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Uniwersytet Śląski w Katowicach
e-mail: zdzislaw.gebolys@us.edu.pl

biX – bibliothekSindeX – niemiecki progrAm oceny jAkości 
prAcy bibliotek publicznych

AbstrAkt:

Po likwidacji Niemieckiego Instytutu Bibliotecznego (DBI) w 2003 r. 
centralną placówką zajmującą się zgromadzaniem i przetwarzaniem danych 
statystycznych z zakresu działalności bibliotek publicznych i naukowych 
w Niemczech jest Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-
-Westfalen. Jego oferta obejmuje szeroką gamę narzędzi do oceny, wy-
szukiwania oraz ewaluacji bibliotecznych danych statystycznych. Jednym 
z najważniejszych narzędzi ewaluacji wskaźników działalności bibliotek 
publicznych i naukowych jest BIX – indeks biblioteczny. 

W tekście omówiono zasady, metodykę oraz podstawowe wskaź-
niki stosowane w BIX w odniesieniu do bibliotek publicznych. Charak-
terystyka BIX obejmuje również dotychczasowe efekty wykorzystania  
tego narzędzia do ewaluacji bibliotek. W konkluzji podjęta została próba 
porównania ze sobą niemieckiego (BIX) i polskiego narzędzia ewaluacji 
jakości pracy bibliotecznej (projektu polskiego programu tworzonego pod 
patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).
SłowA kluczowe: 

BIX. Ewaluacja bibliotek. Jakość pracy w bibliotekach. 
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz). 
Programy do oceny jakości pracy bibliotecznej. Statystyka biblioteczna. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
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Wstęp

Początki badania jakości pracy bibliotek w Polsce przy użyciu 
specjalistycznych narzędzi sięgają przełomu XX i XXI w. W 2002 r. 
w środowisku bibliotekarzy naukowych zrodziło się pierwsze narzędzie 
przeznaczone do oceny jakości pracy bibliotecznej – Analiza funkcjono-
wania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) [1]. Intencjonalnie skiero-
wano je do bibliotek naukowych, ale jego uczestnikami mogą być również 
biblioteki publiczne. Faktyczny udział bibliotek publicznych okazał się 
jednak znikomy. Być może to m.in. skłoniło Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich do opracowania specjalnego instrumentu oceny jakości pra-
cy bibliotek publicznych, co zresztą SBP wyraźnie deklaruje w opracowa-
niu pt. Wskaźniki funkcjonalności dla bibliotek publicznych [27]. Uważne 
przejrzenie dokumentu wskazuje, że w jego przygotowaniu uwzględniono 
dotychczasowe projekty krajowe, zagraniczne i międzynarodowe. Acz-
kolwiek projekt SBP sprawia wrażenie produktu finalnego, tym bardziej 
warto przyjrzeć się jemu samemu i jego niemieckiemu odpowiednikowi – 
BIX – w szczególności założeniom i metodyce, gdyż poprzez te elementy 
można wypowiedzieć się o możliwych do zastosowania procedurach.

Cele, geneza, założenia, kierownictwo BIX

BIX jest programem znanym polskim bibliotekarzom i biblioteko-
znawcom. Po raz pierwszy został przedstawiony w polskiej literaturze fa-
chowej w 2003 r. przez Lidię Derfert-Wolf w „Elektronicznym Biuletynie 
Informacyjnym Bibliotekarzy“ [8, 16, s. 6-7, 19, s. 91-108] i jest to dziś 
najszersza jego prezentacja. Pozostałe teksty, w których jest mowa rów-
nież o BIXie – autorstwa Dagmar Giersberg i Teresy Szmigielskiej, choć 
młodsze, nie wnoszą w zasadzie nic nowego do ustaleń L. Derfert-Wolf. 
BIX jest ogólnoniemieckim, dobrowolnym instrumentem porównywa-
nia ze sobą bibliotek publicznych i naukowych. Jego celem jest opisa-
nie w krótkiej, zwięzłej i przekonującej formie sprawności bibliotek oraz 
dobrowolne porównanie wyników/wskaźników dla bibliotek publicznych 
i naukowych. Wprawdzie głównym adresatem i beneficjentem programu 
są biblioteki, wśród naukowych także zagraniczne, niemniej jednak BIX 
ma służyć również otoczeniu, w szczególności do poprawy komunikacji 
pomiędzy biblioteką, administracją, publicznością i światem polityki. 

Historia BIXa liczy już 20 lat. Od 1992 do 1996 r. Fundacja 
Bertelsmanna rozwinęła i wypróbowała projekt „Porównanie pracy 
bibliotek publicznych”, tworząc razem z 18. bibliotekami publicznymi 
rozległe instrumentarium do pomiaru jakości w bibliotekach publicznych. 
Na rozwój BIX wpływały różnorodne doświadczenia regionalne, narodo-
we i międzynarodowe dotyczące oceny jakości pracy bibliotek, np. DIN/
ISO Norm 11620, ISO TR 20983, Model Balanced Scorecard, wskaźniki 
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ekonomiczno-finansowe dla Nadrenii Północnej-Westfalii, ponadto syste-
my wskaźnikowe przetestowane w holenderskich, angielskich i norwe-
skich projektach. Na tej podstawie została stworzona grupa robocza i opra-
cowano założenia metodyczne. W latach 2003-2004 eksperci biblioteczni 
rozwinęli wskaźniki dla bibliotek naukowych. Rozwój BIX był możliwy 
dzięki Fundacji Bertelsmanna, która finansowała ten projekt przez 6 lat 
(1999-2005). W 2005 r. BIX został przejęty przez Kompetenznetzwerk 
für Bibliotheken, która jest jedynie placówką koordynującą projekt1. 

Kolejnym istotnym czynnikiem determinującym rozwój BIX jest 
z jednej strony opieka instytucjonalna projektu oraz z drugiej strony, 
grupa sterująca, nadzorująca nim i odpowiadająca za jego realizację. Przy 
tworzeniu BIXu współpracuje sześć instytucji. Po zakończeniu wspiera-
nia projektu przez Fundację Bertelsmanna rolę zarządczą przejęły hbz2 
oraz Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv). Bertelsmann zresztą na-
dal jest związany z BIXem jako współuczestnik. Partnerami BIXa są 
ponadto: infas (Institut für Sozialwissenschaft), „B.I.T. online”, Hoch-
schule der Medien w Stuttgarcie oraz 2. dobrowolnych współpracowni-
ków do kontroli danych. Infas w Uniwersytecie w Stuttgarcie zajmuje 
się m.in. socjologią informacji i socjologią innowacji, opracowuje dane, 
przeprowadza i tworzy ankiety dotyczące BIXa. Bank danych i obliczenie 
indeksu są domeną Hochschule der Medien Stuttgart. Do „BIX-Magazin” 
[7] należy prezentowanie wyników analiz przy współpracy z czasopis-
mem „B.I.T.-online”3.

Za bieżące funkcjonowanie BIX odpowiada Grupa sterująca BIX, 
która od października 2004 r. jest ciałem doradczym dla BIX-BP i BIX-
-BN4. Składa się ona z kilku ministrów krajów związkowych, ekspertów 
od pomiaru jakości, obliczania kosztów i statystyki. Grupa sterująca, 
licząca 20. bibliotekarzy i ekspertów, decyduje o dalszym rozwoju pro-
gramu. Praca nad nim odbywa się w małych grupach roboczych w ścisłej 
współpracy z Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) [9].

Założenia BIX

Wedle założeń BIX ma uczynić zasoby i rezultaty działalności 
bibliotek przejrzystymi na zewnątrz. Ma dostarczyć empiryczną podsta-
wę do rozmowy z organizatorami bibliotek, ma też wskazywać na ko-
nieczność podwyższania jakości. BIX jest adresowany przede wszystkim 
1 KNB to sieć (związek) samodzielnych instytucji, które wyraziły gotowość prze-
jęcia ponadregionalnych zadań – zob. [17].
2 Centralna placówka zajmująca się usługami bibliotecznymi oraz rozwojem bib-
liotek w kraju związkowym Nadrenia-Północna Westfalia.
3 Czasopismo bibliotekarskie wydawane w formie „papierowej” i elektronicznej 
poświęcone bibliotekom, informacji oraz technologiom informacyjnym [26].
4 Związek pracowników bibliotek i placówek informacji – zob. [2].
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do organizatorów bibliotek, użytkowników, prasy, opinii publicznej, ad-
ministracji oświatowej i kulturalnej. Niezmienne pozostają również inne 
założenia zewnętrzne programu: niewielka liczba wskaźników, wysoka 
standaryzacja, silne zagęszczenie (ranking), brak anonimowości i atrak-
cyjna prezentacja. BIX jest również zorientowany „do wewnątrz”. Dane 
do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania wymagają wielu zróż-
nicowanych informacji i wskaźników, indywidualnego przygotowania, 
zróżnicowanego wyszukiwania, okazjonalnie poufnych danych, formy 
prezentacji według miejsca w rankingu (do 2011 r.). 

Metodyka BIX

Za zasadniczą regułę metodyczną BIX uznaje równorzędne sku-
pienie się w trakcie pracy z danymi na trzech czynnikach: nakład pracy, 
czas, koncentracja. Przekłada się to na wskaźniki i ich definicje, procedu-
ry obliczeniowe i kontrolę danych [22]. W roku 2012 nastąpiło odejście 
od dotychczas wypracowanych reguł, przyjęto nowe, bardziej efektywne. 
Tak naprawdę jednak poza kwestiami metodycznymi, program nie uległ 
zasadniczym przeobrażeniom. Nie zmienił się jako taki adresat i sposób 
grupowania bibliotek. Głównymi odbiorcami BIXa są, tak jak i wcześ-
niej biblioteki publiczne i biblioteki naukowe. Jak dawniej wszystkie 
biblioteki są grupowane w klasy (według wielkości), przy czym każda 
kategoria jest dzielona na podgrupy. Biblioteki publiczne są pogrupowa-
ne na pięć kategorii (tak zwane ramy porównawcze) według wielkości 
gminy: Grupa 0 – miasta liczące mniej niż 5 000 mieszkańców, Grupa 
1 – miasta od 5 000 do 15 000 mieszkańców, Grupa 2 – miasta od 15 000 
do 30 000 mieszkańców, Grupa 3 – miasta od 30 000 do 50 000 miesz-
kańców, Grupa 4 – miasta od 50 000 do 100 000 mieszkańców, Grupa 5 
– miasta powyżej 100 000 mieszkańców [20]. Uznano słusznie, że obszar 
działalności biblioteki wpływa na jej zadania, a liczba mieszkańców na 
wartość niektórych wskaźników, np. wyposażenia. Jest on bowiem wyż-
szy w mniejszych miastach w stosunku do dużych miast.

Zasadniczo nie uległ zmianie również zestaw mierników, które 
stanowią podstawę porównania bibliotek – uczestników projektu. Ocena 
danych – czy to dla bibliotek publicznych, czy naukowych prowadzona 
jest na identycznych zasadach, tj. przez hbz przy fachowej współpra-
cy infas. Podstawę porównania wyników stanowią cztery mierniki, co 
pokazuje tabela 1. 
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Tabela 1. Mierniki – podstawa porównania wskaźników w programie BIX

Mierniki do oceny jakości 
pracy bibliotek publicznych Wskaźniki

Oferta Media na mieszkańca; Powierzchnia dla publiczności 
w m kw. na 1 000 mieszkańców; Pracownicy biblio-
teki na 1 000 mieszkańców; Liczba komputerowych 
miejsc pracy na 10 000 mieszkańców; Serwis interne-
towy; Imprezy i programy

Udostępnianie Liczba odwiedzin na mieszkańca; Wirtualne odwie-
dziny na mieszkańca; Wypożyczenia na mieszkańca; 
Roczna liczba godzin otwarcia na 1 000 mieszkań-
ców; Liczba wypożyczeń na jedno medium

Efektywność Budżet medialny na wypożyczenia w Euro; Godziny 
pracy bibliotekarzy w przeliczeniu na godziny otwar-
cia biblioteki; Odwiedziny w przeliczeniu na godzinę 
otwarcia;
Bieżące wydatki w przeliczeniu na odwiedziny 
w Euro

Rozwój Kwota odnowienia; Kwota na dokształcanie;
Inwestycje na mieszkańca w Euro

Źródło: [10, 6].

Każdej z tych wielkości (miernikowi) jest przyporządkowane 
od 3. do 6. wskaźników, które umożliwiają wypowiedź na temat usług 
bibliotecznych. Dobór wskaźników determinowany jest typem biblio-
teki. Wskaźniki dla bibliotek publicznych, łącznie 18, koncentrują się 
na potrzebach mieszkańców danej miejscowości, dostępności mediów 
i usług internetowych, biblioteki jako takiej, wydatkach biblioteki na 
zbiory, dokształcaniu i inwestycjach. Zmiany w stosunku do poprzed-
niej wersji BIXa dotyczą albo całkowicie nowego ujęcia danych, albo też 
innego ich przeliczania.

Wymienione w tabeli 1 mierniki mają charakter wskaźników 
względnych, powstałych z porównania dwóch wartości bazowych. Szcze-
gółowe objaśnienia, jak muszą być obliczane dane bazowe, jak obliczać 
wskaźniki znaleźć można w podręczniku zbierania danych przeznaczo-
nym dla bibliotek publicznych [15]. Biblioteki nie muszą niczego same 
obliczać i niczego same wprowadzać. Ich rola sprowadza się jedynie do 
podania kompletnych danych liczbowych. Dane bazowe dla bibliotek 
publicznych są identyczne z danymi DBS (Deutsche Bibliotheksstatistik). 
W przypadku bibliotek publicznych podanie danych następuje przez mo-
duł DBS hbz. Dane pochodzące od DBS, służące jako ramy porównaw-
cze dla obliczenia BIX są sprawdzane maszynowo. Są przetwarzane za 
pomocą programu Excel. Wskaźniki oblicza się dla wszystkich bibliotek, 
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które zgłaszają dane do DBS. Wskaźniki bibliotek uczestniczących w BIX 
są przydzielane do klas wynikowych i pozycjonowane w porównaniu ze 
wszystkimi bibliotekami w Niemczech.

Sam proces obliczania wyników końcowych należy więc do pro-
gramu. Procedura zaczyna się od dostarczenia danych wyjściowych przez 
biblioteki. Na ich podstawie są obliczane wskaźniki. Do tego momentu 
pomiędzy starą i nową wersją BIXa w zasadzie nie ma różnic. Do 2011 r. 
wartość wskaźników (np. liczba odwiedzin na mieszkańca) była wylicza-
na w powiązaniu z wagą przypisaną temu wskaźnikowi. Wskaźniki były 
przeliczane na punkty, po czym następowało obliczenie wartości punkto-
wej i rangi każdego z czterech głównych mierników (np. Udostępnianie), 
na podstawie łącznej wartości wskaźników z danej grupy, w powiązaniu 
z kategorią biblioteki (liczba mieszkańców lub typ biblioteki). Dopiero 
suma wszystkich wartości punktowych dawała łączną liczbę punktów 
i rangę, czyli pozycję w rankingu.

Metodyka BIX - 2012 

BIX od samego początku był krytykowany [24, 25] za mechaniczne 
porównywanie ze sobą bibliotek działających w różnych środowiskach, 
za stosowanie niektórych wskaźników do pomiaru jakości bibliotek, 
np. liczby wypożyczeń na mieszkańca. Krytykę potwierdziła ankieta prze-
prowadzona przez Ursulę Wimmer w 2010 r. (luty/marzec) w grupie ok. 
1 570 bibliotek, na ankietę odpowiedziały 694 biblioteki, tj. ok. 44%. 
W efekcie w 2012 r. weszła w życie nowa wersja programu BIX. Przyjęte 
zmiany i rozwiązania wykroczyły daleko poza dotychczasową metody-
kę i dotyczą następujących elementów: uczestników, reprezentatywnego 
porównania, metodyki. BIX odtąd znacznie rozszerzył zasięg działania. 
Do projektu, jako ramy porównawcze, zostały włączone wszystkie biblio-
teki zarejestrowane w DBS. BIX pokazuje, jaką pozycję zajmuje każda 
biblioteka w stosunku do wszystkich innych bibliotek w obrębie swojej 
grupy porównawczej. Każda biblioteka uczestnicząca w projekcie otrzy-
muje reprezentatywne informacje o pozycji w grupie porównywanych 
bibliotek, niezależnie od tego, ile ich w projekcie uczestniczy. Dotyczy 
to również bibliotek, których dane nie wpłynęły do BIX, a są dostępne 
w DBS. Istotę nowej metodyki określają dwa słowa-klucze: rating i in-
dywidualny profil. Lista rankingowa została zastąpiona przez rating. 
Dokładne moduły obliczeń zostały opracowane we współpracy z infas. 
Dane nie będą w przyszłości wykorzystywane do zbiorczych ocen. Nie 
będzie więcej ustalana średnia. Skoro nie jest obliczany łączny wynik, 
to ustalanie średniej nie ma sensu. Mierniki, wskaźniki i grupy porów-
nawcze w zasadzie pozostaną niezmienione. Rating oznacza, że dla każ-
dego z czterech obszarów – Oferta; Udostępnianie, Wydajność i Rozwój 
wartości wskaźnikowe zostaną podsumowane i uporządkowane w trzech 
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grupach „jakości”. Dla każdego miernika będzie możliwe wyśledzenie, 
w jakim miejscu (pozycja) wśród porównywanych (wynikowych) znajdu-
je się biblioteka. Wyniki obliczeń będą ujmowane w formie kolorowych 
znaczków (Farbmarkierung), z których żółty oznacza grupę wiodącą, błę-
kitny – grupę środkową, a ciemnoniebieski – grupę dolną (Rys. 1) i podsu-
mowywane za pomocą systemu gwiazdek, do tak zwanego „BIX-TOP“-
-Marker5.

Rys. 1. Metodyka BIX (2012)

Źródło: [18].

Indywidualny profil 

Zamiast dotychczasowego zbiorczego plasowania w rankingu 
każda biblioteka otrzymuje indywidualny profil graficzny, który pokazuje 
pozycję każdego pojedynczego wskaźnika w stosunku do innych bibliotek 
w danej grupie porównawczej, BIX wykorzystuje przy tym szczegółową 
skalę zobrazowaną przez grupy jakości. W wyniku porównania powstaje 
profil sił i słabości, pokazujący także zmiany w stosunku do roku poprze-
dzającego.

Prezentacja

Mocną stroną BIXa była i jest prezentacja wyników obliczeń oraz ich 
łatwa dostępność. Rezultaty analiz są publikowane corocznie na początku 
lipca na stronie internetowej BIX [4] oraz w magazynie „BIX-Magazin” 
[3]. Szczegółowe tabele w obu źródłach zawierają wartości wskaźnikowe 
bibliotek uczestniczących w porównaniu. Zmiany w stosunku do roku po-
przedniego są pokazywane graficznie. Dzięki temu można przeprowadzić 
łatwo porównanie z różnymi bibliotekami, co ułatwia oszacowanie efek-
tywności bibliotek. Można też śledzić i odkrywać rozwój biblioteki przez 
5 Plasowanie w grupie wiodącej: 1 gwiazdka; Plasowanie w grupie środkowej: 
½ gwiazdki; Suma: BIX – [5].
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lata oraz obserwować trendy rozwojowe. Wyniki po wyeksportowaniu do 
Excela nadają się do dalszego przetwarzania. Wyjątkowe możliwości pre-
zentacji wyników obliczeń daje forma elektroniczna BIXa. Obserwujemy 
to dzięki bazie danych ogólnie dostępnej na stronie internetowej programu. 
Stwarza ona możliwość wieloaspektowego przeglądania danych wszyst-
kich bibliotek w dowolnych zestawieniach. Ze względu na obszerność 
tego materiału, omówiona zostanie tylko jedna strategia wyszukiwawcza, 
polegająca na wybraniu typu badanej biblioteki. Po określeniu kategorii 
Biblioteki publiczne wyniki można grupować i szeregować według trzech 
podstawowych kryteriów „Land”, „grupa porównawcza” (odmienna dla 
bibliotek publicznych i naukowych) oraz „rok” (Rys. 2).

Rys. 2. Wykaz bibliotek publicznych z kraju związkowego Brandenburgia 
wygenerowanych z podbazy danych „Biblioteki publiczne”

Źródło: [11].

Z bazy danych możemy wygenerować zestawienie wszystkich 
bibliotek dla danego kraju związkowego, możemy też ograniczyć nasz 
wybór tylko do jednej grupy, np. Biblioteki publiczne w gminach od 5 000 
do 15 000 mieszkańców (Rys. 3).
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Rys. 3. Porównanie ze sobą kilku bibliotek w obrębie grupy porównawczej

Źródło: [13].

Portret biblioteki 

Program Bibliotheksindex w jego nowej edycji umożliwia zindy-
widualizowanie poszukiwań i prezentacji. Kliknięcie na nazwę biblioteki 
w zestawieniu pozwala uzyskać w formie graficznej i tabelarycznej tak 
zwany indywidualny profil biblioteki. Tabelaryczna prezentacja pokazu-
je charakterystykę biblioteki z wykorzystaniem wskaźników przypisa-
nych do czterech głównych mierników. Poprzez kolorowe znaczki moż-
na zobaczyć również pozycję zajmowaną przez bibliotekę wśród innych 
bibliotek grupy, do której należy. Na stronie internetowej programu można 
zapoznać się z krótką charakterystyką biblioteki, z przeglądem jej podsta-
wowych osiągnięć, z omówieniem wyników, które uzyskała w programie. 
Dobrze to ilustruje case study Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt 
(Oder) (Rys. 4). Indywidualny profil biblioteka może uzyskać także w for-
mie graficznej. Niestety ta funkcja nie jest dostępna na stronie interneto-
wej programu (Rys. 5).

Możemy porównać także wyniki określonej biblioteki z danego 
roku i dowiedzieć się, jaką realną wartość posiadają uzyskane wskaźniki 
w obrębie każdego z czterech mierników (Rys. 6).
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Rys. 4. Wyniki. Biblioteki publiczne. Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt 
(Oder)
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Źródło: [12].
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Rys. 5. BIX-Profilgrafika

Źródło: Diagram otrzymany od Ursuli Wimmer. 25.07.2012.
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Rys. 6. Wyniki. Biblioteki publiczne. Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt 
(Oder). Miernik oferty

Źródło: [14].

BIX a projekt SBP – podobieństwa i różnice

Porównanie ze sobą bibliotek działających w odmiennych środowi-
skach w danym kraju jest niełatwe. O wiele trudniejsze jest jednak zesta-
wienie ze sobą bibliotek działających w różnych krajach. Jest to możliwe 
właśnie dzięki programom pomiaru jakości pracy bibliotecznej i zawar-
tym w nich wskaźnikom. Nie znaczy to, że podobne porównanie nie 
dostarcza problemów. Dotyczą one odmiennego nazewnictwa poszcze-
gólnych wskaźników, różnej metody ich obliczania, różnego zakresu. 
Widać to wyraźnie na przykładzie porównania polskiego (SBP) i niemie-
ckiego programu pomiaru jakości. Szczególnie wyraźny jest różny stopień 
szczegółowości obu programów – polski program [27] jest zdecydowanie 
bardziej szczegółowy od niemieckiego. Na tym jednak nie kończy się 
lista różnic. SBP chciało opracować program powszechny, natomiast BIX 
akcentuje zasadę dobrowolności udziału w programie. Głównym źródłem 
danych w projekcie SBP są ankiety uzupełnione przez dane pochodzące 
z GUS. Niestety, niewiadomą jest metodyka. Po zmianie metody opraco-
wania danych w programie niemieckim, BIX „porzucił” ranking na rzecz 
ratingu. 

Za udział w BIXie trzeba płacić – opłata członkowska wynosi 
181,90 Euro i pokrywa jedynie koszty rzeczowe. BIX nie pokrywa kosz-
tów osobowych. Nic nie wiadomo na temat odpłatności w programie SBP 
[27]. 
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SBP to typowo polski program ograniczający swoje pole działa-
nia do bibliotek krajowych. Ambicje BIX sięgają poza granice Niemiec, 
czego dowodem jest udział w programie bibliotek austriackich, szwajcar-
skich, czeskich i słoweńskich6. 

