, 
multimedialnych i tematycznych, zbiorów specjalnych, wypożyczalni 
oraz działu dziecięcego. Ponadto uczestnicy mieli okazję usłyszeć 
o inicjatywach prowadzonych cyklicznie przez dąbrowską książnicę, 
z których trzeba wspomnieć o kinie plenerowym, dyskusyjnym klubie 

książki, nocy z Andersenem, turniejach czytania i spotkaniach ze zna-
nymi osobami, np. Jerzym Fedorowiczem, Wojciechem Kuczokiem, 
Olgą Lipińską, Antonim Piechniczekiem, Witoldem Pyrkoszem, Jackiem 
Santorskim czy Tomaszem Raczkiem, którzy opowiadali o swojej pracy.  
 Po krótkiej przerwie do wygłoszenia referatu przystąpiła studentka 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z Koła Naukowego Biblioteko-

znawców, Joanna Polok. W Biegu przez płotki, czyli bibliotecznej         
zadyszce w pogoni za użytkownikiem w sposób szkicowy zarysowała 
problematykę relacji czytelnik – użytkownik – klient w bibliotece publicz-
nej. W sposób metaforyczny przedstawiła kondycję bibliotek biorących 
udział w „biegu” za wymaganiami użytkownika. Na ich podstawie należy 
planować usługi, jakie biblioteka powinna pełnić, coraz częściej stając się 

multi-informacyjnym centrum dla różnego rodzaju użytkowników. 
 Piotr Rudera z Prasoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w referacie Biblioteka – sposób na mój 
czas, czyli o aktywizacji osób starszych w XXI wieku, scharakteryzował 
formy aktywizacji obecnych w bibliotece seniorów, wyjaśnił zjawisko 
demograficznego starzenia się społeczeństwa i związane z tym konse-

kwencje. Uniwersytety Trzeciego Wieku to alternatywa dla bibliotek 
zmierzających do ożywienia starzejącego się społeczeństwa, a najważniej-
sze ich cele to: upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych; aktywizacja 
intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych; poszerze-
nie wiedzy i umiejętności tych seniorów, którzy wymagają pomocy;    
ułatwienie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki 

kultury, rehabilitacji; angażowanie słuchaczy na rzecz otaczającego ich 
środowiska oraz podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji mię-
dzyludzkiej wśród seniorów. Stanowisko to jest dość jednostronne, gdyż 
nie bierze pod uwagę osób starszych o wysokich kompetencjach. 
 Jako kolejny wystąpił Paweł Zawisza ze Studenckiego Koła Nau-
kowego Historyków z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z referatem 

„Dzień dobry, ja po akta”, czyli o archiwach i ich użytkownikach.          
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Na wstępie autor wyjaśnił podstawowe pojęcia, takie jak: archiwum, 
materiały archiwalne, zasób archiwalny, zespół archiwalny oraz jednost-
ka archiwalna. W dalszej części referatu scharakteryzował Archiwum 
Państwowe w Katowicach i jego poszczególne oddziały. Opisał proces 

udostępniania zbiorów archiwalnych na przykładzie oddziału w zamku 
pszczyńskim. W formie tabelarycznej zaprezentował opłaty pobierane 
przez Archiwum w Pszczynie za usługi informacyjne oraz użytkowni-
ków korzystających z jego usług. Instytucja używa zdigitalizowanych 
wersji poszczególnych druków wewnętrznych – takich jak Zgłoszenie 
użytkownika zasobu archiwalnego czy Deklaracja zamiaru samodzielne-

go wykonywania materiałów archiwalnych własnym sprzętem użytkow-
nika zasobu archiwalnego – przystosowane do zasad działania archi-
wum. Ostatnie wystąpienie w pierwszej części konferencji zatytułowane  
Podwórkowe PR – „By żyło się lepiej. Wszystkim” przygotowały  Alina 
Imiołek,  Anna Suchecka oraz Jagoda Szostak z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Humanitas w Sosnowcu (WSH). W swoim referacie autorki 