Mocną stroną BIXa jest niewątpliwie prezentacja danych, a zwłasz-
cza ogólna dostępność. Nie wiadomo czy SBP ograniczy dostęp do 
wyników tylko dla bibliotek uczestniczących w projekcie, czy też udo-
stępni dane finalne wszystkim zainteresowanym. Kolejną niewiadomą jest 
forma prezentacji w projekcie SBP. BIX daje możliwość interaktywnego 
generowania wykresów i tabel z bazy danych dostępnej na stronie interne-
towej programu. W obu programach, polskim i niemieckim, znajdziemy 
szereg dokumentów organizacyjnych, jak ankiety, instrukcje, niezbęd-
nych do funkcjonowania samego programu i do sprawnego posługiwania 
się nim przez biblioteki.

BIX ma już utrwaloną markę wśród bibliotek. Najlepiej zdają się 
o tym świadczyć liczby. W 2006 i w 2007 r. w projekcie wzięły udział 244 
biblioteki, w tym 168 – bibliotek publicznych (z ok. 2 200) i 76 bibliotek 
naukowych (z ok. 350), w tym 10 z Austrii i 1 – ze Słowenii. W 2009 r. 
liczba ta wzrosła do 257 bibliotek. Na rok 2011 przypadł drobny spadek 
(w programie wzięło udział 236 bibliotek), aby rok później podnieść się 
do poziomu 346 bibliotek. Dwie trzecie uczestników projektu – to biblio-
teki publiczne, trzecią część stanowią biblioteki naukowe. Jednocześnie 
trwa stała praca nad udoskonaleniem obu narzędzi. W przypadku projektu 
SBP to zadanie na przyszłość. 

Jak się wydaje, dobrym rozwiązaniem dla polskich bibliotek, byłoby 
wykorzystanie niektórych pomysłów zastosowanych w BIXie, zwłaszcza 
w warstwie informacyjnej oraz prezentacyjnej. Chodzi m.in. o bogatszą 
charakterystykę polskiego programu. Korzystniejsze dla SBP wydaje się 
również uczynienie z projektu narzędzia interaktywnego. Wymagałoby 
to jednak otwarcia bazy danych także dla osób „z zewnątrz”. Także pro-
mocja programu polskiego jest elementem, który wymaga poszerzenia. 
Tu też warto sięgnąć po doświadczenia niemieckich kolegów.

Publiczne mierzenie jakości wiąże się z ryzykiem. Żaden z wy-
ników obliczeń nie jest bowiem jednoznaczny, można go interpretować 
pozytywnie lub negatywnie. I choć interpretacja i przetwarzanie wyni-
ków jest zawsze konieczną częścią procesu pomiaru, nie zawsze uzyskany 
wynik może satysfakcjonować. Nie zraża to bynajmniej wielu bibliotek 
do udziału w tego typu programach. Przyświecają im praktyczne względy. 

6 W projekcie BIX biorą udział od wielu lat austriackie biblioteki – ogółem 
ponad 12. bibliotek szkół wyższych. W 2011 r. Pestalozzi-Bibliothek w Zürichu 
wzięła udział w BIX po raz czwarty. Nowe biblioteki, które przystąpiły do BIX: 
Biblioteka Miejska w Bazylei, Biblioteka Miejska w Linzu. Biblioteka Uniwer-
sytecka w Bolzano (Włochy) oraz Biblioteka Uniwersytecka w Brnie (Czechy) 
biorą udział w BIX już drugi raz.
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Programy te są bowiem przydatne w kierowaniu personelem, pomagają 
w poprawie pracy, stwarzają możliwość uczenia się od innych bibliotek. 
Oprócz tego utrzymywane ze środków budżetowych biblioteki powinny 
być transparentne: dane zaczerpnięte z takich programów są przydatne 
w kontaktach z prasą i pertraktacjach z organizatorami bibliotek. Uczest-
nictwo w takim projekcie poprawia wizerunek i public relations biblioteki 
[21].
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biX – librAry indeX – the germAn tool for evAluAting 
Activity indeXeS of public librArieS

AbStrAct:

In 2003, the German Library Institute (DBI) was liquidated and 
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) was 
established to collect and process statistical data about the activities of 
public and research libraries in Germany. HBZ offers a wide range of tools 
for appraisal, retrieval and evaluation of library  statistical data. One of the 
most important tool is BIX – library index – the German programme of 
evaluating the quality of library activities. 

The paper discusses rules, methodology and basic indexes used in 
BIX in relation to public libraries. The description of BIX also includes 
previous effects of using this tool for evaluating libraries. An attempt to 
compare BIX and a Polish evaluation tool for the quality of library work 
(a project under the auspices of Polish Librarians’ Association) was made 
in the conclusion section.
keywordS:

BIX. Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen 
(hbz). Library evaluation. Library statistics. Quality of library work. 
Tools for evaluating the quality of library work. Polish Librarians’ 
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Sylwetki bibliofilów górnego śląSkA. StAn bAdAń

AbstrAkt:

W artykule zaprezentowano sylwetki górnośląskich bibliofilów, 
od XIX w. do współczesności. Przedstawiono ich biografie. Skupio-
no się przede wszystkim na różnych polach działalności kolekcjonerów 
oraz ich wpływie na dobór dzieł. Opisano zawartość księgozbiorów 
wraz z losami ich właścicieli. Scharakteryzowano polskie piśmienni-
ctwo naukowe poświęcone bibliofilom historycznym: ks. Aleksandrowi 
Skowrońskiemu, ks. Janowi Kuderze, ks. Emilowi Szramkowi, Józefowi 
Lompie, Konstantemu Prusowi oraz Romanowi Chrząstowskiemu. Przed-
stawiono sylwetki współczesnych miłośników książek. Wymieniono rów-
nież postulaty badawcze możliwe do zrealizowania w przyszłości. 

SłowA kluczowe: 

Bibliofilstwo. Górny Śląsk. Księgozbiory katolickie. Księgozbiory 
prywatne. Stan badań.
 

Miłość do książek, wyczulenie na ich piękno i indywidualny 
charakter ma na Górnym Śląsku bogate tradycje. Książka była obecna 
w każdym domu, a jej znaczenie wzrastało i uzależnione było od sytu-
acji politycznej i historycznej. Największe i najcenniejsze księgozbiory 
gromadzono w klasztorach i przy parafiach. Z biegiem lat książka sta-
wała się coraz bardziej dostępna, co powodowało powiększanie się gro-
na jej odbiorców. W czasie odrodzenia narodowego, które rozpoczęło się 
w XIX w. najważniejszą rolę odgrywała właśnie książka, wielokrotnie 
ocalana przez wybitnych działaczy niepodległościowych, pochodzących 
z różnych warstw społecznych. W ten proces włączali się księża, pedago-
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dzy i dziennikarze, którzy tym samym kształtowali świadomość narodo-
wą Górnoślązaków. Bogata działalność społeczna i oświatowa znalazła 
swoje odzwierciedlenie w zgromadzonych księgozbiorach. 

Duchowni oraz nauczyciele należeli do tej grupy ludzi, która od 
dawien dawna zajmowała szczególne miejsce w strukturze społecznej 
narodu. Księża pracujący na Górnym Śląsku w II połowie XIX w. byli 
przedstawicielami „duchownych – humanistów”, zajmowali się – oprócz 
posługi duszpasterskiej – popularyzowaniem języka polskiego oraz ba-
daniem kultury regionu [9]. Jedną z takich postaci był ks. Aleksander 
Skowroński, działacz społeczny i miłośnik książek. Piękne wspomnie-
nie pośmiertne o ks. Aleksandrze Skowrońskim opublikował w „Głosie 
Narodu” Jerzy Langman: „Niechże mu Dobry Bóg za ten uśmiech ku 
bliźnim, ku życiu – niebiańskim uśmiechem odpłaci. A za jego tęsknotę 
i walkę o polską modlitwę i mowę, o polski byt i państwo, o polską sztukę 
w kościołach, niech wyjdą mu naprzeciw anieli, tacy z obrazów Tetma-
jera, Mehofera czy Wyspiańskiego, co to pawie pióra w skrzydłach mają 
i polskim pasem kabaty krakowskie przypięte noszą, i polską pieśń nucąc, 
niech go do raju wprowadzą!” [cyt. za 33, s. 173].

Obszerny opis biograficzny sylwetki ks. Skowrońskiego przed-
stawił inny duchowny – bibliofil ks. Emil Szramek, współpracownik 
Skowrońskiego. Wzmianki na temat Skowrońskiego można również 
odnaleźć w sztandarowym opracowaniu Wincentego Ogrodzińskie-
go Dzieje piśmiennictwa śląskiego (Katowice 1965) [24]. W publika-
cji Ks. Aleksander Skowroński. Obraz życia i pracy na tle problematy-
ki kresów zachodnich (Katowice 1936) Szramek nakreślił pośmiertny 
portret duchownego, podkreślając jego zasługi w dziedzinie szerzenia 
myśli katolickiej w trudnych czasach odnajdywania tożsamości narodo-
wej. Jak pisał: „był tu naprawdę solą ziemi” [33]. O bliskich kontaktach 
księży świadczą m.in. słowa Szramka zawarte we wstępie tego cennego 
opracowania: „Jeżeli więc dla wszystkich Polaków ciekawym być musi 
życie tak wybitnego kapłana kresowego, to u licznych przyjaciół dochodzi 
wdzięczny pietyzm dla jego czcigodnej postaci o tak dobrym sercu, o zło-
tym humorze i wyjątkowych zaletach towarzyskich” [33, s. 5].

Autor omówił działalność oświatową bibliofila, który walczył o pra-
wa do nauczania języka polskiego w szkołach oraz popularyzował czy-
tanie polskich książek. Szramek zaprezentował działalność plebiscytową 
duchownego, który równie wytrwale walczył o przyłączenie Górnego Ślą-
ska do Polski. Obszerna rozprawa przybliża szeroko zakrojoną działalność 
oświatową, polityczną i społeczną ks. Skowrońskiego, ale przede wszyst-
kim prezentuje realia historyczne ówczesnego Górnego Śląska [33]. 

Opracowaniem sylwetki kolejnego miłośnika książek, ks. Jana 
Kudery zajęli się współcześni badacze Katarzyna Tałuć oraz ks. Janusz 
Szwiec. Katarzyna Tałuć, omawiając życie ks. Jana Kudery, zwróciła rów-
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nież uwagę na działalność bibliofila w zakresie biografistyki. Zamiarem 
Kudery było jak najdokładniejsze przedstawienie: „wspomnienia god-
nych Ślązaków różnych stanów i warunków życia, kapłanów i nauczycie-
li, rzemieślników, robotników i rolników, starych i młodych, dostojników 
i licznych prostaczków, którzy chlubnie zasłużyli się koło naszego Górne-
go Śląska” [12, s. 5]. 

Szwiec natomiast omówił różne sfery działalności bibliofila, 
przedstawił sylwetkę Kudery jako prężnie działającego duchownego 
oraz publicystę. Duchowny współpracował z takimi czasopismami, jak 
„Gość Niedzielny”, „Gazeta Ludowa” i „Wiadomości Mysłowickie” [35]. 
Ciekawie prezentowała się również współpraca ks. Kudery i ks. Szram-
ka, o czym świadczy zachowana do dziś korespondencja. Listy opubliko-
wała i opatrzyła komentarzem Halina Kowalczyk w „Śląskich Studiach 
Historyczno-Teologicznych”. Tematy listów były różne: od historycznych 
po edytorskie i bibliofilskie. Obaj księża znaleźli wspólny język, będąc 
wielkimi miłośnikami książek oraz posiadaczami cennych księgozbiorów. 
Opracowanie badaczki jest cennym źródłem informacji o życiu literackim 
i umysłowym Górnego Śląska w trudnym okresie walki o niepodległość 
[10].

Postacią ks. Emila Szramka z kolei zajmowała się wspomniana 
wcześniej Katarzyna Tałuć, ale również ks. Herbert Bednorz i Józef Bań-
ka. Badacze zaprezentowali przede wszystkim biografię duchownego 
oraz opisali jego działania na rzecz krzewienia polskiej kultury na Śląsku. 
Autorzy wspomnieli także o mnogości zainteresowań bibliofila. Podkre-
ślili jego głęboko zakorzeniony patriotyzm, który pozwalał mu na reali-
zowanie się jako aktywisty społecznego w służbie narodu. W publikacji 
Bednorza i Bańki zarysowano postać duchownego jako twórcy biografii 
osobistości zasłużonych dla Górnego Śląska. Fakt wyniszczenia kultury 
polskiej postępującą germanizacją na Śląsku był impulsem do podjęcia 
tematu obrony polskości. Jak ustalili badacze, Szramek zajmował się rów-
nież analizą dialektu śląskiego oraz badaniem poezji górnośląskiej [2]. 

Wielkie zasługi ks. Emila Szramka uczczono podczas sesji naukowej 
zorganizowanej 10 czerwca 1994 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele nauki i kultury. W tym samym roku 
wydano materiały posesyjne pod redakcją Jana Malickiego. Prelegen-
ci biorący udział w dyskusji zaprezentowali następujące referaty: życie 
i działalność ks. Szramka przedstawiła Krystyna Heska-Kwaśniewicz, 
ks. Henryk Pyka omówił związki ks. Szramka z parafią Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, Jerzy Pośpiech przy-
bliżył działalność folklorystyczną, a Grażyna Szewczyk wygłosiła referat 
na temat Niemieckich źródeł rozprawy ks. Emila Szramka: „Śląsk jako 
problem socjologiczny” [11].

Zagadnieniem analizy dziewiętnastowiecznych księgozbiorów du-
chowieństwa górnośląskiego zajmowała się Weronika Pawłowicz. W roz-
prawie doktorskiej dotyczącej zbiorów polskiego duchowieństwa, autorka 
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omówiła nie tylko szczegółowo biogramy księży kolekcjonerów, ale prze-
de wszystkim wykazała zawartość zbiorów, dzięki wnikliwej kwerendzie 
przeprowadzonej w miejscach ich przechowywania. Jak dowiodła Pawło-
wicz, duchowni – kolekcjonerzy gromadzili w swoich księgozbiorach 
m.in. dzieła pisarzy regionalnych, literaturę piękną oraz druki teologiczne, 
w tym śpiewniki i książeczki do nabożeństwa. Aleksander Skowroński 
posiadał druki wydane przede wszystkim na terenie Śląska [26], ks. Ku-
dera zgromadził dzieła dotyczące historii Kościoła oraz kultury Śląska, 
a także opracowania dziejów parafii, m.in. we Wrocławiu i Rybniku. Po-
dobnie ks. Emil Szramek, jak wspominała Kowalczyk, dzięki współpracy 
z ks. Janem Kuderą zgromadził wiele cennych publikacji m.in. książki 
o historii Śląska oraz różnorodne materiały dotyczące przejawów życia 
kulturalnego w regionie [10].

Niezwykle cenną publikacją dotyczącą sylwetki innego górno-
śląskiego bibliofila jest opracowanie Stanisława Wilczka. Badacz już 
w tytule usytuował postać Józefa Lompy jako prekursora pracy kultu-
ralno-oświatowej na Górnym Śląsku. Bardzo dokładnie omówił biogra-
fię kolekcjonera. Lompa zajmował się pisaniem elementarzy, wówczas 
pionierskich, oraz tłumaczeniem podręczników zarówno dla uczniów, 
jak i dla nauczycieli. Wilczek podkreślał także inne zainteresowania 
Lompy, m.in. na niwie literackiej. Spod jego pióra wyszły wiersze i po-
wiastki dotyczące Górnego Śląska. Swoją twórczość, również publicy-
styczną, drukował w „Dzienniku Górnośląskim”, „Tygodniku Polskim” 
oraz „Gwiazdce Cieszyńskiej”. Wytrwale zajmował się pielęgnowaniem 
i propagowaniem mowy ojczystej. W swoich wierszach nie raz nawoły-
wał do czytania książek i do używania języka polskiego, raził go fakt za-
cofania społeczeństwa. Nad wyraz ukochał bajki, zajął się spisywaniem 
powiastek i podań. W „Tygodniku Polskim” Lompa opublikował szczery 
apel do czytelników prosząc o ocalenie podań i bajek: „Pomiędzy ludem 
śląskim krąży wiele podań, z których by można piękny zbiór ułożyć […]. 
A żeby do tej pracy, szczególnie kolegów moich zachęcić i tym sposobem 
literaturę naszą podnieść, radzę, aby to w mowie prostej ludu, bez wszel-
kich dodatków czynili i takowe […] na ręce moje nadesłać chcieli” [cyt. 
za 40, s. 26].

Początki biblioteki Lompy Wilczek datuje na koniec roku 1851, 
kiedy to bibliofil przeprowadził się razem z rodziną do Woźnik. Wówczas 
zajął się swoją prawdziwą pasją – kolekcjonerstwem [8]. Opracowania 
odnalezionej części tej kolekcji podjęła się Jadwiga Rudnicka. We Frag-
mencie biblioteki Lompy (Wrocław 1961) opisała historię i strukturę zbio-
ru, do którego weszły m.in. numery czasopism takich, jak „Gwiazdka 
Cieszyńska”, „Czytelnia Niedzielna”, „Nadwiślanin”, literatura pięk-
na, podręczniki, książki do nabożeństw, śpiewniki. Według Rudnickiej 
w biblioteczce Lompy przeważały druki dziewiętnastowieczne, ale rów-
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nież nieliczne pochodzące z XVIII w. [29]. O tej kolekcji pisał też Janusz 
Ferdynand Nowakowski: „zaprowadził mnie do drugiej izby, nieco ob-
szerniejszej. Tu […] przy oknach wielki stół zarzucony w nieładzie papie-
rami i książkami, naprzeciw łóżko czysto nakryte, obok piec, na którym 
pełno książek” [22, s. 8]. 

Gromadząc dzieła do swojej biblioteki, Lompa wykorzystywał 
kontakty z księgarzami, wydawcami, ludźmi nauki. Do dziś zachowa-
ła się jego korespondencja z Józefem Ignacym Kraszewskim. Bibliofil 
wystosował w listach często prośby o książki, jak również podziękowania 
za przesłane mu dzieła. W liście do Franciszka Morawskiego dziękował 
za przekazanie tomiku wierszy jego autorstwa, a Józefowi Łepkowskiemu 
za podarowaną mu pracę pt. Broń sieczna (Kraków 1857) [14]. 

O kolejnym zasłużonym dla kultury Górnego Śląska bibliofilu, 
Konstantym Prusie pisało wielu badaczy. Obszerną publikację wyda-
ła Katarzyna Szaraniec, przedstawiając Prusa jako wybitnego history-
ka, dziennikarza i publicystę. Był on redaktorem „Gazety Opolskiej”, 
pracował dla „Katolika”, współpracował także z „Gazetą Raciborską” 
[32]. Podejmował również aktywne działania w walce o Górny Śląsk, 
o czym pisał Alojzy Targ w jednym z artykułów poświęconych sylwetce 
kolekcjonera [36, s. 171–172]. Prus własnym nakładem drukował bro-
szury i odczyty. Pisał biografie śląskich działaczy: Józefa Lompy, Karola 
Miarki i Piotra Kołodzieja. Przy tak szerokiej gamie zajęć i zainteresowań 
zgromadził pokaźny księgozbiór. Krótka notatka o tym zbiorze pojawiła 
się u Edwarda Chwalewika: „Mikołów pow. Pszczyński, woj. śląskie, 
KONSTANTY PRUS. Biblioteka historyczno-krajoznawcza ze szczegól-
nym uwzględnieniem rzeczy śląskich, w stare druki zasobna” [5, s. 456]. 
W publikacji Biblioteka Śląska 1922–1972 pod redakcją Jana Kantyki 
(Katowice 1973) jeden z pierwszych dyrektorów tej placówki Roman 
Lutman, wspominał iż: „zaczątkiem jej [biblioteki] stał się księgozbiór 
Konstantego Prusa, zawierający bogaty zbiór silesiaków, przez co Biblio-
teka otrzymała bogaty trzon księgozbioru” [3, s. 15]. Wielką miłość Prusa 
do książek, ukazują słowa pochodzące z ostatniej woli kolekcjonera: „Nie 
należy gardzić nawet drobną broszurką ludową, osobliwą, gdy należy do 
Silesiaców, bo te są środkami do poznania umysłowości i kultury ludu 
i czasu bądź przeszłego, bądź współczesnego” [cyt. za 32, s. 106].

Pierwsza połowa XX w., a szczególnie odzyskanie niepodległo-
ści przez Polskę w 1918 r. spowodowało gwałtowny wzrost aktywno-
ści społecznej i kulturalnej oraz rozwój różnorodnych form działalności 
zorganizowanej, a co za tym idzie tworzenie się pierwszych towarzystw 
bibliofilskich. Właściwy okres bibliofilstwa stowarzyszonego na Górnym 
Śląsku rozpoczął się w 1937 r., kiedy na zebraniu Koła Śląskiego Związ-
ku Bibliotekarzy Polskich utworzono Sekcję Bibliofilską. W rok później 
Sekcja przekształciła się w Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki. 
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Na czele Towarzystwa stanął Tadeusz Pietrykowski, który bardzo szybko 
zyskał sobie sympatię i zaufanie śląskiego środowiska bibliotekarskie-
go i bibliofilskiego. O celach działalności Towarzystwa Danuta Musioł 
pisała następująco: „działalność nowego stowarzyszenia kulturalnego – to 
przede wszystkim odczyty i wykłady połączone z pokazami najciekaw-
szych kolekcji, a także wydawanie publikacji o charakterze bibliofilskim. 
W krótkim czasie nawiązano kontakty z toruńskim, lwowskim, a następ-
nie krakowskim środowiskiem bibliofilskim” [19, s. 8]. 

Wojenna zawierucha przerwała prężną działalność bibliofilskiego 
zrzeszenia. Czas odrodzenia dla górnośląskiego ruchu przypada na rok 
1968, kiedy to w Katowicach zainicjowano powstanie Śląskiego Oddziału 
Towarzystwa Przyjaciół Książki w Warszawie. Wówczas wybrano wła-
dze zarządu oraz przedstawiono cele statutowe. Prezesem reaktywowa-
nego Towarzystwa został Marian Wojciechowski, wiceprezesem m.in. 
Roman Chrząstowski. Ten zasłużony dla śląskiego bibliofilstwa kolek-
cjoner urodził się w Drohobyczu w województwie lwowskim. Pochodził 
z patriotycznej i inteligenckiej rodziny. Bardzo wcześnie rozpoczął pracę, 
mimo to zdobył gruntowne wykształcenie z dziedziny grafiki i architek-
tury. To wyczulenie na piękno było początkiem jego miłośnictwa książek. 
Po wybuchu wojny Chrząstowski przeniósł się do Katowic [16]. Był przez 
wiele kadencji prezesem Śląskiego Towarzystwa, któremu oddał całe 
swoje serce. Jego drugą wielką pasją było harcerstwo, działał konspiracyj-
nie w jednostkach harcerskich. Piękne wspomnienie o lwowskim harcerzu 
napisał Krzysztof Witkowski, również bibliofil i harcerz [41]. Cały cenny 
księgozbiór kolekcjonera został przekazany do Działu Zbiorów Specjal-
nych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Barbara Maresz i Teresa Rosz-
kowska w publikacji dotyczącej kolekcji lwowskiego bibliofila, opisały 
zawartość księgozbioru, dołączając spis rękopisów, druków zwartych 
oraz ulotnych i kartografii. Jak wspominają autorki, Chrząstowski miał 
dostęp do wspaniałych lwowskich księgarń i bibliotek, te wszystkie czyn-
niki spowodowały, że został wielkim koneserem sztuki i dzieł [17]. 

Współczesne miłośnictwo książek przeszło liczne przeobrażenia, 
przede wszystkim dzięki rozwojowi techniki. Zmieniły się środki dostę-
pu do książki i pojawiły nowe formy komunikacji. Pomimo zachodzą-
cych przemian niezmienna pozostała domena miłośnictwa książek, czyli 
uczuciowy do nich stosunek. Warto podkreślić, że miłośnictwo książek 
współczesnych bibliofilów rozwijało się w czasach powojennych i po-
mimo trudności z cenzurą i ze zdobywaniem publikacji, starali się oni 
powiększać w miarę możliwości swoje kolekcje. Współczesne górnoślą-
skie bibliofilstwo jest dalej związane z działalnością Śląskiego Towarzy-
stwa Miłośników Książki i Grafiki (ŚTPKiG). Stowarzyszenie skupia jak 
dawniej miłośników książek reprezentujących różne grupy społeczne i za-
wodowe. Każdy z bibliofilów może poszczycić się innym, wyjątkowym 
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księgozbiorem. Istnieją jednak obok prywatnych księgozbiorów człon-
ków Towarzystwa także biblioteki naukowe, gromadzone przede wszyst-
kim przez pracowników naukowych, a także cenne kolekcje miłośników 
niezrzeszonych w środowisku bibliofilskim. 

Szczególnym przykładem miłośnika książek jest Zygmunt Szkocny, 
wieloletni członek Towarzystwa, artysta pochodzący z Katowic, który 
tworzył unikatowe miniaturowe książeczki. W 1996 r. powstała publi-
kacja pod redakcją Magdaleny Kubisty poświęcona Muzeum Najmniej-
szych Książek Świata Zygmunta Szkocnego. W opracowaniu znalazły 
się informacje na temat warsztatu pracy miniaturzysty oraz opis procesu 
tworzenia maleńkich książeczek [21]. Postacią Zygmunta Szkocnego zaj-
mował się również Karol Makles. Jak relacjonował, Muzeum powstało 
w 1970 r., w domu bibliofila, gdzie można podziwiać niezwykłą kolekcję. 
Bibliofil wielokrotnie zachęcał młodzież, aby szanowała książki. Podczas 
otwarcia Muzeum powiedział: „Muzeum to poświęcam mojej ukochanej 
młodzieży, aby zachęcić ją do umiłowania książki i wyzwolić z ich duszy 
talenty artystyczne jakie posiadają, aby w przyszłej pracy stali się sumien-
nymi pracownikami, umiejącymi odróżnić robotę złą od dobrej, zwykłą 
od artystycznej” [cyt. za 15, s. 23]. 

Po śmierci artysty muzeum i jego unikalne zbiory pozostały 
w mieszkaniu rodzinnym Szkocnych. Oglądanie tych niespotykanych 
dzieł jest nieodpłatne, jedynie przy wejściu do tego niezwykłego miejsca 
widnieje prośba o datki na utrzymanie zbioru [15].

Cenne księgozbiory, dotąd nie opisane posiadają inni członkowie 
Śląskiego Towarzystwa, m.in. Danuta Musioł – miłośniczka poezji, któ-
ra zgromadziła bogatą kolekcję tomików wierszy opatrzonych licznymi 
dedykacjami, posiada także cenną kolekcję grafik Józefa Jóźwika, Jana 
Szmatlocha i Tadeusza Siary; oraz Krzysztof Witkowski – krajoznawca 
i miłośnik książek, który w swojej kolekcji posiada dzieła o tematyce 
górskiej i tatrzańskiej. Wiele z nich traktuje o krajoznawstwie polskim. 
W zbiorze znajdują się także przewodniki, mapy i książki opisujące re-
giony i miasta, które podróżnik odwiedził. Unikatowe księgozbiory na 
Górnym Śląsku posiadają księża profesorowie: Wincenty i Jerzy Myszor. 
Pierwszy z miłośników zajmuje się językiem koptyjskim i gnozą. Posia-
da jedyny w kraju prywatny zbiór oryginalnych tekstów koptyjskich oraz 
reprintów, których tłumaczenia podejmował się przez wiele lat, przybliża-
jąc tym samym treść niezwykle cennych pism Ojców Kościoła. 

Zbiór Jerzego Myszora jest odzwierciedleniem zainteresowań ba-
dawczych, do nich zalicza się w szczególności piśmiennictwo historyczne 
i współczesne związane z regionem oraz publikacje o tematyce II wojny 
światowej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków Państwo – Kościół 
po 1945 r. Równie ciekawy zbiór zgromadził górnośląski krytyk filmowy 
Bohdan Knichowiecki (niezrzeszony w ramach ŚTPKiG). Jego księgo-
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zbiór liczy ok. 20 000. woluminów, złożony jest przede wszystkim z li-
teratury pięknej podzielonej na serie wydawnicze np. Biblioteka Żółtego 
Tygrysa, Biblioteka Myśli Współczesnej i Biblioteka Stańczyka oraz dzieł 
poświęconych filmowi, kulturze, muzyce i sztuce. 

Zgromadzony materiał faktograficzny dotyczący historycznych 
miłośników książek, pozwolił scharakteryzować dawne księgozbiory 
górnośląskich bibliofilów, jak również umożliwił dokładne zaprezentowa-
nie biografii kolekcjonerów. Zbiory współczesnych bibliofilów natomiast 
rzadko stanowią przedmiot badań, ponieważ nie są powszechnie dostęp-
ne. Zazwyczaj nie można ich scharakteryzować na podstawie spisów dzieł 
i inwentarzy, ponieważ takie wykazy sporządza się sporadycznie. Anali-
za tych księgozbiorów opiera się jedynie na wywiadach i badaniu dzieł 
z autopsji. Tego typu kwerendy umożliwiają dokładną analizę zawartości 
zbiorów. Przeprowadzane obserwacje i wywiady umożliwiają szczegóło-
we opisanie kolekcji, począwszy od gromadzenia zasobów, przez ich cha-
rakterystykę, na sposobie ich wykorzystania skończywszy.

Sylwetki i księgozbiory współczesnych górnośląskich bibliofilów 
stwarzają naukowcom szereg możliwości warsztatowych. Na opisanie 
losów zbieraczy czeka jeszcze wielu bibliofilów, a na omówienie wiele 
cennych księgozbiorów. Warto zatem podjąć próbę przedstawienia księ-
gozbiorów prywatnych po 1945 r., uwzględniając m.in. funkcję społecz-
ną oraz zawód bibliofilów. Interesujące rezultaty da również porównanie 
zasobów górnośląskich na tle innych regionów, wykazując tym samym 
rolę i wpływ zbiorów prywatnych na kształtowanie się społeczności 
lokalnej. Podjęcie trudu dokładnego zbadania bibliofilskich księgozbio-
rów jest niezbędne dla stworzenia kompletnego obrazu miłośnictwa ksią-
żek, który stanowi ważny i nieodłączny element kultury Górnego Śląska. 
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AbstrAkt:

W artykule scharakteryzowano jedną z metod badawczych stoso-
wanych w rozważaniach nad dziejami starych druków, obok m.in. me-
tody badań proweniencyjnych, archiwalnej czy bibliograficznej. Analiza 
typograficzna, używana po II wojnie światowej przez bibliografów (jak 
np. Kazimierza Budzyka i Marię Cytowską), z powodzeniem służyła 
w dwudziestoleciu międzywojennym odkrywaniu zagadek świata ksią-
żek. Przedstawiono zadania tej metody oraz charakterystyczne cechy 
na przykładzie wybranych prac bibliograficznych Ludwika Bernackiego 
i Kazimierza Piekarskiego.
SłowA kluczowe: 

Bernacki Ludwik. Bibliografia. Dwudziestolecie międzywojenne. 
Metoda typograficzna. Piekarski Kazimierz. Polska.

Wprowadzenie

Do najpopularniejszych metod badania starych druków1 należą 
– archiwalna, promowana m.in. przez Jerzego Samuela Bandtkie i Jana 
Ptaśnika oraz typograficzna, mająca zastosowanie przede wszystkim 
w pracach inkunabulistów [1, s. 66]. Ta ostatnia jest specyficzna dla do-
ciekań księgoznawczych (obok metody funkcjonalnej, bibliograficznej, 

1 Studia nad dawną książką w Polsce sięgają wieku XVIII.
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analityczno-typologicznej i strukturalno-typologicznej [17, s. 66-67]). 
Metody księgoznawcze powstały dzięki dostrzeżeniu w dokumencie 
takich cech, które mogły pomóc w odkrywaniu historii druku, jak i dzie-
jów samej publikacji [8, s. 38].

Przedmiotem opracowania jest analiza typograficzna, charaktery-
styczna dla prac bibliograficznych dwóch uczonych – Ludwika Bernackie-
go i Kazimierza Piekarskiego. Pierwszy z nich przypomniał na polskim 
gruncie, niejako „odświeżył” pamięć o metodzie, a drugi – udoskonalił ją, 
doprowadzając badania do niedościgłego niemal wzorca, naśladowanego 
tak w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i po II wojnie światowej 
przez licznych badaczy, np. Aleksandra Birkenmajera2, Karola Badeckie-
go3, Kazimierza Budzyka4, Marię Cytowską5, Alodię Kawecką-Gryczową 
i Irenę Rostkowską6.

Metoda typograficzna powstała w obrębie inkunabulistyki 
w XIX w. Znana była bibliografom niemieckim – Ludwigowi Hainowi 
i Georgowi Wolfgangowi Franzowi Panzerowi, którzy szczegóły biblio-
graficzne (data, miejsce wydania, nazwiska twórców dzieła, tłumaczy itd.) 
ustalali na podstawie analizy czcionek, papieru czy rodzaju druku. Jed-
nym z inicjatorów tego typu badań był także Henry Bradshaw, angielski 
bibliograf i bibliotekarz z Cambridge University Library, który stosował 
je do porównywania czcionek i zasobów piętnastowiecznych typografii 
[10, szp. 330]. Po nim metodą tą posługiwali się m.in. Robert George 
Collier Proctor i Konrad Haebler. Pierwszy znany jest z opracowania zbio-
ru inkunabułów Bodleian Library w University of Oxford i przygotowania 
Index to the early printed books in the British Museum (London 1898-
1903) oraz An Index of German books 1501-1520 in the British Museum 
(London 1954). Metoda typograficzna stosowana przez niego polegała na 
usystematyzowaniu zasobów piętnastowiecznych drukarń [10, szp. 1989]. 
Drugi z badaczy druków XV w., niemiecki historyk kultury oraz biblio-
tekarz Drezna i Berlina, udoskonalił metodę typograficzną. Haebler, by 
określić pisma gotyckie, analizował majuskułę M (wyróżnił ponad 200 jej 
odmian), a przy pismach antykwowych polecał skupić się na czcionce Qu 
w trzech zasadniczych wariantach, co przedstawił w Typenrepertorium 
2 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego 1817-1830. Materiały bibliograficzne. 
Kraków 1929.
3 Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku. Monografia bibliograficzna. 
Lwów 1925.
4 Bibliografia dzieł prawniczych Bartłomieja Groickiego – wiek XVI. W: Studia 
nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Wrocław 1951, s. 123-
197 oraz Bibliografia konstytucji sejmowych XVII wieku w Polsce. Wrocław 1952.
5 Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 1961.
6 Wspólnie – Andrzej Frycz-Modrzewski. Bibliografia. Wrocław 1962; oraz 
samodzielnie I. Rostkowska: Bibliografia dzieł Mikołaja Reja. Okres staropolski. 
Wrocław 1970.
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der Wiegendrucke (Bd. 1-6, Leipzig 1904-1924) [10, szp. 854]. Różnice 
między obu badaczami polegały na tym, że Proctor, opisując zasób każdej 
z badanych przez siebie oficyn, zestawiał go chronologicznie według wy-
miaru 20 wierszy w kolumnie druku; z kolei Haebler, rozróżniając pisma, 
przyjął wymiar 20 wierszy do podstawy dwudziestego pierwszego. 

W Polsce jako pierwszy metodę typograficzną zastosował Samuel 
Bogumił Linde w dziele O statucie litewskim ruskim językiem i drukiem 
wydanym wiadomość (Warszawa 1816). Celem autora było odnalezienie, 
poprzez analizę słownictwa Statutu, druków wcześniejszych oraz związa-
nych z nim, czyli wskazanie pierwowzoru i editio princeps, a następnie 
skonstruowanie fundamentów do identyfikacji i chronologizacji wydań 
statutów. Badał zatem rodzaj czcionek, wersaliki, poszczególne grupy 
liter i kustosze. Metoda badawcza Lindego polegała także na porówna-
niach tekstów ruskich z polskimi i rosyjskimi przekładami Statutu, w któ-
rych odnalazł nieprawidłowości. Wyniki zestawień pozwoliły na wprowa-
dzenie do metod badawczych analizy językowej zbioru praw.

Kilka lat później szczegóły metody typograficznej opracował 
Joachim Lelewel w Bibliograficznych księgach dwojgu, w których ro-
zebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtkie 
„Historia drukarń krakowskich” – tudzież „Historia biblioteki Uniw. 
Jagiell. w Krakowie” : a przydany katalog inkunabułów polskich (T. 1-2, 
Wilno 1823-1826). Zalecał w nich np. badanie filigranów czy techni-
ki oprawiania dokumentów, rodzajów czcionek, sygnatur i wszelakich 
ozdobników, a „Opis bibliograficzny oparł o metodę analizy typograficz-
nej, zastosowaną przezeń w badaniach starych druków. Duży nacisk kładł 
na konieczność dochodzenia autorstwa, identyfikowania nie oznaczonych 
druków pod względem miejsca, czasu i drukarza, rozróżniania wydań 
i przedruków” [23, s. 222]. Przy opisie rzeczy cennych i rzadkich anali-
zował także ortografię, sygnety drukarskie oraz zestawiał ze sobą wiele 
dzieł, np. tego samego tytułu [19, s. 295-297].

Analiza typograficzna – cechy i cele

Metoda typograficzna polega przede wszystkim na badaniu for-
my zewnętrznej materiałów [4, s. 300], „na usystematyzowaniu zna-
nych dzięki danym kolofonu zasobów drukarskich XV w., a następnie na 
przydzieleniu właściwym warsztatom druków nie opatrzonych adresem 
wydawniczym. Ponieważ połowa inkunabułów ukazała się jako anonimy, 
tego rodzaju rozwiązanie ich jest bardzo ważne dla właściwego, pełnego 
obrazu dziejów drukarstwa, a w następstwie – obrazu przemian kulturo-
wych na przełomie Średniowiecza i Renesansu” [10, szp. 1006-1007].

Zdaniem Marii Cytowskiej, badającej szesnastowieczne druki urzę-
dowe, także często pozbawione informacji o adresie wydawniczym oraz 
ogłaszane wielokrotnie, przez co trudno odróżnić poszczególne edycje 
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i określić następstwo chronologiczne, tylko metoda typograficzna jest 
„Najskuteczniejszym środkiem prowadzącym do osiągnięcia tych celów” 
[9, s. 6]. Zasadza się ona „na dokładnym zbadaniu zasobów typograficz-
nych oficyn, których druki analizujemy, na zestawieniu pism, inicjałów, 
ozdobników, drzeworytów każdego warsztatu z osobna oraz na ustaleniu 
chronologii zmian, jakim one podlegały” [9, s. 7]. Badaczka przyznała 
jednak, że w niektórych przypadkach metoda ta musi być wsparta inny-
mi badaniami, jak np. archiwalnymi, językowymi czy analizą papieru, by 
ustalić poprawne następstwo wydań i wyróżnić editio princeps. Barbara 
Bieńkowska podkreśliła z kolei, że „Postępowanie badawcze, oparte na 
bardzo drobiazgowej analizie danych porównawczych dotyczących wy-
posażenia i zwyczajów poszczególnych warsztatów wymaga nie tylko 
umiejętności i wprawy ze strony wykonawców, ale także zgromadzenia 
licznych pomocy naukowych (podobizny, wzorniki, kartoteki itp.). Przy-
nosi jednak ważkie rezultaty, częstokroć uzupełniające lub korygujące 
stan wiedzy, niemożliwe do uzyskania innymi drogami” [5, s. 338]. 

Kazimierz Budzyk wyróżnił dwa podstawowe cele tej metody: 
„Jeden z nich sprowadza się do zrekonstruowania narzędzi stosowanych 
przy produkcji druku. Chodzi o dokładne określenie jakości materiałów 
typograficznych oraz ich narastania w czasie. Jak zasobny był w nie war-
sztat w chwili powstania, kiedy i w jakiej kolejności wprowadzone były 
określone ich elementy, kiedy i dlaczego wycofane były inne. Chodzi 
o poszczególne garnitury pism, o zasób inicjałów, o materiał zdobniczy 
(ilustracje drzeworytowe lub miedziorytnicze, listwy, przerywniki itp.). 
Znajomość tych szczegółów ułatwi określenie chronologii druku, posłuży 
do wyjaśnienia stosunków panujących między drukarniami (np. wspólne 
podejmowanie druku jakiejś jednej obszernej książki, wspomaganie się 
nawzajem przez pożyczanie drzeworytów), umożliwi wreszcie śledzenie 
upadku jednej drukarni i powstanie innej w oparciu o jej zasób typogra-
ficzny lub też organizowania mniej lub więcej stałych spółek” [6, s. 157-
158]. Drugi cel „jaki stawia przed sobą metoda typograficzna, polega na 
zrekonstruowaniu dawnej techniki drukarskiej” [6, s. 158]. 

Zajmuje się więc ona „Procesem powstawania druku w całej jego 
rozciągłości, a więc obejmującym efekty pracy zarówno twórców ma-
teriału typograficznego (grawera, odlewnika, drzeworytnika), jak też 
właściwych drukarzy (zecera i in.) [8, s. 38]. Henryk Bułhak przypisał 
tej metodzie trzy podstawowe funkcje: identyfikację dokumentów ano-
nimowych i pozbawionych adresu wydawniczego; weryfikację druków 
zafałszowanych przez drukarza; oraz szczegółowe badanie dokumentów, 
by w obrębie egzemplarza odkryć np. odmiany, warianty i dodruki, uła-
twiające poznanie tajników sztuki drukarskiej dawnych czasów [8, s. 39].

Praca bibliografa stosującego metodę typograficzną polega na ana-
lizie kroju czcionek używanych w starych typografiach (oczywiście nie 
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tyle idzie o zbadanie zachowanych czcionek, ale o ich odbicia w drukach). 
Badacz musi przeprowadzić analizę pisma (określenie kroju, majuskuły 
M lub Qu, wymiaru 20 wierszy lub ewentualnie 5 czy 10, liczonych od 
podstawy czcionki w dowolnie określonym wierszu u dołu kolumny do 
podstawy czcionki w dwudziestym pierwszym wierszu). Analizuje się 
też elementy zdobnicze, jak inicjały (cechy charakterystyczne, wymiar, 
techniki wykonania) i drzeworyty (opisuje się ich treść oraz parametry 
identyczne z inicjałami). Bibliograf powinien więc zgromadzić materiał 
typograficzny wywodzący się z zakładu drukarskiego i zarejestrować 
ślady użytkowania pozwalające na ustalenie następstwa chronologicz-
nego wytworów drukarskich. Dodatkowo można badać rodzaj papieru 
oraz jego filigrany. Następnie identyfikuje się przeobrażenia w zasobach 
typograficznych, śledzi się stan zasobu oraz przeprowadza analizę składu 
drukarskiego (kompozycja, rozmieszczenie elementów względem siebie, 
pisownia wyrazów, dzielenie wierszy, położenie sygnatur) [7, s. 44-46]. 

Ludwik Bernacki

U progu niepodległości Polski ukazała się rozprawa, w której kom-
pleksowo zastosowano analizę typograficzną. Bibliotekarz (od 1906 r.), 
a następnie dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (od 1918 r.), 
Ludwik Bernacki7, uczeń Oswalda Balzera i Romana Pilata, dał się po-
znać jako znakomity bibliograf wpisujący się w nurt poszukiwań najstar-
szej drukowanej książki polskiej. Tego typu dociekania trwały od począt-
ku wieku XIX8. 

Jako pierwsze ogłosił Bernacki Rozmowy, które miał król Salomon 
mądry z Marchołtem grubym a sprośnym Jana z Koszyczek z 1521 r., do-
wodzące prymatu tego właśnie utworu, wydrukowanego przez Hieronima 
Wietora. Przed ogłoszeniem samego tekstu badacz szczegółowo opisał 
dorobek wydawniczy drukarza, ustalił chronologię jego druków, przedsta-
wił liczbę wydań Marchołta, zanalizował ich wygląd zewnętrzny (liczbę 
stron, format, drzeworyty, oprawę) oraz różnego rodzaju dopiski; zapre-
zentował ponadto osobę tłumacza, czyli Jana z Koszyczek, ze zwróce-
niem uwagi na przypisywane mu utwory.

Wyrazem dalszych, dogłębnych badań jest naukowa analiza Pierw-
sza książka polska. Studium bibliograficzne z 86 podobiznami (Lwów 
1918)9, zgodna z Lelewelowskimi wytycznymi. Jej powstanie było moż-
7 Jego plan „typograficzny” obejmował: zbieranie i opracowanie materiałów 
archiwalnych i rękopiśmiennych oraz identyfikację i systematyzację zasobu 
typograficznego polskich tłoczni [13, s. 174].
8 Z początku za pierwszą polską książkę drukowaną uchodził Żywot Pana Jezu 
Krysta Św. Bonawentury w tłumaczeniu Baltazara Opecia. Por. [18, s. 247].
9 Praca ta stała się podstawą jego habilitacji na Wydziale Filologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w 1919 r. [16].
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liwe dzięki odnalezieniu przez Władysława Nehringa w 1888 r. fragmen-
tu Raju dusznego. Ośmiokartkowy urywek został przyklejony od strony 
wewnętrznej do desek oprawy wydania Adagiów Erazma z Rotterdamu 
(Basileae ex Frobenii 1515). 

Zadaniem Bernackiego było „dokładne zbadanie zasobów typo-
graficznych dawnych oficyn na podstawie datowanych druków. A więc 
zestawienie pism, inicjałów, ozdobników i drzeworytów każdej z oficyn 
z osobna, ustalenie chronologii ich użycia i zmian, którym podlegały” 
[12, s. 190-191]. W tym celu w pierwszej części swej erudycyjnej pracy 
zestawił średniowieczne modlitewniki polskie, czyli wydania Hortulus 
animae; w drugiej natomiast podał tekst zabytku, przedstawił informacje 
o autorze – Biernacie z Lublina10 oraz drukarzu – Florianie Unglerze. Ber-
nacki nie zrekonstruował zabytku, nie było też jego zamiarem ocenienie 
jego wartości, ale ustalenie danych bibliograficznych. 

Przystępując do pracy nie zaniechał badań archiwalnych, a prze-
de wszystkim kwerend bibliograficznych w bibliotekach polskich, 
niemieckich, czeskich i austriackich. Opisał na ich podstawie dzieje 
wydań średniowiecznych modlitewników w Europie Zachodniej (opub-
likowanych w latach 1498-1540). Poszukiwał też informacji o polskim 
zabytku w źródłach ogłoszonych od wieku XVI, m.in. w przywilejach 
i pismach królewskich, inwentarzach drukarń i właścicieli prywatnych 
zbiorów ksiąg. To pozwoliło mu na skonstatowanie, że dokument ukazał 
się przed lutym 1527 r. i był ozdobiony drzeworytami, a do 1547 r. wyszło 
pięć jego edycji. 

Następnie scharakteryzował (poza trzema najpopularniejszymi 
europejskimi modlitewnikami – Horae Beatae Mariae Virginis, Hortulus 
animae i Mikołaja Saliceta Antidotarius animae) kolejne druki, które uka-
zały się u Hieronima Wietora i Macieja Szarffenberga w wieku XVI oraz 
u Antoniego Wosińskiego i Andrzeja Piotrkowczyka w XVII. Świadectwa 
Jana Hallera i przywilej Zygmunta Starego z 1527 r. dowiodły, że fun-
damentem polskiego Hortulusa był oryginał łaciński. Tak więc wstępna 
analiza pozwoliła ustalić listę pięciu polskich Hortulusów, oznaczonych 
w rozprawie skrótem HP. 