skupiły się na  public relations Biblioteki WSH wobec użytkowników 
jako istotnym elemencie funkcjonowania bibliotek. Kształtując relacje 
społeczne biblioteki wykorzystać można  wpływ portali społecznościo-
wych na wizerunek biblioteki i jej pracowników przez instrumentalne 
stosowanie marketingu społecznościowego (marketing szeptany, reko-
mendacyjny czy wirusowy). Autorki wymieniły przykłady indywidual-

nych  działań bibliotekarzy: włączenie się do akcji WOŚP, parodia pro-
gramu telewizyjnego Top Model, uczestnictwo w meczu z okazji 
czternastolecia WSH, wystawa zakazanych książek, Dzień róży (podczas 
którego użytkowniczki Biblioteki obdarowywane były przez biblioteka-
rza różami). Takie akcje sprawiają, że biblioteka i bibliotekarze stają się 
bliżsi otoczeniu. Ponadto referujące autorki uznały, iż wprowadzenie 

nowego modułu rezerwacji i zamówień oraz jego rozpropagowanie przez 
wywieszanie plakatów, e-maile i dział „pomoc” na stronie katalogu 
online likwidują dystans między pracownikiem a użytkownikiem.  
 Pierwsze wystąpienie w drugiej części konferencji należało do 
Moniki Kulik z biblioteki wydziału filologicznego Uniwersytetu           
Śląskiego i dotyczyło zjawiska lęku przed biblioteką. Pełny tytuł referatu 

brzmiał Biblioteki nie trzeba się bać, czyli użytkownicy Czytelni i Wypo-
życzalni Bibliologicznej Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. Autorka wyjaśniła, że zjawisko lęku dotyka 
zarówno użytkowników, jak i bibliotekarzy, i jest jedną z głównych 
przyczyn unikania wizyt w bibliotece. Znane jest pojęcie library anxiety, 
czyli lęku przed biblioteką, charakteryzującego się zespołem nieprzy-

jemnych odczuć, takich jak: napięcie psychiczne, uczucie bezradności, 
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dezorganizacja umysłowa. Autorka podkreśliła, że do powstania tego 
zjawiska przyczynić się może wielkość biblioteki, brak wiedzy o struktu-
rze oraz brak umiejętności wyszukiwawczych. Lęki klientów można 
ograniczyć dzięki przyjaznemu personelowi, przeszkoleniom użytkow-

ników, odpowiedniej architekturze i wystrojowi pomieszczeń czy atmos-
ferze. M. Kulik scharakteryzowała ponadto kompetencje czytelnicze 
użytkowników Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej, częstotliwość 
odwiedzin i najpopularniejsze usługi.  
 Następny referat, w zastępstwie Agaty Krawczyk z Koła Naukowe-
go Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego, odczytał Tomasz 

Piasecki. W wystąpieniu Wejdź, zobacz, zostań. Jak Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyciąga użytkowników 
autorka skupiła się na walorach oddanego do użytku w 2011 r. nowego 
gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Wykazała, że duże przestrzenie, nowoczesny sprzęt, pomieszczenia do 
cichej, indywidualnej nauki mogą zwrócić uwagę potencjalnych użytkow-

ników i zachęcić do jak najczęstszego odwiedzania placówki.  
 Tomasz Piasecki z Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwer-
sytetu Wrocławskiego zatytułował wystąpienie MBP – Miejsce Bliższe 
Przyjemności. Aktywizacja promocyjna i czytelnicza Miejskiej Biblioteki 
Publicznej we Wrocławiu. Autor wykazał, że wrocławska placówka 
realizuje model placówki multikulturowej. Za bardzo istotny element 

marketingu MBP we Wrocławiu uznał uczestnictwo placówki w projek-
cie OK (Obligacja Kulturalna) skupiającym 63 stałych partnerów oferu-
jących liczne rabaty dostępne za okazaniem karty bibliotecznej. 
W ofercie Obligacji Kulturalnych znaleźć można placówki takie jak: 
teatry, muzea, kluby, sklepy, kawiarnie, restauracje, kina, cukiernie, 
księgarnie, eventy itp. Za istotny element odbioru biblioteki jako marki 

autor uznał z kolei witrynę internetową. Na koniec swojego wystąpienia 
prelegent zwrócił uwagę na to, że biblioteka to już nie tylko wypoży-
czalnia książek, ale i multimedialna placówka, która oferuje szeroką 
gamę usług i wydarzeń, niekoniecznie związanych z samą książką.  
 Z kolejnym referatem na katowicką konferencję przyjechały stu-
dentki z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Koła Naukowego Studentów 

Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – Karolina Piaśnik oraz 
Paulina Pietraszak. W wystąpieniu pt. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Krakowie – sposób na czytelnika prelegentki zajęły się działalnością 
książnicy, omawiając szeroką gamę inicjatyw, takich jak: Małopolskie 
studio komiksów, Strefa Bibliopatów i Miejsce przyjazne maluchom. 
Biblioteka prowadzi ponadto stały kalendarz wydarzeń, który dostępny 

jest na witrynie WWW.  
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  Następnie głos zabrał członek Koła Naukowego Specjalistów 
Informacji z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Marcin    
Karwowski, który podjął temat Eye tracking – czyli jak efektywnie wyko-
rzystać witrynę internetową biblioteki i nie tylko. Prelegent zwrócił 

uwagę na niemal powszechną obecność strony WWW każdej instytucji, 
a następnie wykazał rolę eye trackingu w budowaniu funkcjonalności 
witryn internetowych. Przedstawił sposoby rozpoznania skuteczności 
użytych na stronach WWW efektów na przykładach ścieżek wzroku, 
mapy zaciemniającej oraz tzw. heat map, ukazujących najbardziej atrak-
cyjne dla wzroku elementy witryn oraz obrazów na nich zamieszczonych.  
 W referacie Olgi Konatowskiej-Ciszek z Koła Naukowego Biblio-
tekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego  pt. Strona WWW biblioteki 
publicznej jako środek zachęcania dziecka do korzystania z placówki 
scharakteryzowano witryny wybranych bibliotek publicznych przygoto-
wane w wersjach dla młodych użytkowników. Autorka oceniała ich 
atrakcyjność oraz omówiła zakres zamieszczonych informacji, zwracając 
uwagę na estetykę stron i funkcjonalność. Badane biblioteki podzielono 
na 2 kategorie: wojewódzkie (wszystkie) oraz wybrane miejskie biblio-
teki publiczne (Chełm, Częstochowa, Elbląg, Gdynia, Kalisz, Kędzie-
rzyn-Koźle, Koszalin, Legnica, Nowa Sól, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Piotrków Trybunalski, Radom, Suwałki, Tarnów, Włocławek).  
 Przedostatni referat wygłosiła Beata Ksionek, studentka z Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz funkcjonującego tam Stu-
denckiego Koła Informacji Naukowej „Palimpsest”. Autorka zajęła się 
Marketingiem w bibliotece jako organizacji non-profit,  czyli takiej, która 
nie jest nastawiona na zysk, ale nie jest zwolniona z obowiązku badania 
efektywności swoich działań. Zagadnienie zastosowania marketingu w bi-
bliotece omawiała, powołując się na badania Philipa Kotlera, z uwzględnie-
niem odmian marketingu interakcyjnego i wewnętrznego. Prelegentka 
zwróciła uwagę na rangę reklamy w marketingu bibliotecznym. 
 Ostatnie wystąpienie należało do członkiń Koła Naukowego    
Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Natalii 
Gładyś i Moniki Znojek. Ich praca dotyczyła Marketingu bibliotecznego 
i reklamy w oczach studentów informacji naukowej i bibliotekoznaw-
stwa. Autorki przeprowadziły badania na reprezentatywnej grupie     
badawczej zadając pytania dotyczące działań marketingowych bibliotek 
w najbliższym otoczeniu czy też rozwoju reklamy. Autorki zwróciły 
ponadto uwagę na taki typ reklam stosowanych przez biblioteki w pro-
mowaniu usług oraz eventy, które powodują wzrost zainteresowania 
działalnością placówek. Są nimi: kiermasze książek, bookcrossing, spotka-
nia tematyczne i autorskie, kluby biblioteczne oraz portale społecznościowe.  
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 Konferencję zamknęła i podsumowała Anna Tokarska, wicedyrek-

tor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 

Śląskiego, która podziękowała prelegentom oraz prowadzącym obrady. 

Warto nadmienić, że po każdej grupie referatów był czas na dyskusje, 

niejednokrotnie burzliwe, a udział w nich brali nie tylko goście,              

ale również prelegenci, wykładowcy oraz prowadzący spotkanie. 