Podstawowym przedmiotem badawczym Bernackiego były jednak 
analizy typograficzne większych lub mniejszych fragmentów polskich 
Hortulusów. HP5 drukowany był u Piotrkowczyka w 1636 r. Następnie 
Bernacki zestawił ze sobą karty i drzeworyty HP4 i HP3, by dostrzec sto-
pień ich zużycia i oznaczyć daty wydania oraz nazwy drukarni. Początko-
wo określił chronologię względną (po 1585 r. u Mikołaja Szarffenberga). 

10 Biernat z Lublina wykazywał się aktywnością pisarską w okresie powstania 
Hortulusa, co dowiodło zestawienie Lekarstw doświadczonych, napisanych przez 
lekarza Jana III Pileckiego z tekstem porad lekarskich z części kalendarzowej 
Raju dusznego.
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Dociekania chronologii bezwzględnej i czasowego następstwa obu zabyt-
ków pozwoliły odkryć niezachowany druk z 1579 r. Natomiast cechy teks-
towe oraz zużycie ozdób i drzeworytów umożliwiły ustalenie, że HP4 jest 
młodszą edycją HP3, który nie jest pierwszym wydaniem Szarffenberga, 
ponieważ znajdują się w nim karty edycji wcześniejszej (HP3a). Odnale-
ziony w 1882 r. przez Karola Estreichera fragment HP2 był z kolei dru-
kowany u Wietora w Krakowie czcionkami identycznymi z tymi, jakich 
używał w 1521 r. Dalsze analizy typograficzne, dostrzeżenie uszkodzeń 
daty w dolnej listwie oraz błędy w znakowaniu kart zezwoliły przesunąć 
datę ukazania się edycji na około 1530 r.

Obiektem dalszych analiz był HP1. Bernacki zbadał m.in. papier, 
na którym wydrukowano tekst zabytku, filigrany, kolor czcionek, inicjały, 
drzeworyty, listwy oraz rodzaj druku. Skonstatował, że wszystkie te ele-
menty sprawiały wrażenie niezużytych; ponadto należało domniemywać, 
że oprawa, którą sporządzono z modlitewnika, pochodziła sprzed 1515 r. 
Kolejne dociekania dotyczyły analizy druku gotyckiego, którego uży-
wano w Krakowie od początku 1511 r. w drukarni Unglera11. Po 1515 r. 
czcionek tych już nie stosowano. Nieco dłużej posługiwano się natomiast 
rycinami, które w zachowanym ośmiokartkowym fragmencie pochodziły 
z około 1514 r. Dalsze postępowanie badawcze opierało się na badaniu 
pisowni – użycia greckiej litery α. Te stwierdzenia pozwoliły wyciągnąć 
wniosek, że urywek wydrukowany został w Krakowie w drukarni Unglera 
około 1514 r.12. Następnie Bernacki porównał treść fragmentu HP1 z in-
nymi polskimi Hortulusami (analiza filologiczna). Na podstawie konfron-
tacji tekstów poszczególnych modlitewników starał się wykazać, z jakich 
utworów pochodzą części pięciu polskich Hortulusów13.

Krystyna Korzon zestawiła „katalog” dokonań Bernackiego:
 – identyfikacja ośmiokartkowego fragmentu modlitewnika jako najstar-

szej polskiej książki drukowanej w 1514 r. u Floriana Unglera;
 – identyfikacja i chronologizacja trzech późniejszych wydań Hortulusa; 
 – udowodnienie na podstawie analizy tekstu i drzeworytów istnienia 

sześciu innych, nie dochowanych wydań Raju dusznego;
 – odkrycie nazwiska tłumacza modlitewnika;
 – podanie proweniencji kompozycji rycin z oficyny w Strasburgu 

(wykonał je Hans Baldung Grün, a starsze wywodziły się z oficyny 
Antona Kobergera, autorstwa Hansa Springinkleego);

11 Tymi samymi czcionkami wydrukowano u Unglera dzieło Stanisława 
Zaborowskiego Ortographia seu modus recte scribendi et legendi polonicum 
idioma (Cracoviae około 1513 r.).
12 Badania Kazimierza Piekarskiego dowiodły, że Hortulus był drukowany w os-
tatnich miesiącach 1513 r. Por. [24, s. 66].
13 Prowadził bardzo rozległe badania – musiał zaznajomić się z treścią modlite-
wników łacińskich i zachodnioeuropejskich.
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 – ustalenie pochodzenia tekstu Raju;
 – dokonanie pobocznych odkryć, jak np. odnalezienie autora wielu 

drzeworytów, ukrywającego się pod kryptonimem C. S. – Kryspin 
Szarffenberg [14, s. 149-151].

Bernacki dał się zatem poznać jako niezwykle skrupulatny badacz, 
a „biorąc za punkt wyjścia strzępy dawnych druków, wydobytych nieraz 
z okładek starych książek, strzępy z całym pietyzmem naukowo zbadane 
i zrekonstruowane […] – jego prace są sumienne, pedantyczne. Dzięki 
jego badaniom ułatwione życie mają filologowie – ustalił rozległe związ-
ki europejskie «Marchołta» i «Hortulusa», wykazał stosunek druczków 
polskich do rozległej rodziny spokrewnionych z nimi publikacji ogólno-
europejskich, ukazał związki naszych najdawniejszych pieśni religijnych 
z łacińską liryką kościelną” [15, s. 2]. 

Kazimierz Piekarski

Bibliotekarz14 i inkunabulista, Kazimierz Piekarski, dał się poznać 
jako wytrawny badacz typografii Floriana Unglera oraz bibliograf Jana 
Kochanowskiego. Źródłem wiedzy dla niego była „przede wszystkim sama 
książka, książka w trojakim znaczeniu: po pierwsze jako jednostka piś-
miennicza z uwagi na tekst, po drugie jako zespół cech wszystkich egzem-
plarzy jednego odbicia (z tego samego składu drukarskiego), czyli jednost-
ka wydawniczo-typograficzna, oraz po trzecie jako konkretny egzemplarz” 
[13, s. 174]. Piekarski nie tylko zamierzał zebrać w jednym miejscu opisy 
bibliograficzne starych druków, ale położył nacisk na rozwiązywanie prob-
lemów bibliograficznych, takich jak identyfikacja i chronologizacja, które 
wynikały ze znajomości zasobów tłoczni oraz techniki druku.

W 1926 r. ukazała się rozprawa Pierwsza drukarnia Floriana 
Unglera 1510-1516. Chronologia druków i zasobu typograficznego (Kra-
ków 1926)15. Przedmiotem opracowania był początkowy okres działalno-
ści Unglera16, a celem stało się „usystematyzowanie i schronologizowanie 
typograficznych zasobów tłoczni polskich ubiegłych wieków, po wtóre 
oznaczenie zachowanych druków pod względem miejsca powstania, dru-
karza i czasu, a na koniec opis druków dający pewność identyfikacji” 
[22, s. 10]. Piekarski starał się zatem odtworzyć dzieje oficyny, analizując 
wytwory drukarskie. Zasób drukarski i zachodzące w nim przeobrażenia 
14 Pracował w bibliotekach: Polskiej Akademii Umiejętności (1917-1920), 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1920-1921), Jagiellońskiej (1925-1930) 
i Narodowej (1931-1943).
15 Przyniosła mu ona tytuł doktora filozofii w 1927 r.
16 Temat ten został podjęty z kilku powodów – w 1516 r. zasoby badanego 
warsztatu weszły w skład typografii Jana Hallera; ponadto Ungler był dru-
karzem najstarszych książek w języku polskim i jako pierwszy włączył się w nurt 
humanistyczny; on wreszcie przyczynił się do rozwoju drzeworytu zdobniczego 
[22, s. 11].
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dostarczały danych o funkcjonowaniu zakładu Unglera. Na 74 dokumen-
ty, które wyszły spod jego pras, tylko 46 oznaczono datą wydania. Bada-
nie Piekarskiego polegało zatem na ocenie:

 – stanu zachowania winiet i drzeworytów;
 – zużycia serii inicjałów (analiza ich uszkodzeń), rubryk, pojedynczych 

czcionek liter lub cyfr, listew;
 – liczby wierszy w kolumnach;
 – śladów pośpiechu drukarzy.

Tego typu analiza wytworów drukarskich pozwoliła na ustalenie 
aktywności zawodowej Unglera oraz jego bawarskiego pochodzenia 
(np. na podstawie danych z kolofonu oraz kroju niektórych czcionek 
i stopnia ich zużycia); ponadto ułatwiła ocenę działalności (potrzeba 
ciągłej zmiany i ulepszeń zasobu drukarskiego) i związków z drukar-
stwem niemieckim. 

Dużych problemów przysporzyła chronologizacja druków. 
Nie wszystkie dokumenty, które wyszły u Unglera miały podaną datę 
choćby roczną, dlatego należało zbadać cały zasób drukarski – stan za-
chowania i jego przeróbki oraz zniszczenia. W porządku chronologicz-
nym omówił więc Piekarski druki (od grudnia 1510 r. lub początku 1511, 
gdy ukazał się Almanach) – wskazując spod czyjego pióra one wyszły, 
tytuł, ustalał rok druku, oceniał stan winiet oraz format. Wszystkie opi-
sy opatrzył zestawieniem użytych elementów typograficznych. Następnie 
szczegółowo skomentował: 13 rodzajów pisma (w tym 7 rodzajów rubryk 
i 6 kompletów cyfr; podał ich nazwę, stopień czcionki, krój), 6 pełnych 
i 2 niepełne serie inicjałów (przedstawił nawet pojedyncze litery); drze-
woryty (tytułowe, ilustracyjne, winiety i listwy).

Podstawowym osiągnięciem tej bibliografii było zatem odtwo-
rzenie dziejów jednej z najstarszych działających na ziemiach polskich 
oficyny drukarskiej na podstawie skatalogowania i scharakteryzowania 
najważniejszych elementów zasobu drukarskiego. Autora interesowały 
stosowane w tłoczni elementy typograficzne: czcionki, inicjały, ozdob-
niki, bo te zespoły druków dostarczały wiadomości o poligrafii. Wycho-
dził z założenia, że: „Gdy treść książki nie daje dostatecznego oparcia dla 
ustalenia miejsca, czasu i okoliczności, jakie towarzyszyły jej powstaniu, 
najskuteczniejszym środkiem badania staje się dokładna analiza szczegó-
łów typograficznych, oparta o znajomość przebiegu działalności wytwór-
czej drukarza. […] Dzieje drukarstwa oprzeć się muszą na wszechstron-
nym rozważeniu zachowanych książek, które są dla nas bezpośrednio 
dostępnym rezultatem celowej pracy drukarza i zawierają w sobie tym 
samym najważniejsze dane dla stwierdzenia przebiegu jego zawodowej 
działalności, dla jej oceny i powiązania z wiadomościami zaczerpniętymi 
skądinąd” [22, s. 9-10].
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Odmienne zadanie postawił sobie Piekarski w następnej biblio-
grafii. Badał bowiem wytwory sztuki drukarskiej pochodzące od jedne-
go autora, ale drukowane w różnych tłoczniach. Bibliografia dzieł Jana 
Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII (Kraków 1930; wyd. 2 rozszerz. 
Kraków 1934) ograniczona została do pozycji książkowych, ukazała 
jednak staropolski proceder przedrukowywania ich bezprawnie przez wy-
dawców. Pomogła w rozróżnieniu oryginalnych wydań utworów poety 
oraz ustaleniu ich prawidłowej chronologii. 

Materiał badawczy został zebrany na podstawie ankiety Polskiej 
Akademii Umiejętności w styczniu 1930 r., rozesłanej do polskich i za-
granicznych bibliotek. Uzyskane wyniki skłoniły Piekarskiego do obej-
rzenia egzemplarzy przechowywanych w wielu polskich książnicach, tym 
bardziej, że „Bibliograficzna identyfikacja starszych wydań dzieł Jana 
Kochanowskiego nie jest łatwa z paru powodów. Wydania te są liczne 
i bardzo do siebie podobne. Istnieje szereg wydań z tą samą datą. Ponad-
to egzemplarze są aż nazbyt często zdefektowane, lub co gorsza spotyka 
się nierzadko takie, które przedstawiają mozaikową składankę arkuszy 
różnych edycji. Dotychczasowym zaś narzędziem pracy identyfikacyjnej 
były opisy bibliograficzne nie na tyle szczegółowe, aby nie zostawiały za 
sobą wątpliwości, a nawet błędów” [20, s. III]. 

Piekarski zastosował w tej rozprawie niezwykle dokładny opis 
zebranych przez siebie dokumentów, podając odpis karty tytułowej 
(w tym wyróżniki majuskuł i minuskuł; zaznaczał kroje pism – antykwę, 
kursywę, gotyk – szwabachę i frakturę ozdobną), zwracając uwagę na ob-
jętość druków, paginację (w tym błędy w niej), wymienił użyte rodzaje 
pism oraz ich stopień. By uszczegółowić dane określał położenie sygna-
tur względem liter ostatniego wiersza strony dla każdej pierwszej paginy 
arkusza (tylko dla dzieł mających więcej niż jedno wydanie). Taki schemat 
opisu miał pomóc w rozróżnieniu wydań dzieł poety. Następnie ułożył je 
w podziale na Wydania zbiorowe, a potem Wydania osobne wedle tytułów 
(od Aratusa do Zgody), które szeregował chronologicznie17.

Zadaniem badacza było zanalizowanie zmian zachodzących w za-
sobie typograficznym, w tym nadużyć, nadłamań i pęknięć drzeworytów, 
ramek, obelisku (tzw. stany, które są dobrym narzędziem chronologi-
zacyjnym – od stanu I – nowego elementu zasobu aż do ostatecznego, 
w którym większość drzeworytu ulegała zniszczeniu). To umożliwiło 
posegregowanie dzieł Kochanowskiego, zwłaszcza gdy badacz porównał 
wygląd uszkodzonych elementów z utworów poety do użytych w innych 
dziełach drukowanych w tej samej oficynie i posiadających daty wydania. 
Takie zestawienie przybliżało odkrycie dat wydania, co oczywiste, w pew-
nych przedziałach czasowych. Dalsze ustalenia chronologiczne zapewniła 
analiza inicjałów (np. ich wysokości). Ważne było ponadto dostrzeżenie 
17 W sumie zebrał 101 opisów utworów poety z Czarnolasu.
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momentu rozpoczęcia używania nowego rodzaju czcionek. Autor odno-
tował czas, w którym zaczynano lub kończono korzystać z danego kroju 
pisma. Zaobserwował, że z pozoru identyczna mała tekstowa szwabacha 
występowała w drukach Kochanowskiego w dwóch rozmiarach. To po-
zwoliło na rozróżnienie druków i przybliżoną chronologię. Badacz musiał 
więc porównywać ze sobą nie tylko materiał pochodzący z różnych wydań, 
ale nawet z tej samej edycji. Źródłem badawczym były dla Piekarskiego 
również wydania zbiorowe i klocki (choć do naszych czasów przetrwało 
ich bardzo niewiele), które pomogły przy chronologizacji bezwzględnej. 
Dzieła, które wydawano seriami, prawdopodobnie też seriami były sprze-
dawane i oprawiane. Klocki introligatorskie powinny być zatem egzem-
plifikacją zespołów wydawniczych. Do osiągnięć Piekarskiego należy 
też zaliczyć odkrycie genezy przedruków dokonywanych przez Andrzeja 
Januszowskiego. Drukarz nie chciał płacić dziedzicom Kochanowskiego 
należnych im tantiem, dlatego drukował je z fałszywymi datami18.

Zatem metoda typograficzna stosowana przez Piekarskiego pole-
gała na rozpatrywaniu: stanu zużycia drzeworytów i innego materiału 
ilustracyjnego; kroju i wielkości czcionek; położenia sygnatur; klocków 
i wydań zbiorowych.

Bibliografia utworów Jana Kochanowskiego: „urosła do rangi re-
welacji w staropolskiej polonistyce, ukazując w zupełnie nowym świetle 
poczytność «kochania wieku tego», ciekawe świadectwo kultury litera-
ckiej w dobie rozkwitu i schyłku Odrodzenia; ujawniając rzeczywiste 
editiones principes bibliografia podważyła podstawy kanonu edytorskiego 
«wydania pomnikowego» dzieł poety. We wstępie uzupełniającym drugie 
wydanie autor zdradził tajniki swego warsztatu: pełne odkrywczej inwen-
cji, zupełnie nowe metody przy obróbce materiału staropolskiego – biblio-
logiczne i filologiczne” [11, s. 264]. Dzięki Piekarskiemu liczba wydań 
zbioru Jan Kochanowski wzrosła z 10 do 12, Fraszek z 10 do 13, Frag-
mentów – z 10 na 12, Psałterza z 22 do 25 (przy czym szereg wcześniej 
znanych edycji zostało usuniętych z wykazu).

Należy podkreślić, że „Metodologia historii książki zawdzięcza 
też Piekarskiemu przesunięcie akcentu z kwerendy archiwalnej i biogra-
fistyki na podstawowe źródło wiedzy, jakim jest produkt drukarza i wy-
dawcy. Stąd rola tzw. metody typograficznej, z powodzeniem stosowanej 
w inkunabulistyce. Lecz Piekarski to zapożyczone narzędzie wydoskona-
lił dzięki własnej odkrywczej pomysłowości. Zastosowaniu go do książki 
polskiej XVI w. sprzyjały znajomość procesów technicznych, organizacji 
rynku wydawniczego i dawne wykształcenie filologiczne (badanie klo-
cków wydawniczych, ortografii itp.)” [11, s. 275]. 

18 Nie była to zresztą praktyka nowa. Stosowali ją wcześniej Hieronim Wietor 
i Łazarz Andrysowic, a później Piotrkowczyk.
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Zakończenie

Należy stwierdzić, że metoda typograficzna znajduje zastosowanie 
przede wszystkim w badaniu starych druków, ale może być pomocna tak-
że przy analizie nowszych wytworów. Pozwala na ustalenie:

 – nazw zakładów drukarskich – do tej pory nieznanych;
 – dat wydania, wraz z określeniem następstwa chronologicznego grupy 

druków – tego samego tytułu czy np. tego samego drukarza;
 – wariantów wydań;
 – liczby publikacji;
 – nazwisk osób zaangażowanych w powstanie dokumentu.

Umożliwia zbadanie przedmiotu zainteresowania bibliologii – czyli 
książki, analizując jej elementy składowe, bez konieczności dodatkowych 
poszukiwań, np. archiwalnych, choć scharakteryzowani bibliografowie 
nie unikali i tego typu działań. Warsztaty bibliografów posługujących się 
analizą typograficzną były wzbogacane o inne elementy badawcze, po-
twierdzające wyniki przeprowadzonych wcześniej badań albo je uzupeł-
niające (analiza papieru, kwerendy bibliograficzne, badania archiwalne). 
Już w XIX w. zaczęto postrzegać książkę jako zespół cech, które nadali jej 
drukarz, papiernik, introligator. Doceniono książkę jako źródło niepowta-
rzalnych informacji o procesie drukarskim, o środowisku, w którym była 
tworzona, stosunkach między wytwórcami, kolekcjonerami i czytelnika-
mi [7, s. 41]. Dla stosujących metodę typograficzną najważniejszym źród-
łem wiedzy jest sam dokument lub zespół dokumentów – tego samego 
autora, rodzaju lub gatunku wydawniczego czy piśmienniczego, produkty 
jednej oficyny wydawniczej. Pomaga ona przy ustalaniu podstawowych 
danych bibliograficznych, niezbędnych do stworzenia właściwej charak-
terystyki cech formalnych dokumentu. By móc przeprowadzić właściwie 
tego typu badanie należy poznać szczegóły procesu wydawniczego danej 
epoki, techniki poligraficzne, etapy pracy drukarza czy korektora.

H. Bułhak słusznie zauważa jednak, że jest to metoda, która choć 
bardzo przydatna i skuteczna, ma swoje granice „Wyznacza je zaś, chociaż 
nie w sposób sztywny, postęp w produkcji materiałów drukarskich, ujed-
nolicenie krojów pism odlewanych z tych samych matryc przez warsztaty 
pracujące na szerszą skalę i obsługujące różne, często odległe od siebie 
oficyny. Dotyczy to także, w mniejszym nieco stopniu, innych elementów 
zasobu (np. ozdobniki metalowe). W Polsce zjawiska te dają się zauważyć 
od połowy XVI w. Dlatego też nasze rozważania odnosimy przede wszyst-
kim do książki XVI w. Nie znaczy to wszakże, iż w badaniach nad książką 
późniejszych stuleci metoda typograficzna traci całkiem swą skuteczność. 
Musi być jednak stosowana ze zdwojoną ostrożnością i wspierana innymi 
metodami nie wyłączając metody archiwalnej” [7, s. 47].



Metoda typograficzna w pracach bibliograficznych…
49

bibliogrAfiA: 

[1] Bednarska-Ruszajowa K.: Nowe metody w badaniach nad dawną 
książką w Polsce. „Historyka” 1996 t. 26, s. 63-69. ISSN 0073-
277X.

[2] Bernacki L.: Pierwsza książka polska. Studium bibliograficzne 
z 86 podobiznami. Lwów 1918.

[3] Bernacki L.: Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchoł-
tem grubym a sprośnym. Haarlem 1913.

[4] Bieńkowska B., przy współpracy E. Maruszak: Książka na prze-
strzeni dziejów. Warszawa 2005. ISBN 83-88581-21-X.

[5] Bieńkowska B.: Metody bibliologiczne w badaniach dziejów nauki. 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 29 nr 2 (1989), s. 331-
342. ISSN 0023-589X.

[6] Budzyk K.: Wiadomości o książce. Warszawa 1961.
[7] Bułhak H.: Analiza typograficzna jako metoda księgoznawcza w ba-

daniach nad dawną książką. W: Prace badawcze i bibliograficzne 
nad zbiorami rzadkich i cennych książek i dokumentów. Materia-
ły z seminarium polsko-radzieckiego Warszawa 8-10 października 
1985. Warszawa 1991, s. 40-48. ISBN 83-7009-028-1.

[8] Bułhak H.: Metoda typograficzna w badaniach nad dawną książką. 
Uwagi i refleksje. „Biuletyn Poligraficzny” 1977 nr 2, s. 37-52. 

[9] Cytowska M.: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 
1961.

[10] Encyklopedia wiedzy o książce. Red. nacz. A. Birkenmajer, 
B. Kocowski, J. Trzynadlowski. Wrocław 1971.

[11] Kawecka-Gryczowa A.: Radość i tragizm w życiu Kazimierza 
Piekarskiego. W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. 
Red. B. Kocowski. Wrocław 1974, s. 252-278.

[12] Korpała J.: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1969.
[13] Korpała J.: Zarys dziejów bibliografii w Polsce. Wrocław 1953.
[14] Korzon K.: Ludwik Bernacki. Bibliolog i edytor. Wrocław ; Warsza-

wa ; Kraków ; Gdańsk 1974.
[15] Krzyżanowski J.: Monumenta Poloniae Litteraria. (1913-1938). 

„Nowa Książka” R. 6 z. 1 (1939), s. 1-4.
[16] Lewicki K.: Habilitacja Ludwika Bernackiego w Uniwersytecie 

Jagiellońskim. „Ze Skarbca Kultury” 1953 z. 2, s. 35-54. ISSN 
0084-5221.

[17] Migoń K.: Metodologia badań księgoznawczych. W: Metodologia 
bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej. Materiały z sesji 
naukowej zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor-



Agnieszka Bajor
50

macji Naukowej oraz Bibliotekę Główną UAM (17-18 XII 1974 r.). 
Red. nauk. S. Kubiak. Poznań 1976, s. 65-73.

[18] Nowodworski W.: „Bibliograficznych ksiąg dwoje” Joachima Lele-
wela. Studium historyczno-bibliograficzne na tle epoki. Wrocław 
1959.

[19] Nowodworski W.: Wkład Lelewela do nauki o książce. „Bibliote-
karz” R. 28 nr 10 (1961), s. 290-310. ISSN 0208-4333.

[20] Piekarski K.: Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI 
i XVII. Kraków 1930.

[21] Piekarski K.: Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI 
i XVII. Wyd. 2 rozszerz. Kraków 1934.

[22] Piekarski K.: Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510-1516. 
Chronologia druków i zasobu typograficznego. Kraków 1926.

[23] Treichel I.: Pierwszy polski podręcznik bibliotekarski. „Roczniki 
Biblioteczne” R. 1 z. 1-2 (1957), s. 167-230. ISSN 0080-3626.

[24] Ulewicz T.: Wśród impresorów krakowskich doby renesansu. 
Kraków 1977.

Agnieszka Bajor
Department of Library Science and Book Marketing
Institute of Library and Information Science
University of Silesia in Katowice
e-mail: agnieszka.bajor@us.edu.pl

typogrAphic method in the bibliogrAphic workS of ludwik 
bernAcki And kAzimierz piekArSki

AbStrAct:
The article describes one of the research methods (apart from pro-
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pographic analysis, used after World War II by bibliographers (Kazimierz 
Budzyk, Maria Cytowska, amongst others), was a successful method for 
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AnAlizA zAwArtości prASy jAko metodA bAdAń prASoznAwczych. 
omówienie literAtury przedmiotu

AbstrAkt:

W artykule omówiono ważniejsze prace poświęcone badaniom 
prasoznawczym. Autorzy prezentowanych materiałów charakteryzowali 
przedmiot badań prasoznawczych oraz ich metody. Szczególną uwagę 
poświęcono analizie zawartości prasy. 
SłowA kluczowe: 

Analiza zawartości prasy. Prasoznawstwo. 

W badaniach nad prasą wykorzystuje się osiągnięcia nauk socjolo-
gicznych, z zakresu komunikacji, psychologii, literaturoznawstwa i wielu 
innych dyscyplin. Wybór właściwej metody badawczej decyduje o pod-
jęciu konkretnych działań w celu uzyskania informacji, które – po odpo-
wiednim opracowaniu – można analizować. 

Jerzy Mikułowski-Pomorski we Wstępie do prasoznawstwa pod 
redakcją Józefa Mądrego w rozdziale pod takim właśnie tytułem1 przed-
stawił metody i techniki badań prasoznawczych. Wymienił też typy dzia- 

1 Cały poniższy fragment oparty będzie o publikację [4].
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łań prasoznawczych w pracach redakcyjnych, które podjąć może zespół 
redakcyjny i w równym stopniu można z nich korzystać w badaniach 
naukowych2. 

Mikułowski-Pomorski wskazuje sześć podstawowych obszarów 
zainteresowania prasoznawców, a mianowicie:

 – autor – twórca tekstu, dziennikarz i cały zespół redakcyjny;
 – intencja – wskazuje cel, jakiemu służą formułowane przekazy i pożą-

dane skutki;
 – treść przekazu – może ona wyrażać w sposób jawny lub ukryty inten-

cje autora;
 – sposób udostępnienia treści przekazu odbiorcy – stanowi techniczne 

środki przekazu – słowo drukowane, obraz czy dźwięk;
 – odbiorca – rozpatrywany indywidualnie i zbiorowo;
 – skutki nadawania określonych komunikatów.

W badaniach wszystkie te obszary zainteresowania, choć w różnym 
stopniu, mogą być brane pod uwagę. Szczególne znaczenie ma treść prze-
kazu, stanowiąca niejako jego istotę, i jej forma – język komunikatu3, który 
kształtuje odbiór określonych treści. Analiza treści zawartych w tekstach 
czasopism pozwala na wyciągnięcie wniosków o celach i prawdopodob-
nych skutkach, jakie treści te mogły wywołać. Zwykle bowiem treść jest 
wyrazem intencji autora. Język przekazu pośrednio wskazuje też na jego 
potencjalnego odbiorcę – jest dostosowany do możliwości odbiorczych 
różnych grup czytelników. Niewłaściwie dobrany może prowadzić do nie-
zrozumienia treści przez odbiorcę lub też odwrotnie – do uznania przeka-
zu za zbyt prosty, mało interesujący czy bezwartościowy i – do zaniecha-
nia lektury czasopisma. 

Szczególnym przedmiotem zainteresowania badacza prasy mogą 
być funkcje czasopism. Funkcje odnoszą się do społecznego znacze-
nia komunikatów, a zatem ich wpływu na społeczeństwo. Mikułowski-
-Pomorski, powołując się na Irenę Tetelowską [6], wymienia następujące 
funkcje:

 – intencjonalną – zamiar, jakim się kieruje nadawca komunikatu, redak-
tor;

 – pełnioną – skutek, jaki wywołała treść nadanego komunikatu.
Można je ująć w sposób bardziej ogólny, nie zawsze rozgraniczając 

te dwa rodzaje funkcji – zamierzoną i rzeczywistą. W założeniu funkcje te 

2 Z jednej strony stosują je w praktyce redaktorzy dla poznania opinii czytelni-
ków, analizy i oceny swojej dotychczasowej pracy, a z drugiej są one przedmio-
tem zainteresowania metodologów.
3 Pisząc o sposobie udostępnienia przekazu, Mikułowski-Pomorski nie wspo-
mniał o języku, w jakim sformułowano przekaz.
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powinny się pokrywać i w badaniach nad konkretnymi przekazami należy 
wykazać ich zgodność bądź rozbieżność. 

Przywoływany już Mikułowski-Pomorski dzieli metody badawcze 
na dwa podstawowe rodzaje: metodę umożliwiającą badanie zbioru prze-
kazów, w sposób wyczerpujący, a więc monograficzną, oraz na pomaga-
jącą zanalizować tylko niektóre elementy zbioru, którą nazywa reprezen-
tacyjną. 

Autor wylicza także następujące typy redakcyjnych działań praso-
znawczych:

 – analiza danych o nakładach i dystrybucji;
 – analiza i opracowanie listów do redakcji;
 – otwarte i specjalistyczne dyskusje z czytelnikami;
 – ankiety prasowe;
 – badania czytelnictwa;
 – badania zawartości prasy;
 – sondaże opinii publicznej.

Działania te dostarczają cennych informacji, niemożliwych do uzy-
skania inną drogą, natomiast w artykule szczególną uwagę poświęcono 
badaniom zawartości prasy. 

Mikułowski-Pomorski omawia w swojej pracy również kilka me-
tod badań prasoznawczych. Obok wspomnianych wcześniej monograficz-
nej i reprezentacyjnej, proponuje metodę eksperymentalną, metodę doku-
mentów osobistych, obserwację, wywiad, sondaż ankietowy i testy. 

Analizie zawartości prasy poświęcony jest cały kolejny rozdział 
Wstępu do prasoznawstwa autorstwa Pawła Dubiela. Bodźcem dla roz-
woju tej metody było umasowienie prasy, które pociągnęło za sobą po-
trzebę znalezienia sposobu badania treści prasy. Drugim czynnikiem był 
„rozwój szkolnictwa dziennikarskiego, który przyniósł zapotrzebowanie 
na narzędzie zobiektywizowanego pomiaru i oceny zawartości mediów, 
a także na wyznaczenie standardów profesjonalnych i etycznych, co bez 
takiego narzędzia byłoby w pełni niemożliwe” [3, s. 18.]. Pierwsze bada-
nia metodą analizy zawartości przeprowadzano w drugiej połowie XIX w. 
Współcześnie metoda dotyczy różnych mediów, a rozwój technologiczny 
pozwala na wykorzystanie programów komputerowych do gromadzenia 
danych i opracowania wyników [2]. 

Założenia metody analizy zawartości prasy i wnioski dotyczące ba-
dań nad nią, wysnute przez badaczy, stanowią cenne wskazówki do ana-
lizy przekazów prasowych o charakterze jakościowym. Mimo że analiza 
zawartości prasy4 jest z definicji metodą ilościową, to wyniki liczbowe, 
jakie daje, służą wyciąganiu wniosków jakościowych. Już w samym wy-

4 Szerzej nazywana analizą zawartości mediów [3].
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odrębnieniu pewnych kategorii merytorycznych, do których później będą 
zaklasyfikowane różne teksty, można dopatrywać się charakteru jakościo-
wego, a w każdym razie będą one mu służyły. Dlatego rozważania nad 
analizą zawartości prasy poczynione przez wielu badaczy, z Bernardem 
Berelsonem na czele [1], stanowią cenne źródło wiedzy na temat badań 
nad zawartością prasy w ogóle. 

Na definicję analizy zawartości prasy Berelsona powołują się trzej 
autorzy, których prace wykorzystano do omówienia tej metody: Paweł 
Dubiel [2], Walery Pisarek [5] i Małgorzata Lisowska-Magdziarz [3]. 
W definicji tej stwierdzono, że analiza zawartości prasy to „technika 
badawcza służąca do obiektywnego, systematycznego i ilościowego opisu 
jawnych treści wypowiedzi” [2, s.170]. 

Obiektywizm stanowi warunek ważny, choć możliwy do spełnienia 
tylko w pewnym stopniu (Lisowska-Magdziarz nazywa go raczej postula-
tem). Zgodnie z nim każdy badacz ma do dyspozycji zestaw logicznych, 
jednolitych i jasno sformułowanych reguł postępowania [3], dzięki któ-
rym każdorazowa analiza tych samych treści prowadzi do uzyskania iden-
tycznych wyników [5]. 

Przez systematyczność rozumie się uwzględnienie całego materiału 
poddawanego badaniom lub reprezentatywnej próby, która odzwiercied-
la cechy wszystkich elementów, przy czym wszelkie jednostki badane są 
z zastosowaniem tych samych reguł i narzędzi, a stosowane pojęcia i ka-
tegorie służą jednoznacznemu zaklasyfikowaniu poszczególnych przeka-
zów. Ilościowy charakter analizy oznacza, że wynik analizy jest zliczalny, 
pozwala na określenie częstości występowania danego elementu, tego, czy 
jest go dużo czy mało [3]. Wreszcie omawiana metoda obejmuje, według 
definicji Berelsona, tylko jawną zawartość treściową przekazu. 

Warunki te budzą liczne zastrzeżenia kolejnych badaczy. Na przy-
kład nie wszystkie zjawiska występujące w mediach dają się uchwycić 
liczbowo, a czasami takie ujęcie po prostu nie jest potrzebne [3]. Nie da się 
też brać pod uwagę wyłącznie jawnych treści komunikatów, przykładowo 
kiedy pojawia się postawa pochwały lub krytyki, nie wyrażona wprost, 
choć jednoznacznie wynikająca z treści czy formy jej przedstawienia. 

Berelson przedstawił kilka zastosowań analizy zawartości prasy, za 
pomocą której można badać przekaz w różnych ujęciach, uzyskując różne 
informacje. Może ona służyć:

 – charakterystyce treści przekazów, ich wartości informacyjnej, 
względnie funkcji, jakie pełnią zawarte w nich informacje;

 – charakterystyce formy przekazów z uwzględnieniem jej znaczenia 
dla odbioru komunikatu;

 – charakterystyce nadawcy, zwłaszcza jego intencji, ale także jego 
kompetencji i innych cech;



Analiza zawartości prasy jako metoda badań prasoznawczych…
55

 – charakterystyce odbiorców – ujawnieniu postaw, dążeń i wartości 
różnych grup społecznych;

 – charakterystyce efektów przekazu, to jest skutków, jakie wywołał 
przekaz [5].

Kwestią dyskusyjną jest, w jakim stopniu sama analiza zawartości 
może „udzielić” odpowiedzi na pytania dotyczące wymienionych proble-
mów. Charakterystyka tak nadawcy, jak i odbiorcy oraz efektów przekazu 
wymaga szerszej wiedzy, niż ta niesiona przez przekaz, zapoznania się 
z kontekstem, w jakim on się pojawił i funkcjonował. Analiza zawartości 
może nie dostarczyć informacji zarówno o intencji zamierzonej nadawcy 
ani o realnym wpływie danych treści na odbiorców. Może jednak wska-
zać, do jakiego celu te treści, przedstawione w takiej a nie innej formie, 
zmierzają. Wnioski wysunięte na ten temat można zestawić z misją na-
dawcy i dokonać w ten sposób jej weryfikacji. 

Bardziej niż o odbiorcy należałoby mówić w przypadku analizy za-
wartości o adresacie, a więc o kimś, do kogo został skierowany komunikat, 
na co wskazuje forma przekazu – język, wymagania dotyczące orientacji 
potencjalnego odbiorcy w danej dziedzinie, jego kompetencji odbiorczych 
itp. lub bezpośrednie zwroty do adresata, jeśli takie występują w tekście. 

Można jednak wykazać, jakich informacji analiza zawartości może 
dostarczyć mimo tych zastrzeżeń, prezentując uzyskane dane w szer-
szym kontekście. Walery Pisarek5 pisze, że choć materiałem badawczym 
w analizie zawartości prasy jest treść i forma przekazu, to przekaz nie 
jest badany dla siebie samego, ale dla ukazania związków między nim, 
a pozostałymi elementami procesu komunikacyjnego. Pisarek wyróżnił 
kilka rodzajów badań stanowiących wskazówkę, jakie aspekty powinno 
się brać pod uwagę w badaniach prasoznawczych:

 – „Badania związków między przekazem, a nadawcą” – określone 
cechy treści przekazu, stosowana retoryka, poruszanie jednych, a po-
mijanie innych zagadnień mogą wskazywać na poglądy, postawy 
i intencje nadawcy;

 – „Badania związków między treścią i formą przekazów, a kodem” 
– obejmują porównanie przekazów w różnych kodach, na przykład 
wartości informacyjnej fotografii i opisu słownego tego samego 
zdarzenia czy obiektu; 

 – „Badania związków między treścią przekazów a rzeczywistością” 
– pozwalają uchwycić błędy rzeczowe, ocenić rzetelność podanych 
informacji oraz ujawnić deformacje przedstawionego świata;

 – „Badania związków między treścią i formą przekazów a kanała-
mi komunikacji” – wykazują „podobieństwa i różnice zawartości 

5 Cały poniższy fragment został oparty o jego publikację, z bezpośrednim zacyto-
waniem nazw rodzajów badań [5].
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poszczególnych gazet i czasopism w celu ich porównawczej charak-
terystyki” [5, s. 53]. Porównać można na przykład komunikaty pra-
sowe w wersji drukowanej oraz zamieszczane w Internecie; 

 – „Badania związków między cechami przekazów a konsytuacją” – 
przez konfrontację przekazów sformułowanych przez jednego na-
dawcę w różnych okolicznościach można określić, jak dana sytua-
cja wpłynęła na to, co i jak zostało przez niego wyrażone w danym 
przekazie; 

 – „Badania związków między cechami przekazów a czasem ich po-
wstania” – porównując ze sobą treść i formę komunikatów pojawia-
jących się z biegiem czasu można określić tendencje rozwojowe cza-
sopisma, ewolucję ideową itp.; 

 – „Badania związków między cechami przekazów a odbiorcami” 
– pozwalają na ocenę wartości przekazów przeznaczonych dla 
określonej grupy odbiorców, stopnia zaspokojenia przez nie po-
trzeb odbiorców, ich dostosowania do możliwości percepcyjnych 
odbiorców, na przykład przez zestawienie przekazów skierowanych 
do różnych grup odbiorców (dodatek dla dzieci w czasopiśmie dla 
dorosłych itp.) lub analizę wypowiedzi odbiorców (listów do redak-
cji itp.);

 – „Badania związków między cechami przekazów a ramami kultural-
no-społeczno-polityczno-ekonomicznymi, w jakich one powstały” 
– umożliwiają określenie różnic między przekazami powstającymi 
w różnych ustrojach politycznych czy tradycjach kulturalnych. 
W polskich warunkach można porównać artykuły z okresu komuni-
zmu oraz z lat już po obaleniu starego ustroju. 

Wymienione możliwości prezentacji treści przekazu w szerszym 
kontekście komunikacyjnym pozwalają na jej głębszą analizę. Bez takie-
go kontekstu omówienie ich byłoby ubogie, niepełne lub wprost mogłoby 
prowadzić do błędnych wniosków.

Niniejsza analiza wybranej literatury poświęconej badaniom pra-
soznawczym, ukazuje ich złożoność. Różne są bowiem obszary zainte-
resowań prasoznawców, niejednolite typy działań prasoznawczych oraz 
metody badań. Odmienne działania i metody mogą pomóc w uzyskaniu 
różnorodnych informacji. Należy je dobierać odpowiednio do obszaru za-
interesowań badacza z uwzględnieniem danych, jakie chciałby on uzyskać. 

Duże możliwości daje badaczowi metoda analizy zawartości prasy. 
Charakterystyka treści i formy przekazu zwykle mają kluczowe znaczenie 
w badaniach prasy, jednak nie powinno się ich dokonywać w całkowitym 
oderwaniu od pozostałych elementów procesu komunikacyjnego. 
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Problematyka metod badawczych stosowanych w prasoznawstwie 
jest szeroka i w wielu aspektach dyskusyjna. Nie sposób w ramach jed-
nego artykułu wyczerpująco omówić to zagadnienie. Dlatego też skupię 
się na metodzie, która odgrywa w badaniach poszczególnych tytułów prasy 
istotną rolę. Artykuł ma w swym założeniu przybliżenie możliwości zasto-
sowania metody bibliograficznej do prowadzenia rozważań naukowych 
z zakresu historii prasy lub z użyciem materiału czasopiśmienniczego. 
Podstawą rozważań jest analiza metod wykorzystywanych przez badaczy 
historii prasy Drugiej Rzeczypospolitej, a w szczególności prowadzonych 
w Zakładzie Historii Książki i Bibliotek Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – analiz 
prasy samorządowej, ukazującej się w latach 1918-19391.

Czasopisma stanowią bogate źródło informacji. Ich badaniami 
zainteresowani są przedstawiciele wielu dziedzin nauki. Wśród naukow-
ców zajmujących się prasą są m.in. bibliolodzy, kulturoznawcy, socjolo-
gowie, historycy oraz oczywiście prasoznawcy. Każde z podejść posiada 
bogatą, dostosowaną do specyfiki nauki metodologię badawczą. Naj-
pełniej teoretycznie i metodologicznie problematyką czasopiśmienniczą 
zajmuje się prasoznawstwo, które prowadzi dyskusję nad przedmiotem, 
a także metodami badawczymi. Przykładem może być jedna z bardziej 
znanych w tej dyscyplinie polemika naukowa nad definicją, celami i me-
todami prowadzona przez Irenę Tetelowską i Mieczysława Kafla oraz 
badaczy z nimi związanych2. W literaturze obecne są więc różne sposoby 
widzenia przedmiotu badań czasopiśmienniczych i definicje prasoznaw-
stwa. W świetle wyjaśnień encyklopedycznych prasoznawstwo oznacza 
dyscyplinę naukową zajmującą się badaniem określonego – lub określo-
nych – przejawów życia społecznego w ich ujęciu funkcjonalnym oraz in-
stytucjonalnym [6, szp. 1778-1779; 7, s. 192-194]. Przedmiot badań 
prasoznawczych znajduje się zatem w nurcie nauk humanistycznych 
i społecznych, czyli m.in. nieopodal bibliologii i informatologii, które 
wykorzystują prasoznawstwo jako naukę pomocniczą. 

Szeroko reprezentowanym kierunkiem badawczym prasoznawstwa 
jest historia prasy. Obiektami badań z tego zakresu są poszczególne tytuły

1 Efektem tychże analiz jest – mająca ukazać się w najbliższym czasie drukiem 
– dysertacja doktorska Prasa Centralnych Związków Samorządowych w Drugiej 
Rzeczypospolitej. Studium historyczno-bibliologiczne [Zob. 13].
2 Znamienity teoretyk prasoznawstwa, Marian Kafel sugerował, że prasoznaw-
stwo zajmuje się badaniem wszystkich ośrodków informacji masowej, więc też 
radia, telewizji czyli także zasobów Internetu [Zob. 10, s. 102-103]. W opozycji 
do wspomnianego występowała Irena Tetelowska, która proponowała zawężenie 
pola badawczego, bądź zastosowanie pojęcia – nauk o środkach masowej infor-
macji, które dziś wydają się być bliskie np. informatologii [Zob. 19, s. 3-16]; Zob. 
też [9]. 
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bądź zespoły tytułów. W nurcie badań historii prasy analizowane są różno-
rodne zagadnienia. Główny cel istnienia prasy zawiera się w funkcji prze-
kazywania społeczeństwu informacji i jej wpływu na opinię publiczną. 
Zauważa to celnie – w swym artykule zatytułowanym Metody badawcze 
w prasoznawstwie – Wojciech Spaleniak, twierdząc, że głównym postula-
tem badania dla historyków prasy powinno być spostrzeganie przedmiotu 
badań, czyli czasopism, jako części procesu rozwojowego ludzkości. Pisze 
on: „Z powyższego [nieodzownego związku prasy ze społeczeństwem – 
K. M.] wypływa generalny postulat badawczy dla historii prasy, mianowi-
cie, że swój przedmiot badań powinna traktować jako jeden z elementów 
procesu rozwojowego społeczeństwa” [18, s. 173]. 

Jako zjawisko społeczne, prasa posiada stale określoną formę ma-
terialną, piśmienniczą, a także ideową. Dlatego też stwierdzenie, że nie 
funkcjonuje prasa niezależna od wpływów czynnika organizacyjnego, 
związanego z finansowaniem, który często łączy się z ideowym, wydaje 
się być zasadne. Zatem kontekst organizacyjny i geopolityczny winien 
być nieodzownym elementem procesu badawczego. Specyfika prasy wią-
że się także z różnorodnością typologii o charakterze formalnym oraz 
rzeczowym. Cytowany już Spaleniak proponuje katalog podstawowych 
problemów badawczych, w którym można wyszczególnić poszczególne 
grupy: 

 – warunki działania (sytuacja gospodarcza, społeczna, polityczna, 
poziom oświaty i kultury, prawna); 

 – baza materialna i administracyjna (podstawy finansowania, pomiesz-
czenia, drukarnia, rozpowszechnianie); 

 – redaktorzy i współpracownicy; 
 – zadania prasy (dysponenci i odbiorcy); 
 – strona formalna (układ typograficzny, szata graficzna); 
 – struktura tematyczna (gatunki dziennikarskie, aktualność informacji); 
 – treść; 
 – zasięg oddziaływania (nakłady, drogi i obszar kolportażu, odbiorcy, 

pozycja tytułu w kontekście prasy segmentu, regionu czy kraju); 
 – zakres oddziaływania (wpływ na społeczeństwo)3. 

Możliwości przeprowadzenia kompletnych analiz uzależnione są 
od materiału faktograficznego i dokumentacyjnego, którym dysponuje-
my oraz dobrania metod badawczych. Podstawowym źródłem w bada-
niach nad prasą – poza zwykle rozproszonymi i często niekompletnymi 

3 Klasyfikację podaję za publikacją Wojciecha Spaleniaka [18, s. 175]. 
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archiwaliami czy wzmiankami w literaturze – pozostaje materiał w postaci 
samych tytułów4. 

Poddawany badaniom zestaw źródeł ma w przypadku prasy róż-
ny charakter, dlatego konieczne jest wybranie właściwych metod badaw-
czych. W ramach historii prasy, z której często korzystają także bibliolodzy 
i informatolodzy, najczęściej stosuje się metodę analizy i krytyki źródeł, 
analizy treści, obserwacji, statystyczną oraz uważaną za najważniejszą au-
tonomiczną dla prasoznawstwa – metodę ilościowej analizy periodyków, 
która choć uznawana jest za bardzo szczegółową, nie jest zbyt często wy-
korzystywana [por. 7, s. 29-30]. Poza ostatnią, wszystkie z wymienionych 
metod są adaptowane na potrzeby badań prasoznawczych z innych nauk. 

W katalogu tym brak, często marginalizowanej, metody bibliogra-
ficznej, która staje się podstawą wszystkich badań związanych z prasą. 
Termin bibliografia możemy rozumieć w różny sposób. Rozumiejąc termin 
szeroko, za bibliografię uznać należy „jedną z dyscyplin wchodzących 
w skład nauki o książce (bibliologii)” [22, s. 13], mającą za swój przed-
miot wszelkie dokumenty i własną metodologię. Bibliografia stanowi tak-
że podstawę teoretyczną badań bibliograficznych. W innym rozumieniu 
bibliografia jest to – mająca szczegółowe wytyczne i przepisy – „metody-
ka sporządzania opracowań bibliograficznych” [22, s. 13]. Za bibliografię 
uznaje się też uporządkowane zestawienia dobranych dokumentów oraz 
polegającą na przygotowaniu opracowań bibliograficznych „działalność 
bibliograficzną” [22, s. 13]. 