 



WYDARZENIA 

 

„BIBLIOTEKA – MIEJSCE BEZPIECZNEGO INTERNETU” 

 

 

Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego i Microsoft zainicjowały kampanię Biblioteka – miejsce 
bezpiecznego Internetu, która potrwa 6 miesięcy (od 21 listopada 2011 r. 
do 26 maja 2012 r.) Dzięki kampanii w bibliotekach publicznych na 
stanowiskach komputerowych można korzystać z bezpłatnego kursu          
e-learningowego znajdującego się na platformie edukacyjnej http://www. 
fdn.pl/kursy/biblioteki. 

Użytkownicy biblioteki, poprzez zabawę bądź inne niekonwen-
cjonalne sposoby nauki, mogą uświadomić sobie, że Internet stanowi 
także miejsce zagrożenia. Przygotowano odpowiednie kursy dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych, w szczególności dla nauczycieli 
i bibliotekarzy. Bezpieczeństwa w Internecie uczą znane postacie: 

Krzysztof Hołowczyc (w pakiecie dla najmłodszych) oraz Ewa Farna 
(w pakiecie dla uczniów szkół gimnazjalnych).  

Zadaniem biblioteki, która przyłączyła się do kampanii, jest za-
chęcanie do skorzystania z trwającego 80 minut kursu. 

J.K. 

 

ŹRÓDŁO:  

http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1605 
 
 
 

CENNE OBIEKTY W ZBIORACH BN 

 
 

Dzięki hojności Telekomunikacji Polskiej S.A., która wspiera  
Bibliotekę Narodową w pozyskiwaniu cennych dzieł, do zbiorów BN 
w grudniu 2011 r. włączono archiwum Marka Skwarnickiego obejmują-
ce: rękopisy i maszynopisy jego utworów prozatorskich i poetyckich, 

dzienniki, obszerną korespondencję zawierającą listy m.in. od Stanisława 
Barańczaka, Władysława Bartoszewskiego, Jana Błońskiego, Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Stefana Kisielewskiego, 
Artura Międzyrzeckiego, Stanisława Stommy, Jerzego Turowicza, ks. 
Jana Twardowskiego oraz od hierarchów Kościoła katolickiego. W zaso-
bie były ponadto autografy rękopisów muzycznych, m.in. współczesnych 



258  

 Joanna Kaźmierczak, Joanna Polok, Dorota Stołecka 

kompozytorów polskich (Zbigniewa Popielskiego i Andrzeja Cwojdziń-
skiego) oraz 282 druki muzyczne z XIX i XX w. Kolejnymi nabytkami, 
które trafiły w 2011 r. do narodowej książnicy były: inkunabuł Aniciusa 
Manliusa Severinusa Boethiusa z 1498 r., stary druk z 1621 r. zawierają-

cy 2 listy sułtana tureckiego Osmana do króla Polski Zygmunta III oraz 
odpowiedź króla, a także rzadka mapa Środkowej Europy (głównie 
terenów Polski) sprzed traktatu w Tylży z 1807 r. Po opracowaniu opisy 
dzieł trafią do katalogu internetowego BN, gdzie opatrzone będą notatką 
informującą o nabyciu ich dzięki mecenatowi TP SA. 

         J.P. 

 

ŹRÓDŁO: 

http://www.bn.org.pl/aktualnosci  
 
 
 

KULINARNIE I LITERACKO 

 

 

12 stycznia tego roku zakończono konkurs kulinarno-literacki 
w Miejskiej Bibliotece w Gliwicach. W dobie powszechnego konsump-
cjonizmu bibliotekarze z Gliwic postanowili pójść z duchem czasu 

i zorganizowali konkurs, w którym od maja 2011 r. co miesiąc podawa-
no cytat z literatury pięknej, w którym była mowa o tworzeniu lub kon-
sumowaniu potraw. Wśród osób, które nadesłały prawidłową odpowiedź 
rozlosowano 3 nagrody. By wziąć udział w konkursie, wystarczyło 
w formularzu zgłoszeniowym wskazać źródło cytatu, podać numer za-
gadki i swoje podstawowe dane kontaktowe. W konkursie wzięło udział 

ponad 60 uczestników. 