Spośród ujęć terminu wyszczególnić można więc dwa główne: 
szersze – charakteryzujące bibliografię jako naukę oraz węższe – doty-
czące techniki tworzenia opisów, zestawień, dotyczących konkretnego 
zagadnienia. Bibliografia posługuje się przy tym specyficzną dla siebie 
metodą – opisem bibliograficznym, mogącym występować w dwóch 
formach: rejestracyjnej oraz adnotowanej. W ramach swych badań biblio-
grafia posiłkuje się także metodami zaczerpniętymi z nauk pomocniczych, 
jak historyczną, typograficzną czy statystyczną [18, s. 177]. W odniesie-
niu do badań nad historią prasy, obecność metod bibliograficznych wyda-
je się być zagadnieniem bezdyskusyjnym. Niemniej obszary, w których 
zastosować można narzędzia bibliograficzne, są bardzo szerokie. 

4 O źródłach do badań prasy pisali np. M. Tyrowicz: Klasyfikacja źródeł do dzie-
jów czasopiśmiennictwa i prasy. „Prasa Współczesna i Dawna” 1958 nr 4, 35-
50; B. Dymek: Materiały źródłowe do historii prasy w warszawskim Archiwum 
Akt Nowych. „Prasa Współczesna i Dawna” 1958 nr 4, s. 122-127; R. Wapiński: 
Problemy źródłoznawcze badań prasoznawczych. W: Werbalne i pozawerbal-
ne środki wyrazu w źródle historycznym. Warszawa 1981, s. 108-115; S. Dziki: 
Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Problemy teoretyczno-metodologiczne, 
tradycje, stan, postulaty. Wrocław 1992.
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Przygotowanie oraz opracowanie materiału w sposób zaplanowa-
ny i systemowy, z wykorzystaniem poprawnie dobranych metod, a także 
wspierających je szczegółowych technik badawczych, jest elementem od-
powiednio przeprowadzonych czynności naukowych. Dlatego też wybór 
sposobu korzystania ze źródeł periodycznych jest nieodzownym i istot-
nym elementem gruntownych analiz prasy, jako przedmiotu bądź źródła 
badań. Podczas wielu czynności związanych z opracowywaniem, a także 
analizowaniem materiału czasopiśmienniczego, możemy skorzystać z na-
rzędzi bibliograficznych. 

Podstawą przy prowadzeniu badań – czy to w przypadku ana-
liz jednego, jak i wielu tytułów – jest we wstępnych etapach, przygoto-
wanie w oparciu o kwerendy archiwalne, biblioteczne, bibliograficzne, 
zestawienia materiałowego. Tematyką powyższych działań odnośnie do 
historii prasy może być np. określenie stanu badań, wykazanie lokalizacji 
i kompletności badanych tytułów, a także ich obecności w opracowaniach 
bibliograficznych. Profesjonalnie przygotowany spis nie musi być jedynie 
rejestrem o charakterze dokumentu roboczego, ale może stać się wartoś-
ciowym materiałem, stanowiącym katalog przydatny szerszemu gronu ba-
daczy, stanowiąc inspirację i podstawę do dalszych, pogłębionych badań. 
Przy tworzeniu zestawień zastosować można formę bibliografii adnoto-
wanej, w której odnotowuje się informacje szczegółowe, jak np. opisy 
treściowe, dane, dotyczące stanu zachowania, zmiany tytułów, wydaw-
ców czy redakcji. W pierwszym rzędzie, fachowo skonstruowany – czyli 
oparty na właściwym modelu i metodzie – spis bibliograficzny systema-
tyzuje materiał i pozwala poruszać się w obszernym materiale prasowym. 
Założony apriorycznie model bibliografii może być oczywiście modyfi-
kowany, jeśli w trakcie działań badawczych okaże się zbyt wąski. Ten 
bardzo ważny w pracy nad materiałem czasopiśmienniczym etap uznać 
należy za konieczny element każdego działania naukowego. Wykorzysta-
nie narzędzi bibliograficznych nie powinno jednak kończyć się na począt-
kowym etapie czynności badawczych.

Istotnym dla badania historii prasy elementem są analizy zagadnie-
nia ilościowego jej rozwoju. W tym kontekście nieocenionym źródłem 
informacji są bibliografie ogólne i specjalne, odnotowujące ilościowy 
rozwój rynku prasowego oraz jego elementy składowe. Zestawienia 
bibliograficzne rejestrować mogą przekrój struktury periodycznej regio-
nu bądź całego kraju czy uwzględniać podział prasy według typologii 
tematycznej. Jeśli materiał taki ma charakter pełny, może stanowić cenne 
źródło wniosków porównawczych, określających miejsce badanego zja-
wiska w systemie prasy. Opracowania bibliograficzne tego typu wymie-
nia i systematyzuje – w swym artykule zatytułowanym Kierunki badań 
nad historią prasy polskiej 1918-1939 – Władysław Marek Kolasa [11, 
s. 23-28].
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Jak zauważa Kolasa, oceniając badania nad historią prasy, ukazują-
cą się w latach 1918-1939, obok cennych opracowań ogólnych5, główną 
część stanowią prace, dotyczące poszczególnych czasopism, zespołów 
tytułów oraz monograficzne6. Dla tych ostatnich nieocenionym źródłem, 
szczególnie przy monografii tytułów, bywa bibliografia zawartości prasy. 
Metoda ta może spełniać kilka zadań, jako specyficzna metoda warszta-
towa dla badacza historii prasy, główna metoda monograficzna w bada-
niu poszczególnych tytułów oraz cenne źródło informacyjne do dalszych, 
poszerzonych analiz [18, s. 178]. Opracowywane na potrzeby badań 
zestawienia często realizują więcej niż tylko jedno zadanie. 

By spełniała swe cele, bibliografia taka musi zostać poprawnie 
skomponowana. Stworzenie koncepcji bibliografii zawartości czasopis-
ma lub czasopism nie jest zagadnieniem prostym, gdyż badacz staje przy 
jej przygotowaniu przed wieloma problemami. Jedną z najistotniejszych 
kwestii jest przyjęcie właściwej techniki i dopasowanie jej do badanego 
materiału. 

Najpełniejszy obraz uzyska się, przyjmując zasadę kompletności. 
Obliguje ona do rejestrowania całości czasopisma i stosowana powinna 
być przy materiale o charakterze specjalnym, w którym każda informa-
cja stanowi wartościowe źródło do badań. Taką koncepcję przyjąć należy 
w bibliografowaniu periodyków o charakterze zabytkowym bądź trudno 
dostępnym. Nie zawsze jednak – ze względu na obszerność niektórych 
zespołów czasopism – można zastosować ten model. Sytuacja taka wystę-
puje m.in. w przypadku zestawienia, którego przedmiotem są np. gazety 
codzienne. 

Mając do czynienia z obszernym zbiorem informacji, trzeba przy-
jąć i wyznaczyć kryteria selekcji, w ramach których będziemy prowa-
dzić spis. Można wyznaczyć je pod kątem formalnym, ilościowym, ja-
kościowym – czyli wartościowania – oraz wykorzystać formy krzyżowe. 
W ramach kryterium formalnego dokonujemy selekcji ze względu na 
zawartość treści w poszczególnych stałych działach, pomijamy pozosta-
łe. Zastrzeżenie to może skutkować opuszczeniem ważnych dla badane-
go zagadnienia informacji zawartych np. w cyklach tematycznych. Jest 

5 Zob. np. A. Paczkowski: Prasa polska w latach 1918-1939. Warszawa 1980. 
6 Zob. np. T. Kłak: Czasopisma Awangardy. Cz. 1-2. Wrocław 1978-1979; 
A. Magnowska: Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej. Poznań 1994; 
I. Michalska: Czasopisma dla dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Łódź 
1994; J. Pytel: Polska prasa wojskowa 1914-1921. Powstanie, rozwój i jej miej-
sce w życiu politycznym. Toruń 2002; A. Kaleta: Polskie katolickie czasopiśmien-
nictwo misyjne w II Rzeczypospolitej. Kalisz 2001; G. Wrona: Polskie czasopisma 
naukowe w latach 1918-1939. Kraków 2005; A. Graboń: Problematyka żydow-
ska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym. Kraków 2008; 
T. Mielczarek: Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918-
1939). Sosnowiec 2009.
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to właściwie przykład także koncepcji krzyżowej, gdyż funkcjonuje tu 
również kryterium wartościujące. Zastosowanie koncepcji ilościowej, 
w ramach której spis rejestruje tylko teksty obszerniejsze, skutkuje po-
minięciem np.– niejednokrotnie ważnych oraz będących czasem jedynym 
zapisem – krótkich notatek kronikarskich. Selekcjonowanie prasy pod ką-
tem wartości treściowej uwypukla najbardziej istotne treści danego pisma, 
określające koncepcję i politykę periodyku. Tu zadanie przygotowującego 
wiąże się z subiektywną oceną wagi tekstów składających się na kierunek 
czasopisma7. 

Przyjęcie odpowiedniej formy należy do zadań trudnych i – jako 
kluczowy element planowania pracy – pozwoli badaczowi, na podstawie 
źródeł, uzyskać bogaty materiał, który będzie podstawą do kompletne-
go opisu zjawiska. Istotne przy budowie zestawienia rejestrującego za-
wartość czasopisma jest wybranie właściwej, ujednoliconej formy opisu 
bibliograficznego. Pomocne są tu normy opisu bibliograficznego. Pamię-
tać jednak trzeba, że istotne informacje – zbierane w trakcie przygotowa-
nia bibliografii zawartości – nie powinny być pomijane, tylko ze względu 
na założone apriorycznie ramy opisu. Dlatego też ważną rolę odgrywa 
wypracowanie specyficznej i ergonomicznej w stosunku do badanego ma-
teriału, budowy opisu. Szczególnie w tym gronie przedstawiają się spisy 
bibliograficzne adnotowane, w których dodatkowe, zawarte w adnotacjach 
dane, podnoszą wartość zestawienia.

Nie bez znaczenia dla bibliograficznego spisu zawartości ma model 
układu zestawienia. Ten dobrać należy do typu czasopisma, czasu jego 
ukazywania się oraz przeznaczenia bibliografii. Modele podziału materia-
łu podobne są do tych stosowanych powszechnie w bibliografii, czyli np.: 
alfabetyczny, chronologiczny, systematyczny, przedmiotowy i krzyżowy 
[por. 20, s. 130-133]. Szczególnie ciekawe wydaje się zastosowanie ukła-
du systematycznie dzielącego treść na grupy tematyczne. Budowa takiego 
zestawienia pomocna będzie przy dokonywaniu analizy treściowej, a tak-
że stanie się wsparciem dla dalszych badań.

Bibliografia zawartości prasy uzupełniana jest spisami, indek-
sami czy wykazami pomocniczymi. Można za ich pośrednictwem ob-
serwować ewolucje elementów czasopisma, np. zmiany w strukturze 
formalno-wydawniczej periodyku. Stwarza to więc sposobność do przy-
gotowania wstępnej refleksji nad np. ewolucją ilościową stałych dzia-
łów, szatą ilustracyjną, układem typograficznym, aktywnością autorów, 
redakcji i ogłoszeniodawców, a także elementami takimi jak: nakład, for-
mat, objętość, paginacja, cena, łamanie tekstu czy baza poligraficzna. Ich 
uniwersalność pozwala na zebranie materiałów i przygotowanie cennych 
zestawień do przeprowadzenia rozległych badań nad konstytutywnymi 
7 Systematykę podziału bibliografii zawartości przytoczyłem na podstawie infor-
macji z tekstu: Stefanii Skwirowskiej [17, s. 346-366].
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elementami prasy. Do opracowania danych pozyskanych z użyciem do-
datkowych spisów bibliograficznych, konieczne jest wsparcie się metoda-
mi pomocniczymi oraz wypracowanie szczegółowych technik. Konkretne 
przykłady wykorzystania adnotacji i spisów pomocniczych przedstawię 
w kontekście badań prasy samorządowej.

Wybranie oraz wypracowanie właściwej formy i – w ramach wy-
branego modelu – stopnia kompletności oraz gruntowne przygotowa-
nie bibliografii zawartości czasopism, daje sposobność do wyciągnięcia 
pogłębionych wniosków całościowych dotyczących omawianego zjawi-
ska prasowego. Zestawienie poszczególnych opracowanych w trakcie 
przygotowywania spisu zawartości części składowych tytułu stworzy 
obraz tendencji w periodyku. Można brać pod uwagę: zawartość tema-
tyczną, politykę redakcyjną, fluktuacje autorów, stopień oddziaływania na 
opinię publiczną, sytuację ekonomiczną tytułu czy preferencje dystrybu-
cyjne. Jak wspominałem wcześniej, zredagowana bibliografia może stać 
się źródłem pomocnym dla innych badaczy. 

Przykładem wykorzystania metod bibliograficznych do badania 
prasy będzie przywołana już dysertacja poświęcona prasie centralnych 
związków samorządowych ukazujących się w Drugiej Rzeczypospolitej. 
Nim jednak przejdę do zagadnienia metod bibliograficznych, wykorzy-
stanych przy badaniu problematyki, konieczne jest choćby krótkie wpro-
wadzenie w tematykę. Przedmiotem studium stała się prasa centralnych 
związków samorządu terytorialnego, ukazująca się w latach 1919-1939. 
Są to periodyki organizacji samorządowych o zasięgu ogólnopolskim, 
skupiających jednostki międzykomunalne [8, s. 234-260]. Były nimi 
Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowemu oglądowi poddałem tygodnik ogólnopolskich 
organizacji powiatowych – „Samorząd” (1919-1939), miesięcznik dzia-
łaczy municypalnych – „Samorząd Miejski” (1921-1939) oraz kwartal-
nik poświęcony teorii i życiu komunalnemu – „Samorząd Terytorialny” 
(1929-1939). Tytuły te wybrałem jako najbardziej reprezentatywne dla 
ogólnopolskiej prasy samorządowej dwudziestolecia międzywojennego, 
gdyż były związane z największymi organizacjami samorządowymi, re-
prezentującymi sejmiki powiatowe, powiaty, miasta, gminy i gromady 
oraz stanowiły egzemplifikacje różnych typów periodyków: tygodnika, 
miesięcznika i kwartalnika. Z typologią częstotliwości ukazywania się 
łączy się typologia charakteru periodyków: informacyjnego, popularno-
naukowego i specjalistycznego – naukowego.

Podejmując się tego tematu, w pierwszej kolejności metody 
bibliograficzne przydatne mi były – jak każdemu badaczowi historii pra-
sy – do przygotowania zestawienia określającego stan badań, lokalizację 
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i kompletność badanych tytułów, a także ich obecności w literaturze, opra-
cowaniach bibliograficznych oraz zasobach archiwalnych. 

Pierwszym z działań badawczych, w których wykorzystałem tech-
niki, a zarazem źródła bibliograficzne, było sprawdzenie i skompletowa-
nie materiału głównego w postaci zespołów badanych czasopism. Podczas 
przygotowywania bibliograficznego zestawienia zasobów analizowanej 
przeze mnie prasy, zwróciłem uwagę na obecne pod tym samym tytułem 
inne czasopisma, ukazujące się przed powstaniem omawianych organów 
prasowych8. Bibliograficzny wykaz dostępności analizowanych periody-
ków pozwolił usystematyzować przedmiot badań i rozpoznać pierwsze 
istotne wyzwania badawcze. 

Odniesienia do czasopism związków samorządowych często od-
najdujemy na łamach publikacji dotyczących samorządu komunalnego 
(terytorialnego), pióra badaczy samorządu, dla których przy braku zaso-
bów archiwalnych czasopisma te są podstawowym i cenionym źródłem 
informacji9. Mimo wnikliwych kwerend nie odnotowałem w zestawieniu 
prawie żadnych prac poruszających problematykę periodyków samorzą-
dowych. Przez długie lata nie budziły one większego zainteresowania 
badaczy10. W trakcie przygotowania wstępnego opracowania, natknąłem 
się na kilka publikacji będących bibliografiami specjalnymi poświęco-

8 Taka sytuacja miała miejsce w przypadku tytułu „Samorząd”, który ukazy-
wał się wcześniej w latach 1881-1887 we Lwowie, w roku 1915 w Warszawie, 
a w 1918-1919 wydawany był Lublinie. Podobna sytuacja miała miejsce w „Sa-
morządem Miejskim”, który wcześniej wydany został w 1918 roku w Warszawie.
9 Zob. np. T. Bigo: Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskie-
go. Warszawa 1928; J. Panejko: Geneza i podstawy samorządu europejskiego. 
Wilno 1934; D. Sieradzka: Samorząd komunalny woj. śląskiego 1920-1939. 
Aspekty polityczne i narodowościowe. Gliwice 1992; S. Wójcik: Samorząd te-
rytorialny w XX wieku. Lublin 1999; J. Tarno: Samorząd terytorialny w Polsce. 
Warszawa 2002; M. Grzybowska: Decentralizacja i samorząd w II Rzeczpospo-
litej. Kraków 2003; R. Szwed: Centralne związki samorządowe w Polsce (1917-
2003). Związek Miast Polskich. Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej – 
Związek Powiatów Polskich. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 
Częstochowa 2003; S. Wykrętowicz: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania. 
Wyd. 3. Poznań 2004; E. Zieliński: Samorząd terytorialny w Polsce. Wyd. 2. 
Warszawa [2004].
10 Po dzień dzisiejszy mało wiemy o różnorodnym charakterze tych wydawnictw, 
gdyż są to problemy nie w pełni rozpoznane. Odnalazłem jeden tylko artykuł – 
autorstwa Ryszarda Szweda – zajmujący się tą problematyką, który w ogólny 
sposób charakteryzuje zagadnienie. Zob. R. Szwed: Centralna prasa samorządo-
wa w Polsce w latach 1918-1939. W: Polska – Europa – świat XX wieku. Studia 
i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi, w czterdziestole-
cie Jego pracy twórczej. Red. W. Wierzbieńca. Rzeszów 2005, s. 635-644.
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nymi samorządowi terytorialnemu11. Publikacje te, choć wykorzystują 
periodyki samorządowe, są w dużym stopniu niekompletne. Dlatego 
konieczne było także przejrzenie zasobów archiwalnych. Powstało więc 
pierwsze – wykorzystujące źródła i techniki bibliograficzne – zestawienie 
źródeł do badań nad prasą centralnych związków samorządowych. 

Z uwagi na nikły stan badań nad zagadnieniem, zasadnicze zna-
czenie w moich badaniach miały: analiza archiwalnych egzemplarzy 
kompletnych roczników „Samorządu”, „Samorządu Miejskiego” oraz 
„Samorządu Terytorialnego”, a także osobno ewidencjonowanych stałych 
dodatków do tych pism12. Do analizy pozyskałem również egzemplarze 
archiwalne wcześniejszych „Samorządów”: 1) z lat 1881-1887, 2) z roku 
1915 oraz 3) wydawanego w okresie 1918-1919 lubelskiego poprzednika 
ogólnopolskiego tygodnika. Ponadto dotarłem do „Samorządu Miejskie-
go” z 1918 roku.

Jedną z podstawowych metod opracowania wybranych tytułów sta-
ła się metoda bibliograficzna. Przydatna była do stworzenia – przy wyko-
rzystaniu zasadniczego materiału – bibliografii zawartości omawianych 
czasopism. W przypadku badanych tytułów wybór koncepcji był wyjątko-
wo niełatwy, gdyż czasopisma te różnią się w znaczący sposób wieloma 
elementami. Były nimi: objętość, okres ukazywana się, częstotliwość, od-
mienna grupa odbiorców, w związku z tym niejednorodna była też tema-
tyka oraz zastosowane gatunki piśmiennicze. 

Pierwszą grupę z wymienionych problemów, która nie usprawniła 
wyboru metody, okazała się objętość oraz częstotliwość wydawania oma-
wianych czasopism. Jak wynikło ze szczegółowej bibliograficznej analizy 
objętości, materiał – który wymagał opracowania – stanowił imponujący 
objętościowo zespół treści zawarty na blisko 47 000 stronach. Najbardziej 
rozbudowany przedstawiał wychodzący najdłużej – bo 21 lat – a przy tym 
ukazujący się najczęściej, tygodnik „Samorząd”, którego łączna objętość 
– przy 962 numerach – liczyła prawie 18 000 stron, wydanych w formacie 
introligatorskim 2º. Kolejne chronologicznie i objętościowo były publi-
11 Zob. np A. Suligowski: Bibliografia prawnicza polska XIX i XX wieku. Po-
przedzona słowem wstępem i rzutem oka na twórczość piśmienniczą prawników 
polskich w ciągu XIX i pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Warszawa 1911; 
S. Podwiński: Bibliografia polskiej literatury o samorządzie terytorialnym (1860 
- 1 VIII 1925). Warszawa 1926; S. Łoza: Hoesika „Bibliografia prawnicza polska 
1918-1928”. Warszawa 1930; A. Wiktorowska: Polska bibliografia prawnicza 
samorządu terytorialnego 1840-1983. Wrocław 1986.
12 Są nimi: „Biuletyn Ogrodniczy” „Biuletyn Urbanistyczny”, „Biuletyn Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjny”, „Biuletyn Związku Pracowników Komunalnych Rze-
czypospolitej Polskiej” „Gmina i Wieś”, „Przegląd Tygodniowy” („Przegląd 
Samorządowy”), „Przyjaciel Zdrowia” „Nasza Gmina”, „Ubezpieczenia, Odbu-
dowa, Pożarnictwo”, „Wieś i Gmina”, „Zdrowotność Publiczna”. Przy badaniu 
pism wykorzystano metodę bibliograficzną – bibliografię zawartości czasopism, 
wraz ze spisami pomocniczymi. 
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kowany przez 19 lat miesięcznik „Samorząd Miejski”, którego objętość 
– przy 305 zeszytach – liczyła prawie 23 000 stron oraz drukowany naj-
krócej, gdyż 11 lat, kwartalnik „Samorząd Terytorialny”, obejmujący przy 
6 250 stron w 41 zeszytach. Obydwa tytuły ukazywały się w introliga-
torskim formacie 8º, czyli octavo. Dodatkowo poszczególne czasopisma 
– z uwagi na ich długi cykl wydawniczy i niełatwą sytuację polityczno-
-ekonomiczną w Drugiej Rzeczypospolitej – notowały poważne wahania 
związane zarówno z objętością poszczególnych roczników, jak i ich pe-
riodyzacją13.

Tematyka poruszana w badanych czasopismach – choć orbitowa-
ła wokół szeroko pojętych spraw samorządowych – w ramach poszcze-
gólnych tytułów prezentowała niemałe różnice. Wydawane periodyki 
– o czym wspominałem – miały odmienny charakter: popularny nawiązu-
jący do prasy codziennej, popularnonaukowy oraz naukowy. Jako organy 
prasowe organizacji samorządowych – zrzeszających przedstawicieli 
różnych szczebli samorządu terytorialnego – czasopisma miały jasno wy-
znaczony kierunek oddziaływania, czyli grupę odbiorców. Do niej do-
stosowany był też charakter tytułów. Tygodnik „Samorząd”, jako organ 
działaczy powiatowych, przyjął koncepcje pisma powszechnego, publicy-
stycznego i informacyjnego, zbliżając się charakterem, a także wyglądem 
do gazety. Intensyfikowało to dobór adekwatnych form piśmiennictwa 
zaczerpniętych z prasy codziennej. Jeśli pojawiały się tam publikacje 
obszerniejsze, dzielono je na części. Jako organ prasowy Związku Miast 
Polskich, miesięcznik „Samorząd Miejski” w pierwszym rzędzie adreso-
wany był do działaczy municypalnych. Przyjął koncepcję czasopisma po-
pularyzującego tematykę związaną z miastem i bardzo szerokim zakresem 
kompetencji samorządu jednostek miejskich. Z uwagi na mniejszą perio-
dyczność i bardziej specjalistyczną problematykę samorządów municy-
palnych na łamach periodyku spotkać można było – obok problematyki 
informacyjnej, przeglądów prawnych i piśmienniczych – obszerne formy, 
jak wielostronicowe artykuły omawiające problematykę związaną z pro-
filem pisma. Często też na łamach „Samorządu Miejskiego” publikowano 
rozprawy o charakterze naukowym, fragmenty dysertacji i materiały sta-
tystyczne. Wyjątkowy tytuł wśród wybranych czasopism stanowił nauko-
wy kwartalnik „Samorząd Terytorialny”. Stworzony został jako periodyk, 
w którym drukowano najważniejsze rozprawy naukowe, przeglądy praw-
ne i bibliograficzne. 