          D.S. 

 

ŹRÓDŁO:  

http://www.biblioteka.gliwice.pl/dzialan/imprezy.html 
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SOKRATES CAFÉ 
 
 

Nad Czytelnią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu powsta-
ła filozoficzna aura, a to wszystko za sprawą utworzonego tam klubu 
dyskusyjnego „Sokrates Café”. 19 stycznia o godzinie 17.00 odbyła się 
kolejna burza mózgów. Było to już trzecie tego typu spotkanie, tym 
razem uczestnicy zastanawiali się nad istotą i pojęciem duszy oraz jej 
nieśmiertelności. Do dyskusji może przyłączyć się każdy, bez względu 
na wiek czy poziom posiadanej wiedzy.  

Adres czytelni: Zabrze, ul. Wyzwolenia 4. 
          D.S. 
 
ŹRÓDŁO:  

http://www.biblioteka.zabrze.pl/mbp/content/blogsection/0/66/ 
 
 
 

KONGRES ASSITEJ 2014 W POLSCE 
 
 

Polski Ośrodek ASSITEJ (Międzynarodowe Stowarzyszenie  
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) wygrał międzynarodowy konkurs 
i będzie organizatorem XVIII Kongresu ASSITEJ w 2014 r. Kongresowi 
towarzyszyć będą zakrojone na szeroką skalę imprezy i wydarzenia takie 
jak: Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Kor-
czak”, Konferencja ITYARN – Międzynarodowej Sieci Badań nad Tea-
trem dla Młodych Widzów, Festiwal Teatrów Amatorskich (OFF Festi-
wal) oraz warsztaty teatralne. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
jako ogólnopolska instytucja pozarządowa reprezentująca biblioteki 
różnych typów, zostało zaproszone do współpracy przy organizacji 
imprezy. Na stronie internetowej SBP znajduje się specjalna ankieta 
dotycząca inicjatyw teatralnych w bibliotekach. Stowarzyszenie zachęca 
bibliotekarzy do wypełnienia ankiet, co pozwoli zbadać zakres i poziom 
animacji teatralnej w bibliotekach. Jednak nie chodzi tylko o monitoro-
wanie aktualnej sytuacji. Fakt organizacji Kongresu w Polsce może stać 
się przyczynkiem do dyskusji na ten temat oraz bodźcem do intensyfika-
cji działań inicjujących obecność teatru w bibliotekach.  

          J.P. 
 

ŹRÓDŁO: 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=3369&prev=1  
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ARCHIWUM CYFROWE SBP 

 

 

W Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich podjęto decyzję o bu-

dowie cyfrowego archiwum, w którym będą lokowane publikacje Wy-
dawnictwa SBP. Użytkownicy będą mogli przeszukiwać zgromadzone 
zasoby nie tylko na stronie SBP, ale także na zewnętrznych serwerach 
(np. http://bbc.uw.edu.pl). Dotychczas w bazie umieszczone zostały 
czasopisma: „Przegląd Biblioteczny” oraz „Zagadnienia Informacji 
Naukowej” wydane w latach 1908-2007. W następnej kolejności plano-

wane jest włączenie do bazy serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”. 
Archiwum cyfrowe SBP dostępne jest pod adresem: http://sbp. 
pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe. 

J.K. 
 

ŹRÓDŁO:  

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=3827&prev=1 
 

 

 

BIBLIOTEKI OTWARTE NA WOLONTARIUSZY 

 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchomiło bazę Katalog 

bibliotek oferujących staże i praktyki dla wolontariuszy (http://www. 
sbp.pl/artykul/?cid=3535&prev=260), w której biblioteki wszelkich ty-
pów mogą bezpłatnie zaproponować swoją ofertę staży lub praktyk dla 
studentów oraz współpracy na zasadzie wolontariatu. Utworzenie takiej 
bazy jest korzystne nie tylko dla studentów informacji naukowej i biblio-
tekoznawstwa, którzy będą mogli znaleźć propozycję współpracy i roz-

woju ścieżki zawodowej na interesującym ich terenie, ale także dla 
samych bibliotek, które będą mogły promować swoją działalność. 