13 Prezentowane tu zestawienie ilościowe wykonane zostało na podstawie spisu 
dodatkowego, towarzyszącego bibliografii zawartości badanych czasopism. Spis 
w postaci tabelarycznej, rejestruje objętość każdego z numerów i zeszytów ba-
danego zjawiska. Do opracowania zestawienia wykorzystano także metodę sta-
tystyczną. Szczegółowe opracowane dane prezentowane są w pracy doktorskiej 
[zob. 13, s. 179-180, 277-278, 345].
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W ramach systemu centralnej prasy samorządowej zaobserwować 
można dużą różnorodność zastosowanych form prasowych, co nie mogło 
pozostać bez wpływu na koncepcję bibliografii zawartości badanych cza-
sopism. Biorąc pod uwagę omówioną powyżej część aspektów intensy-
fikujących wybór modelu badawczego, za najtrafniejszą formę uznałem 
wykonanie niezależnych bibliografii zawartości czasopism i ich dodatków. 

Metoda bibliografii zawartości prasy stwarza szerokie spektrum za-
stosowań i stać się może – w zestawieniu z innymi metodami stosowany-
mi w prasoznawstwie – wyjątkowym aparatem badawczym. W przypadku 
badań nad jednym tylko zagadnieniem metody i wspierające je bibliogra-
ficzne techniki badawcze mogą stać się głównym narzędziem. 

Specyficzną formą refleksji nad historią prasy, wykorzystującą jako 
podstawową metodę bibliograficzną są – poświęcone głównie jednemu 
tytułowi – monografie bibliograficzne. Zbigniew Żmigrodzki uważa, że 
są to studia naukowe, przedstawiające wyniki badań nad jednym tylko 
dokumentem (książką bądź czasopismem), rozpatrywanym i analizowa-
nym na podstawie metod bibliograficznych, we wszystkich aspektach 
wydawniczo-formalnych i treściowych [21, s. 40]. Jako przykłady podaje 
Pierwszą książkę polską. Studium bibliograficzne Ludwika Bernackiego 
[4] i „Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego” 1817-1830. Materiały 
bibliograficzne Aleksandra Birkenmajera [5]. Monografię bibliograficzną 
dotyczącą czasopism omówiła Agnieszka Bajor w opublikowanej rozpra-
wie doktorskiej Monografia bibliograficzna. Analiza modelowa [2] oraz 
książce Z zagadnień form bibliografii. Monografia bibliograficzna [3]. 
Jej zdaniem: „wśród monografii bibliograficznych czasopism występu-
ją największe różnice formalne” [2, s. 85]. „Monografie bibliograficzne 
jednego czasopisma” dzieli na dwa podtypy: „monografię bibliofilską” 
[2, s. 88] oraz „monografię bibliograficzną w formie bibliografii zawarto-
ści czasopisma” [2, s. 90]. 

Pierwszy podtyp jest reprezentowany przez wspomnianą rozprawę 
Birkenmajera o „Roczniku Woyskowym”, która opisuje przede wszystkim 
aspekty będące przedmiotem zainteresowania bibliofilskiego. „Głównym 
celem autora stało się wskazanie odmian (mutacji) wydań w niektórych 
rocznikach, różnic w ilości i jakości materiałów zdobniczych (tablic), 
gatunku papieru i sposobu wykonania karty tytułowej. Monografia miała 
więc skupić uwagę na opisie zewnętrznej strony czasopisma” [3, s. 89]. 

Drugi podtyp to monografia bibliograficzna w formie bibliografii 
zawartości czasopism. Jej przykładem jest praca Elżbiety Aleksandrow-
skiej „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770-1777. Monografia biblio-
graficzna [zob. 1]. Aleksandrowska opisuje m.in. historię powstawania 
czasopisma, szatę graficzną, formę wydawniczą, częstotliwość ukazywa-
nia się, nakład, paginację, redakcję, autorów, analizuje czasopismo pod 
kątem treściowym, typograficznym i ilościowym oraz zamieszcza biblio-
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grafię zawartości czasopisma [1, s. I-XXI]. Bajor podaje, że we wstępnej 
rozprawie Aleksandrowska zauważa, iż „wszystkie badania podporząd-
kowane były tematowi rozprawy, starały się rozwikłać zagadki związa-
ne z historią i funkcjonowaniem periodyku. Po tej wstępnej rozprawie, 
w której znalazły się wyniki wielu analiz: biograficznych, archiwalnych, 
typograficznych, porównawczych, autorka w sposób niezwykle wnikliwy 
starała się ująć zawartość czasopisma oświeceniowego” [2, s. 90].

Pojawiły się także próby spojrzenia z wykorzystaniem elemen-
tów obydwu podtypów analizy monograficznej14. Niemniej brak jest po-
wszechnego zastosowania tej wydaje się pojemnej koncepcji badania hi-
storii prasy. 

W badaniach nad historią prasy wykorzystanie warsztatu biblio-
graficznego powinno stać się nieodzownym elementem wyczerpujących 
i szczegółowych studiów czasopiśmienniczych. Metody oraz techniki bi-
bliograficzne stwarzają szerokie spektrum zastosowania, a połączone z in-
nymi narzędziami, wspierającymi działania badawcze, stanowią wyjątko-
wy aparat przydatny w badaniach nad zjawiskiem społecznym, jakim jest 
prasa. Przytoczone przykłady stanowią jedynie szkic przybliżający moż-
liwości zastosowania metody bibliograficznej do prowadzenia rozważań 
naukowych z zakresu historii prasy. Tekst nie ma ambicji do prezentowa-
nia kompletnej wypowiedzi metodologicznej, a jedynie grupę przemyśleń 
mających pobudzić dyskusję nad szerszym wykorzystaniem bibliografii 
w badaniach prasoznawczych, a także bibliologicznych poświęconych 
materiałowi czasopiśmienniczemu. 
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Attention is drawn to the possibility of using bibliographic techniques as 
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piśmiennictwo krAjoznAwcze i podróżnicze 
dotyczące śląSkA
zA lAtA 1800-1922

SpiS bibliogrAficzny. część 1

Zakres i zasięg bibliografii

Publikacja stanowi próbę monograficznego opracowania bibliogra-
fii piśmiennictwa krajoznawczego i podróżniczego dotyczącego Śląska.

Zebrany materiał obejmuje zasięgiem lata 1800-1922 i odnosi się 
do terenów Śląska Dolnego, Górnego i Cieszyńskiego, leżących w obec-
nych granicach naszego państwa.

Ustalając kryterium doboru materiałów przyjęto, że pod pojęciem 
krajoznawstwo, rozumie się zjawisko społeczne, polegające na odbywa-
niu podróży w celach poznawczych (czasem naukowych), rozrywkowych, 
wypoczynkowych, leczniczych lub związanych z kultem religijnym oraz 
dążenie do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadomości na temat 
omawianego regionu.

Takie pojmowanie krajoznawstwa bardzo zbliża je do turystyki 
o charakterze poznawczo-dydaktycznym, a jest znamienne i ma swe uza-
sadnienie w typie piśmiennictwa krajoznawczego XIX stulecia.

Stąd zgromadzony tu materiał to w szerokim rozumieniu prace kra-
joznawcze, gdzie obok opisu osobliwości przyrodniczych, przedstawiane 
są elementy kultury materialnej i duchowej: zabytki, folklor, obiekty kultu 
narodowego lub religijnego, współczesne osiągnięcia społeczeństwa, ale 
także przewodniki i informatory, opisy miejscowości i regionów oraz lite-
ratura podróżnicza i uzdrowiskowa.
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Obrazuje ona rozwój zjawisk turystycznych na ziemiach dawnego 
Śląska, począwszy od „turystyki arystokratycznej”, efektem której były 
publikowane wspomnienia oraz prace dotyczące historii poznawanych 
terenów, pamiątek, zabytków kulturalnych i folkloru aż po aktywizację 
i demokratyzację ruchu turystycznego, przypadającą na przełom wieków 
i towarzyszący tym zjawiskom rozkwit literatury przewodnikowej, krajo-
znawczych monografii regionu i jego miejscowości.

Dobór i opracowanie materiału

Materiał do bibliografii oparto przede wszystkim na księgozbiorze 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz zasobach Biblioteki Uniwersyte-
ckiej we Wrocławiu, w szczególności Gabinetu Śląsko-Łużyckiego. Ze-
brane w tych książnicach opisy bibliograficznie porównano wzajemnie, 
a następnie skonfrontowano z zasobami sieciowymi.

Bibliografia zasadniczo obejmuje dokumenty samoistne wydawni-
czo i piśmienniczo, ale odnotowuje też znikomą liczbę artykułów w cza-
sopismach.

Każdy opis bibliograficzny książki obejmuje: hasło, tytuł wraz 
z numerem wydania oraz adres wydawniczy. Przy podawaniu miejsca wy-
dania stosowano nazewnictwo oryginalne, występujące w druku. W przy-
padku gdy w publikacji podane było więcej niż jedno miejsce wydania, 
przejęto pierwsze.

Układ bibliografii

Zebrany materiał bibliograficzny uporządkowano rzeczowo w trzech 
powiązanych ze sobą grupach:
I - Zagadnienia ogólne;
II - Opracowania, przewodniki, informatory na temat pasm górskich;
III - Opracowania, przewodniki, informatory na temat miejscowości.

Część I stanowi wprowadzenie do literatury krajoznawczej 
dotyczącej Śląska w ogólności, a następnie przechodzi do omówienia 
zagadnień krajoznawczo-turystycznych w odniesieniu do Śląska Dolnego, 
Górnego i Cieszyńskiego.

Część II gromadzi literaturę podróżniczą oraz opracowania kra-
joznawcze, przewodniki, wszelkiego rodzaju materiały informacyjne 
przydatne turystom zwiedzającym śląskie pasma górskie. Zasadniczo 
wyodrębnionymi tutaj krainami geograficznymi są Sudety wraz z Przed-
górzem oraz Beskid Śląski.

Aby uniknąć bardzo szczegółowego podziału, pasma górskie Sude-
tów podzielono na następujące grupy górskie:

 – Sudety Wschodnie (Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, 
Góry Opawskie);
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 – Sudety Środkowe (Góry Krucze, Góry Kamienne i Wałbrzyskie, 
Góry Sowie i Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie i Orlickie, 
Kotlina Kłodzka);

 – Sudety Zachodnie (Karkonosze, Góry Izerskie, Pogórze Izerskie, 
Góry Kaczawskie, Pogórze Kaczawskie, Rudawy Janowickie, Kotli-
na Jeleniogórska, Kotlina Turoszowska);

 – Przedgórze Sudeckie (Wzgórza Strzegomskie, Wzgórza Strzeliń-
skie, Masyw Ślęży).

Część III bibliografii obejmuje zbiór wszelkich wiadomości o po-
szczególnych miastach bądź uzdrowiskach oraz ich okolicy, zarówno 
w zakresie geografii, historii, nauk przyrodniczych, etnografii, kultury 
materialnej, jak i statystyki. Nazwy miejscowości, ułożone w porządku 
alfabetycznym, uwzględniają obecny podział administracyjny.

Przy klasyfikowaniu literatury do działów i poddziałów natrafiono 
na trudności ścisłego rozgraniczenia pomiędzy poszczególnymi temata-
mi, np. kiedy publikacja dotyczy kilku regionów czy grup górskich bądź 
charakteryzuje parę miejscowości Śląska. Zdecydowano, że pozycje, któ-
re przynależą tematycznie do dwu lub więcej działów, umieszczane będą 
każdorazowo w stosownym miejscu opracowania.

Bibliografia w obrębie działów i poddziałów ułożona jest alfabe-
tycznie.

Przy zbieraniu materiałów do bibliografii, główny nacisk położono 
na kompletowanie prac z zakresu krajoznawstwa śląskiego, skupionych 
w wyspecjalizowanych zbiorach bibliotek Górnego i Dolnego Śląska. Ze-
brane w tym opracowaniu opisy, nie stanowią jednak spisu kompletne-
go. To, co udało się zgromadzić, wymagać będzie dalszych uzupełnień, 
szczególnie w odniesieniu do pozycji polskich (głównie publikacji czaso-
piśmienniczych) oraz druków czeskich.

I. Opracowania ogólne

Śląsk

1. ADAMS J. Q. Briefe über Schlesien geschrieben auf einer in dem 
Jahre 1800 durch dieses Land unternommenen Reise. – Breslau, 
1805.

2. ADAMY H. Geographie von Schlesien für den Elementarunter-
richt. – 17.Aufl. – Breslau, 1878.

3. ADAMY H. Schlesien nach seinen physischen, topographischen 
und statistischen Verhältnissen. – 5., verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 
1880.
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4. ADAMY H. Schlesien nach seinen physischen, topographischen 
und statistischen Verhältnissen. – 6., verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 
1885.

5. ADAMY H. Schlesien nach seinen physischen, topographischen 
und statistischen Verhältnissen. – 7., verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 
1893.

6. BECK S. Die kleineren und die eingegangenen Mineralquellen 
Schlesiens. Enthaltend die Chroniken von 71 Quellen. – Breslau, 
1906.

7. BEHR A. von Meine Reise durch Schlesien, Galicien, Podolien 
nach Odessa, der Krimm, Konstantinopol und zurück über Moskau, 
Petersburg, durch Finland und die Insel Rügen im Sommer 1832. 
Th. 1-2. – Leipzig, 1834.

8. BEŁZA S. Na Szląsku Polskim. (Wrażenia i spostrzeżenia). – Kra-
ków, 1890.

9. BEŁZA S. Na Szląsku Polskim. (Wrażenia i spostrzeżenia). – 
Wyd. 2. – Kraków, 1894.

10. BÜSCHING J. G. G. Bruchstücke einer Geschäftsreise durch 
Schlesien, unternommen in den Jahren 1810, [18]11, [18]12. – 
Breslau, 1813.

11. BUMBKE O. Schlesien. Geographie und Geschichte für den 
Elementarunterricht. – 3. Aufl. – Breslau, 1883.

12. BUMBKE O. Schlesien. Geographie und Geschichte für den 
Elementarunterricht. – 4. Aufl. – Breslau, 1885.

13. BUNTE Bilder aus dem Schlesierlande. Bd. 1-2. Hrsg. vom 
Schlesischen Pestalozzi-Verein. – Breslau, 1898-1903.

14. BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von 
Schlesien und den Ebenen in Posen von der Oder zur Weichsel. – 
Leipzig, 1883.

15. BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von 
Schlesien und den Ebenen in Posen von der Oder zur Weichsel. – 
2., gänzl. umgestaltete Aufl. – Leipzig, 1884.

16. CLEMENZ B. Wandern und Schauen in der Heimat. Dorf-, Stadt- 
und Landschafsbilder aus Schlesien. – Liegnitz, 1910.

17. CZECHOWSKI A. Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 
pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, 
artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym. T. 1. 
Ziemie polskie w Prusach. Prusy Wschodnie i Zachodnie, W. Księ-
stwo Poznańskie, Śląsk Pruski. – Warszawa, 1904.
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18. DASLER G. Landeskunde der Provinz Schlesien für die Hand der 
Schüler. – Lauban, 1909.

19. DENGLER P. Von schlesischen Bade- und Kurorten. W: „Schlesien”, 
I, 1908.

20. DIETRICH F. Heimatskunde der Provinz Schlesien. – Schleswig, 
1869.

21. DOBIESZEWSKI Z. Przewodnik do klimatycznego leczenia, 
obejmujący stacje klimatyczne Włoch, Sycylji, Korsyki, Hiszpanji, 
Portugalji, Egiptu, Algierji, Francji, Szwajcarji, Tyrolu, Styrji, 
Bawarji, Górnej Austryji, Szląska, Węgier i Galicji, ich topografję, 
meteorologję, własności klimatyczne i zastosowanie lecznicze. 
Według najlepszych źródeł i osobistych spostrzeżeń. – Warszawa, 
1878.

22. DWA listy o Śląsku i Pomorzu W: „Przyjaciel Ludu”, R. 11, 
1845,t. 2, nr 50, s. 394-395, 405.

23. EBERHARDT L. D. Wegweiser durch die preußischen Staaten. 
Ein geographisch-statistisches und geschichtliches Handbuch. 
Bd. 1-2. – Berlin, 1831.

24. FALEŃSKI F. Z Drezna do Wrocławia. Wrocław. Kilka kartek 
z pamiętnika podróży odbytej latem roku 1869. W: „Tygodnik Illu-
strowany”, 1870, nr 113-115.

25. FOX R. Landeskunde von Schlesien. – Breslau, 1909.
26. FRITZ J. M. Rzut oka na Śląski na ekonomiczne znaczenie jego 

dla monarchii pruskiéj. W: „Tygodnik Illustrowany”, 1866, nr 348, 
s. 243-244.

27. FÜHRER durch die Bade-, Brunnen- und Luftkurorte, nebst 
Heilanstalten- Verzeichnis von Mitteleuropa, mit ausführlicher 
Anführung alles Wissenswerten über Topographie, Klima, Kurmittel, 
Benennung der dort mit Erfolg zu behandelnden Krankheiten, 
Ärzte-Verzeichnis Kurtaxen, Bäderpreise, Reiseverbindungen usw. 
nebst einem Städte- und Wander-Führer. Zum Handgebrauch für 
Ärzte, Patienten und Touristen. Red. u. hrsg. v. A. A. Salzger. – 
10.bedeutend verm. Aufl. – Wien, 1905.

28. FÜHRER durch Schlesiens Kurorte 1907. Hrsg. vom Reisebureau 
der Breslauer Pocketfahrt-Gesellschaft Breslau. 2. – 4. Aufl. – 
Breslau, 1904-1906.

29. GEMEINDELEXIKON für das Königreich Preußen. Auf Grund der 
Materialien der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 und anderer 
amtlicher Quellen. H. 6. Gemeindelexikon für die Provinz Schlesi-
en. Bearb. vom Königlichen statistischen Bureau. – Berlin, 1908.
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30. GLOGER Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. – Kraków, 
1900.

31. GÖRLITZ J. C. Neueste geographisch-statistisch-technisch-topo-
graphische Beschreibung des Preußischen Schlesiens. Bd. 1-2. – 
Glogau, 1822.

32. HOFFMANOWA K. Pamiętniki Klementyny z Tańskich Hoffma-
nowey. T. 1-3. – Berlin, 1849.

33. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge- 
schichte. – Breslau, 1885.

34. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge-
schichte. – 8-11. Aufl. – Breslau, 1893-1903.

35. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge-
schichte. – 13. Aufl. – Breslau, 1907.

36. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge-
schichte. – 14. Aufl. – Breslau, 1909.

37. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge-
schichte. – 15. Aufl. – Breslau, 1912.

38. HUMMEL A. Kleine Landeskunde der Provinz Schlesien mit Ein-
schluß der Nachbargebiete. – Leipzig, 1878.

39. ILLUSTRIERTER Lexikon der Bade-, Brunnen- und Luftkurorte 
nebst Heilanstalten-Verzeichnis von Mittel-Europa, mit ausführ-
licher Anführung alles Wissenswerten über Topographie, Klima, 
Kurmittel, Benennung der dort mit Erfolg zu behandelnden Krank-
heiten, Ärzte-Verzeichnis, Kurtaxen, Bäderpreise, Reiseverbin-
dungen usw. nebst einem Städte- und Wander-Führer. Zum Hand-
gebrauch für Aerzte, Patienten und Touristen. Red. und hrsg. von 
A. A. Salzger. – 12., bedeutend verm. Aufl. – Berlin, 1907.

40. IMIELA E. Śląsk Pruski. – Piotrogród, 1917.
41. KNIE J. G. Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht 

aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. 
Provinz Schlesien, mit Einschluß des ganzen jetzt zur Provinz ge-
hörenden Markgrafthums Ober-Lausitz, und der Grafschaft Glatz, 
nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes 
nach den verschiedenen Zweigen der Civil-Verwaltung. – Breslau, 
1830.

42. KNIE J. G. Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht 
aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. 
Provinz Schlesien, nebst beigefügter Nachweisung von der 
Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei königlichen 
Regierungen, den darin enthaltenen Fürstenthümern und Kreisen, 
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mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die 
Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw. – 
2. vermehrte und verbesserte Aufl. – Breslau, 1845.

43. KNIE J. G. Kurze geographische Beschreibung von Preußisch-
Schlesien der Grafschaft Glatz und der Preußischen Markgrafschaft 
Ober-Lausitz oder der gesammten Provinz Preußisch-Schlesien. 
Zum Gebrauch für Schulen. Bd.1-2. – Breslau, 1831-1832.

44. KNIE J. G., MELCHER J. M. L. Geographische Beschreibung von 
Schlesien preußischen Antheils, der Grafschaft Glatz und der der 
preußischen Markgrafschaft Oberlausitz. Bd.1-3. – Breslau, 1827-
1835.

45. KNÖTEL P. Schlesisches Bilderbuch. – Kattowitz, 1906.
46. KOZICKI S. Z wycieczki na Szląsk. – Kraków, 1900.
47. KRICKEL A. J. Ad. Jos.Krickel´s Wanderungen durch einen gro-

ßen Theil von Mähren, preußisch Schlesien, fast ganz Böhmen und 
einen kleinen Theil von Österreich ob und unter der Enns. Unter- 
nommen im Jahre 1832 und geschildert in wissenschaftlicher und 
gemeinnütziger Hinsicht. – Wien, 1834.

48. KÜHNS C. Schlesien. Nieder- und Oberschlesien. – Berlin, 1906.
49. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien 

mit einer Besprechung der benachbarten Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 4. Ausg. 
– Wien, 1906.

50. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien 
mit einer Besprechung der benachbarten Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 5. Ausg. 
– Wien, 1907.

51. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien 
mit einer Besprechung der benachbarten Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 6. Ausg. 
– Wien, 1909.

52. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien. Samt 
einer Besprechung der benachbarten deutschen Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 7. Ausg. – 
Wien, 1910.

53. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien. Samt 
einer Besprechung der benachbarten deutschen Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 8. Ausg. – 
Wien, 1912.

54. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien. Samt 
einer Besprechung der benachbarten deutschen Städte. Hrsg. vom 
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Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 9. Ausg. – 
Wien, 1914.

55. LOMPA J. Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej. – 
Lubliniec, 1843.

56. LOMPA J. Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej. – 
Głogówek, 1847.

57. ŁEPKOWSKI J. Obraz dziejów Szląska dla ludu szląskiego. – 
Budyszyn, 1849.

58. ŁEPKOWSKI J. Wiadomość o Szląsku W: „Biblioteka Warszaw-
ska”, t. 3, 1849, s. 319.

59. MALINOWSKI L. Listy z podróży etnograficznej po Śląsku 
W: „Na Dziś”, t. 1, 1872, s. 289-313.

60. MALINOWSKI L. Studyja śląskie. W: „Rozprawy i Sprawozda-
nia z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 
Akademii Umiejętności”, t. 9, 1882.

61. MALINOWSKI L. Studyja śląskie. – Kraków, 1882.
62. MALINOWSKI L. Zarysy życia ludowego na Szląsku W: „Atene-

um”, t. 1, 1877, s. 357; t. 2, 1877, s. 101, 623.
63. MALINOWSKI L. Zarysy życia ludowego na Szląsku. (Z kartą 

etnograficzną). – Warszawa, 1877.
64. MEISSNER J. G. Kurze Beschreibung von Schlesien. – 3. Aufl. – 

Bunzlau, 1805.
65. MORAWSKI J. Podróż w Szląsku w roku 1815. opisana w listach 

do brata W: „Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauk 
i Umieiętności”, 1816, t. 4, s. 238-250; t. 5, s. 145-154.