J.K. 
 

ŹRÓDŁO:  

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=3535&prev=260 
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BIBLIOTEKI POD PARASOLEM 
 
 

Motion Picture Licensing Company to nowy partner wspierający 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. „Dzięki tej współpracy SBP chce 
ułatwić bibliotekom dotarcie do legalnego i prostego rozwiązania, pozwala-
jącego na organizację publicznych niekomercyjnych pokazów filmów oraz 

innych utworów audiowizualnych. Stowarzyszenie wynegocjowało dla 
bibliotek preferencyjne stawki za korzystanie z Parasola Licencyjnego

®
, 

dającego dostęp do katalogu 420 producentów filmowych”. MPLC oferuje 
Parasol Licencyjny, co oznacza, że można publicznie wyświetlać filmy 
z dowolnych, legalnie wydanych nośników, również tych opatrzonych 
klauzulą „przeznaczone do użytku prywatnego”. SBP zaprasza zatem do 

odwiedzenia działu „Pokazy filmowe w bibliotece” na stronie internetowej, 
w którym umieszczono informacje o Parasolu Licencyjnym, nowym partne-
rze oraz wzory dokumentów (umowa, formularz zgłoszenia) do pobrania. 
Wkrótce do kilku tysięcy bibliotek trafią też materiały na temat Parasola 
Licencyjnego. Inicjatywa może okazać się ułatwieniem dla bibliotek 
w promowaniu kultury filmowej przez legalne pokazy filmów dla publicz-

ności. To kolejny krok do uczynienia bibliotek jeszcze atrakcyjniejszym 
miejscem kreowania kultury.  

          J.P. 
 

ŹRÓDŁO:  

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=4010&prev=260  
 
 
 

 „NIE CZYTASZ? NIE IDĘ Z TOBĄ DO ŁÓŻKA” 

 

 

 Kampania społeczna „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka” 

została stworzona w celu promowania czytelnictwa. Inicjatorzy kampanii 

wpadli na pomysł stworzenia serii 12 zdjęć osób mniej lub bardziej 

znanych (m.in. Kazimiery Szczuki, Anny Laszuk, Pawła Althamera, 

Sylwii Chotnickiej i członków Kapeli ze Wsi Warszawa), na których 

pokazani są z ulubioną książką w łóżku: „Nie ma nic bardziej sexy, niż 

fajna osoba, w fajnym łóżku z odpowiednią lekturą. Dlatego też chcemy 

pokazać książkę w nowej odsłonie – jako atrybut seksualny, decydujący 

o naszej atrakcyjności”. Kampania ma charakter ogólnokrajowy – posia-

da własną stronę internetową (http://www.nieczytasz.pl/), chętnie    
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odwiedzany profil na portalu Facebook (http://www.facebook.com 

/nieczytasz), a wzmianki o niej pojawiły się w ogólnopolskich progra-

mach informacyjnych.  

J.K. 
ŹRÓDŁO:  

http://www.nieczytasz.pl/ 
 
 
 

KSIĄŻKA NA TYDZIEŃ 
 
 

52 książki to kolejna krajowa inicjatywa pro-czytelnicza.           
Organizatorzy zachęcają do przeczytania 52 książek w ciągu jednego 
roku. Szybki rachunek sugeruje, że należy przeczytać jedną książkę 
tygodniowo. Na stronie internetowej akcji można znaleźć wskazówki, 
jak się przygotować do tego zadania oraz najważniejsze – co można 
zyskać przez udział (m.in. większa kreatywność, szersze horyzonty 
myślowe, dobry sposób na spędzenie wolnego czasu, większy zasób 
słownictwa, lepszy warsztat pisarski i przyjemność). Pomysł podsunął 
Julien Smith wpisem na swoim blogu „How To Read a Book a Week in 
2010”. Chodzi o to, aby przeczytać przynajmniej jedną książkę tygo-
dniowo. Organizatorzy zachęcają: „Oczywiście, możesz przeczytać 
więcej niż te oficjalne 52 książki. Postaraj się jednak, aby nie było ich 
mniej. Jeżeli czytasz wolno, postaw sobie inny cel: 26 książek w roku 
albo czytanie przez godzinę dziennie”.   

         J.P. 
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