66. MÜLLER K.A. Beschreibung sämmtlicher Bäder Schlesiens in 
topographischer, ökonomischer und medizinischer Hinsischt nebst 
einem Abriß der Geschichte aller bis jetzt bekannt gewordenen 
Mineralbrunnen und Bade-Anstalten dieser Provinz. – Breslau, 
1832.

67. NARBUTT M. T. Niektóre spostrzeżenia z podróży przez Polskę 
i Śląsk W: „Kolumb”, R.1, 1818, t. 2, s. 156-159.

68. NENTWIG H. Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz 
Schlesien.H.1-3. Breslau, 1904-1914.

69. NIEMCEWICZ J. U. Podróż do Wielkopolski i Śląska w roku 
1821. Z niewydanych dotąd rękopisów Juliana Ursyna Niemcewi-
cza. – Poznań, 1872.

70. NIEMCEWICZ J. U. Juliana Ursyna Niemcewicza podróże histo-
ryczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. 
– Paryż, 1858.
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71. NIEMCEWICZ J. U. Juliana Ursyna Niemcewicza podróże histo-
ryczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. 
– Wyd. nowe. – Petersburg, 1859.

72. ORŁOWICZ M. Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy 
i Rusi. – Kraków, 1914.

73. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – Breslau, 1889.
74. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 2. durchges. 

Aufl. – Breslau, 1893.
75. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. –. 3. durchges. 

Aufl. – Breslau, 1896.
76. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 5. durchges. 

u. erw. Aufl. – Breslau, 1904.
77. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 6. durchges. 

Aufl. – Breslau, 1907.
78. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 7. durchges.

Aufl. – Breslau, 1914.
79. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 8. erw. Aufl. 

– Breslau, 1918.
80. PARTSCH J. Schlesien. Eine Landeskunde für das deutsche Volk 

auf wissenschaftlicher Grundlage. T. 1, Das ganze Land. – Breslau, 
1896.

81. PARTSCH J. Schlesien. Eine Landeskunde für das deutsche 
Volk auf wissenschaftlicher Grundlage. T. 2, Landschaften und 
Siedelungen. – Breslau, 1911.

82. PLATER S. Jeografia wschodniéy części Europy czyli Opis krajów 
przez wielorakie narody sławiańskie zamieszkanych obeymujący 
Prussy, Xięztwo Poznanskie, Szląsk Pruski, Gallicyą, Rzeczpos-
politę Krakowską, Krolestwo Polskie, i Litwę. – Wrocław, 1825.

83. POHL A. Schlesien. Präparationen für den heimatkundlichen 
Unterricht. – Bunzlau, 1901.

84. POHL A. Schlesien. Präparationen für den heimatkundlichen 
Unterricht. – 2. verm. Aufl. – Bunzlau, 1907.

85. POL W. Z wycieczki na Szlązk w roku 1847. W: Dzieła prozą Win-
centego Pola. T. 5. – Lwów, 1878, s. 170-203.

86. PROGRAMM für die sechs tägige Studienfahrt nach der Provinz 
Schlesien unter Führung des Dr Sering und Hartmann. – Berlin, 
1907.

87. PRZIBILLA F. Landeskunde der Provinz Schlesien. – Breslau, 
1908.
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88. ROHRER J. Bemerkungen auf einer Reise von der türkischen 
Gränze über die Bukowina durch Ost- und Westgalizien, Schlesien 
und Mähren nach Wien. – Wien, 1804.

89. S.T.O. Zabytki piastowskie na Szląsku W: „Czas”, 1875, nr 246, 
s. 1-2.

90. SCHLESISCHE Bäder. Hrsg. im Auftrage des 32. schlesischen 
Bädertages. – Reinerz, 1904.

91. SCHLESISCHE Bäderzeitung. Zentralblatt für Bäder und Luft-
kurorte, einschließlich Fremdenheim- und Hotelgewerbe sowie für 
Reise und Touristik. – Breslau, 1904 - 1906.

92. SCHLESISCHE Landeskunde. Geschichtliche Abteilung. Hrsg. 
F. Frech, F. Kampers. – Leipzig, 1913. 

93. SCHLESISCHE Landeskunde. Naturwissenschaftliche Abteilung. 
Hrsg. F. Frech. – Leipzig, 1913.

94. SCHROLLER F. Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes. 
Bd.1. – Glogau, 1885.

95. SCHROLLER F. Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes. 
Bd.2. – Glogau, 1887.

96. SCHROLLER F. Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlan-
des. Bd. 3, Wanderungen im oberschlesischen Industriebezirk und 
im Stromgebiet der Oder. Land und Leute, Geschichtliches und 
Kulturgeschichtliches, Mundart und Gebräuche. – Glogau, 1889.

97. SCHULTZ L. Jubel-Ausgabe über die Reise Friedrich Wilhelm III. 
und seiner Gemahlin Louise durch einen Teil von Schlesien vom 
14. Aug. bis 2. Sept. 1800. – Hirschberg, 1900.

98. SIEBELT A. Schlesiens Bergwelt, seine Bäder und Kurorte. – 
Dresden, 1904.

99. SIEBELT A. Schlesiens Bergwelt, seine Bäder und Kurorte. – 
2. Aufl. – Dresden, 1905.

100. SLAMA F. Vlastenecké putování po Slezsku. Obrazy národopisné, 
historické a kulturní z rakouského a pruského Slezska. – Praha, 
[1887].

101. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – Breslau, 1896.

102. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – 2. verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 1902.

103. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – 3. verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 1906.

104. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – 4. durchges. Aufl. – Breslau, 1913.
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105. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – 8. verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 1916.

106. SOMMERFRISCHEN in Schlesien und Nordmähren nach dem 
Stande vom Frühjahr 1902. Unter Mitwirkung des Vereines 
Nordmark in Schlesien und des Bundes der Deutschen Nord-
mährens. Hrsg. vom M[ährisch]-Schl[esischer]-Sudetengebirgs-
Verein zusammengestellt von der Sektion Wien. – Wien, 1902.

107. SOMMERFRISCHEN in Schlesien und Nordmähren nach dem 
Stande vom Frühjahr 1904. Unter Mitwirkung des Vereines 
Nordmark in Schlesien und des Bundes der Deutschen Nord-
mährens. Hrsg. vom M[ährisch]-Schl[esischer]-Sudetengebirgs-
Verein zusammengestellt von der Sektion Wien. – 2. Ausg. – 
Wien, 1904.

108. SOMMERWOHNUNGEN in Mähren und Schlesien. Nach dem 
Stande vom Frühjahr 1910. Beilage zu dem Führer durch die Kuror-
te und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien. – 3. Ausg. – Wien, 
1910.

109. SOMMERWOHNUNGEN in Mähren und Schlesien. Nach dem 
Stande vom Frühjahr 1914. Beilage zu dem Führer durch die Kurorte 
und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien 1914. – 7. Ausg. – 
Wien, 1914.

110. STURM L. Die Heimat. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 
Leipzig, 1909

111. STURM L. Heimatskunde der Provinz Schlesien. T. 1-2. – Breslau, 
1887.

112. SZADURSKI S. Kilka słów o Szląsku Pruskim. W: „Tygodnik 
Illustrowany”, 1870, nr 110, s. 69-70; nr 117, s. 155-156.

113. TIEDE T. F. Merkwürdigkeiten Schlesiens. – Reichenbach, 1804.
114. URBAN K. Reise-Skizzen für Naturfreunde und Wanderlustige. – 

Ratibor, 1908.
115. WASILEWSKI L. Śląsk Polski. – Warszawa, [ca. 1915].
116. WIESNER J. B. Charte von Schlesien. – 2. Aufl. – Breslau, [ca. 1827].
117. WIRTSCHAFTLICHER Heimatführer für Schlesien. Hrsg. vom 

Schlesischer Lehrer-Verein. – Düsseldorf, 1920.
118. WOJCIECHOWSKI K. Na Śląsku i w Styrii. Z notat inżyniera 

Cz. W: „Wędrowiec”, 1878, nr 74, s. 346-347; nr 75, s. 364-366.
119. WULLE F. Landeskunde Preußens. H. 8, Die Provinz Schlesien. – 

Berlin, 1901.
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Dolny Śląsk

120. BÄR O. Streiferein durch die niederschlesische Ebene. – Breslau, 
1900.

121. COELLN F. v. Wanderung im Geist der Zeit durch einen Theil von 
Schlesien und Sachsen. – Berlin, 1816.

122. DITTRICH J. J. Bemerkungen auf einer Reise durch Nieder- 
schlesiens schönste Gegenden. – Schweidnitz, 1815.

123. DITTRICH J. J. Bemerkungen auf einer Reise durch Grafschaft 
Glatz und das angrenzende Schlesien. – Schweidnitz, 1816.

124. GERSDORF A. T. v. Aussichten aus Hempels Baude nach Schlesien 
und der Lausitz. – Freyberg, 1804.

125. JAEKEL E. G. Wanderungen der Familie Waller durch die schön-
sten und merkwürdigsten Gegenden Schlesiens. Ein Lesebuch und 
Wegweiser. – Berlin, [1831].

126. JĘDRZEJEWICZOWA L. Podróż Józia z Warszawy do wód 
szlązkich przez niego samego opisana. – Warszawa, 1844.

127. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge ins Schlesierland von Breslau 
aus. – Schweidnitz, 1901.

128. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge ins Schlesierland von Breslau 
aus. – [2. Aufl.]. – Schweidnitz, 1903.

129. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge ins Schlesierland von Breslau 
aus. – 3. Aufl. – Schweidnitz, 1907.

130. KÜHNS K. Schlesien. Iser-, Riesen- und Glatzer Gebirge. – Berlin, 
1906.

131. MOSCH C. F. Die Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glatz. 
– Breslau, 1821.

132. MOSCH C. F. Wody mineralne Szląskie i Hrabstwa Glackiego. 
Z przyłączeniem opisu Krzeszowic. – Wrocław, 1821

133. PARCZEWSKA M. Na Średnim Śląsku. W: „Ziemia. Tygodnik 
Krajoznawczy Ilustrowany”, R.5, 1914, nr 1, s. 1-4.

134. PRUDLO F. Die vorhandenen Höhenmessungen in Schlesien, 
beider Antheile, der Grafschaft Glatz, der preußischen Lausitz und 
den Angrenzungen, vorzüglich in den gebirgigen Theilen. – Breslau, 
1837.

135. VUG O. Wanderungen. T. 1-2. – Lissa in Posen, 1908.
136. WEISS M. C. Wanderungen in Sachsen, Schlesien, Glatz und Böh-

men. Bd.1-2. – Neue Ausg. – Leipzig, 1807.
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Górny Śląsk

137. ALBERS P. Oberschlesien. Land und Leute. – Ratibor, 1893.
138. AUSFLUGSORTE Oberschlesiens und der angrenzenden Gebiete. 

– Kattowitz, [ca.1913].
139. BADENI J. Z wycieczki na Górny Śląsk. – Kraków, 1889.
140. BARTKIEWICZ W. Górny Śląsk. W: „Tygodnik Illustrowany”, 

1866, nr 363, s. 112-114; nr 364, s. 125-126.
141. BETHUSY-HUC V., KNÖTEL R. Aus den Chroniken Schlesischer 

Städte. – Kattowitz, 1911.
142. BUKERT A. Verwaltungs-Handbuch von Oberschlesien und König-

reich Polen. – Kattowitz, 1917.
143. DIETRICH B. Oberschlesien. Mit einer Skizze der natürlichen 

Landschaften Oberschlesiens. – Breslau, 1920.
144. FLOERICKE K. Reise nach Ober-Schlesien. – Wien, [ca. 1891].
145. FLÖTZ-KARTE des Steinkohlen-Gebirges bei Beuthen, Gleiwitz, 

Myslowitz und Nikolai in Oberschlesien. – Breslau, 1860.
146. FRITSCH K. W. Aus Schlesien Nordwest. – Obersdorf, 1918.
147. FÜHRER durch Oberschlesien. Ein kurzes Hand- und Heimatbuch. 

Hrsg. vom „Oberschlesier”. – Oppeln, 1920.
148. GRABOWSKI E. Land und Leute in Oberschlesien. – Breslau, 

[1913].
149. GREGOR J. Mapa Górnego Śląska z uwzględnieniem stosunków 

językowych, granic powiatowych i kolei żelaznych. – Mikołów, 
1904.

150. HYTREK A. Górny Szlązk pod względem obyczajów, języka 
i usposobienia ludności. W: „Przegląd Polski”, 1879, t. 53, s. 291-
319; t. 54, s. 45-69.

151. JAROSZ M. Województwo śląskie. – Cieszyn, 1919.
152. KĘDZIERSKI C. Z wędrówek po Górnym Śląsku. W: „Gazeta 

Ludowa”, 1911, nr 85, s. 5-6.
153. KLAUSSMANN A. O. Oberschlesien vor 55 Jahren und wie ich es 

wiederfand. – Berlin, 1911.
154. KNÖTEL R. Von der Drei-Kaiserreich-Ecke. Geschichtlich-

kulturelle Episoden. – Berlin, 1911.
155. KORNACZEWSKI R. Arbeiterfreund. Kalender für den oberschle-

sischen Berg - und Hüttenmann. – Kattowitz, 1911.
156. KORNACZEWSKI R. Der Oberschlesische Industriebezirk. 
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Geographisches, geschichtliches und rechtliches Entwickelung, 
Kulturelles. – Kattowitz, 1913.

157. LANGIE K. J. N. I. Sprawozdanie z wycieczki do Szląska górno-
-pruskiego i do Łużyc saskich na wiosnę 1856 roku odbytej. Na 
posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia Członków s.k. Towarzystwa 
Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego dnia 16 czerwca 1856 r. 
odczytane. – Kraków, 1856.

158. LIGOŃ K. Górny Śląsk. Historia, zaludnienie, język, obyczaje, stro-
je, stosunki kościelne i bogactwa na Górnym Śląsku. – Bytom, 1920.

159. ŁEPKOWSKI J. O stanie obecnym Górnego Szląska. W: „Gazeta 
Polska”, 1848, nr 174, s. 675.

160. MALINOWSKI L. Powieści ludu polskiego na Śląsku. Cz. 2, Śląsk 
Górny. – Kraków, 1901.

161. MALISZEWSKI E. Zachodnie dzielnice Polski. – Warszawa, 1919.
162. ORŁOWICZ M. Illustrierter Führer durch Galizien. Mit einem 

Anhang: Ost-Schlesien von J. Kotas und J. Londzin. – Wien, 1914.
163. PRZIBILLA F. Der oberschlesische Industriebezirk. Eine Heimat-

kunde für Schule und Haus. – 2. Aufl. – Breslau, 1908.
164. REIMAR K. U. Zu Schrift von Oberschlesien nach Krakau. – 

Kattowitz, [1910].
165. SCHÜCH T. Statistik des Regierungs-Bezirks Oppeln mit besonde-

rer Beziehung auf Landwirthschaft, Bergbau, Hüttenwesen, Gewer-
be und Handel. – Iserlohn, 1860.

166. SZUKIEWICZ W. Górne Śląsko. Szkic z chwili bieżącej. – Kraków, 
1894.

167. WASILEWSKI L. Śląsk Polski. – Warszawa, [ca. 1915].
168. WILK K. Bilder aus Oberschlesien. – Breslau, 1920.
169. ZIELIŃSKI W. K. Szląsk (pruski) słowem i ołówkiem na podstawie 

najnowszych źródeł przedstawiony. – Warszawa,  1889.
170. ZWIENER B. Unser Oberschlesien. Das Hohelied deutscher Arbeit. 

1, Die Hütte. – Gleiwitz, 1920.

Śląsk Cieszyński

171. BYSTROŃ J. Z Cieszyńskiego. (Szkic z podróży po kraju rodzin-
nym, zawierający krótki opis polskiej części Śląska austriackiego). 
W: „Biblioteka Warszawska”, t. 2, 1884, s. 265-282, 405-419.

172. CENTRALBLATT für die mährischen Landwirte. Organ der k.k. 
Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbau-
es, der Natur- und Landeskunde in Brünn. – Brünn, 1892-1908.
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173. ELVERT C. d‘ Die Culturfortschritte Mährens und Oesterreichisch-
Schlesiens, besonders im Landbaue und in der Industrie, während 
der letzten hundert Jahre. – Brünn, 1854.

174. ELVERT C. d‘ Historische Literatur-Geschichte von Mähren und 
Österreichisch-Schlesien. – Brünn, 1850.

175. HARWOT J. Cieszyn i ziemia cieszyńska pod względem 
geograficzno-statystycznym. – Przemyśl, 1893.

176. HEINRICH A. Der Teschner Kreis im Herzogthume k.k. Schlesien. 
– Wien, 1843.

177. JAROSZ M. Śląsk Cieszyński. – Kraków, 1909.
178. KLOBUKOWSKI S. Ze Śląska austriackiego. W: „Gazeta Polska”, 

1882, nr 228, 229, 231, 232.
179. KNEIFEL R. Topographie des kaiserlichen und königlichen Antheils 

von Schlesien. T. 1-2. – Brünn, 1804-1806.
180. KONECZNY F. Księstwo Cieszyńskie. W: „Ognisko”, 1904, nr 9, 

s. 389-390.
181. MACOSZEK A. Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim wraz z opisem 

topograficzno-etnograficznym i szkicem dziejów Księstwa Cieszyń-
skiego. – Lwów, 1901.

182. MADLÉ A. Das Herzogthum Schlesien unser Heimatland. 
Mittheilungen aus der Heimatskunde. – Troppau, 1858.

183. MADLÉ A. Das Herzogthum Schlesien unser Heimatland. 
Mittheilungen aus der Heimatskunde. – 3. Aufl. – Troppau, 1859.

184. MITTHEILUNGEN der k.k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft 
zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 
in Brünn. – Brünn, 1821-1891.

185. M.P. Dawne południowe granice Księstwa Cieszyńskiego. 
W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1902, nr 13, s. 147-148..

186. MÜLLER W. Lamarsch und Kullil‘s Städte-Album von Österreich-
Ungarn. Bd. 1. Mähren und Schlesien. – Olmütz, [1908].

187. N. Mały obrazek Śląska austriackiego pod względem zaludnienia, 
kultury, produkcji i podatkowości. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 
1877, nr 51, s. 411-412.

188. NOTIZENBLATT der historisch-statistischen Section der kais. 
königl. Mährisch- schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des 
Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. – Brünn, 1855-1895.

189. OPIS polskiej części Szląska. W: „Tygodnik Cieszyński”, 1850, 
nr 17, s. 131-133.

190. ORŁOWICZ M. Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, 
Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim. – Lwów, 1919.
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191. PETER A. Burgen und Schlösser im Herzogthum Schlesien. – 
Teschen, 1879.

192. PETER A. Heimatkunde des Herzogthums Schlesien. – Teschen, 
1880.

193. PETER A. Das Herzogthum Schlesien. – Wien, 1884.
194. PETER A. Volksthümliches aus Österreichisch-Schlesien. 1, Kinder-

lieder und Kinderspiele, Volkslieder und Volksschauspiele, Sprich-
worte. – Troppau, 1865.

195. PETER A. Volksthümliches aus Österreichisch-Schlesien. 2, Sagen 
und Märchen, Bräuche und Volksaberglauben. – Troppau, 1867.

196. PETER A. Die Wappen in den schlesischen Landtafelbüchern. – 
Wien, 1871.

197. POPIOŁEK F.  Dzieje Śląska austryackiego. Z. 1-8. – Cieszyn, 
1913-1914.

198. POPIOŁEK F. Księstwo Cieszyńskie i jego powaby turystyczne. 
W: „Nasze Zdroje”, R. 2, 1911, nr 20-21.

199. POPIOŁEK F. Rozsiedlenie ludności Polskiej w Księstwie Cieszyń-
skim. – Kraków, [post 1919].

200. POPIOŁEK F. Szkice z dziejów kultury Ślązka. – Cieszyn, 1905.
201. POPIOŁEK F. W sprawie polskiej mapy Śląska austriackiego. 

W: „Miesięcznik Pedagogiczny”, R. 20, 1911, s. 7-10.
202. SCHIRMER W. Heimatkunde des Herzogthums Schlesien. – 2. verb. 

u. verm. Aufl. – Bielitz, 1882.
203. SCHIRMER W. Heimatkunde des Herzogthums Schlesien. – 3. Aufl. 

– Wien, 1886.
204. SKOBEL F. K. Wody lekarskie na Śląsku Rakuskim w roku 1864. 

W: „Przegląd Lekarski”, R.3,1864  nr 44, s. 347-349; nr 51, s. 403-
404; nr 52, s. 412-413; R.4, 1865, nr 1, s. 2-4; nr 3, s. 19-21; nr 5, 
s. 35-37; nr 6, s. 43.

205. SKOBEL F. K. Wody lekarskie na Śląsku Rakuskim w roku 1864. 
– Kraków, 1865.

206. SLAMA F. Oesterreichisch Schlesien. Landschafts-, Geschichts- 
und Culturbilder. – Prag, 1887.

207. SZUKIEWICZ W. Szląsk Cieszyński. Nieco o stosunkach 
polityczno-społecznych. – Lwów, 1893. 

208. WANĚK  F. Kurze Vaterlandskunde von Mähren und Schlesien. – 
Olmütz, 1863.

209. WANĚK F. Vaterlandskunde von Mähren und Schlesien. – 7. erw. 
Aufl. – Olmütz, 1895.
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210. WARCHOLIK S. Śląsk Cieszyński i jego odrodzenie narodowe. – 
Lwów, 1909.

211. ZIELIŃSKI W. K. Szląsk (austryacki) słowem i ołówkiem na pod-
stawie najnowszych źródeł przedstawiony. – Warszawa, 1888.

II. Opracowania, przewodniki, informatory na temat pasm górskich

Sudety ( ogólnie)

212. BERLET B. Wegweiser durch das Erzgebirge, Nordböhmen und 
Böhmische Mittelgebirge. – 11. Aufl. – Annaberg, 1909/10.

213. BERNDT J. C. G. Wegweiser durch das Sudeten-Gebirge. – Breslau, 
1828.
BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von 
Schlesien […]. = poz. 14. 
BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von 
Schlesien […]. = poz. 15. 

214. DEUTSCH C. Schlesiens Heilquellen und Kurorte. Zugleich ein 
Führer durch das Schlesische Gebirge. – Breslau, 1873.

215. FOX R. Die Pässe der Sudeten unter besonderer Berücksichtigung 
der Zentralsudeten. – Stuttgart, 1900.

216. GOTTSCHALL R. von Das Schlesische Gebirge. – Leipzig, 1857.
217. KLEIN F., KETTNER A. Wegweiser im Vereinsgebiete des 

mährisch-schlesische Sudetengebirges. – Freiwaldau, 1892.
218. KLEIN F., KETTNER A., GALIEN W. Wegweiser im Vereinsgebiete 

des mährisch-schlesische Sudetengebirges. – Freiwaldau, 1904
219. KOLLBACH K. Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. Eine 

Wanderung durch die Karpathen, Beskiden, das Altvater-, Glatzer-, 
Riesen-, Böhmische Mittel-Gebirge und die Sächsische Schweiz. – 
Köln, 1897.

220. KREBS J. Das Gebirgswanderer oder vierzehn Tage im schlesischen 
Gebirge. Ein praktischer Wegweiser für alle, welche die Sudeten be-
suchen. – Breslau, 1840.

221. KREBS J. Der Sudetenführer. Taschenbuch für Lust- und 
Badreisende. Reiseskizzen aus den schlesischen Gebirge in dessen 
ganzer Ausdehnung. – Breslau, 1839.

222. KREBS J. Der Sudetenführer : Taschenbuch für Lust- und Badrei- 
sende : Reiseskizzen aus dem Schlesischen Gebirge in dessen gan-
zer Ausdehnung. Zum Gebrauch für Eisenbahn-Reisende mit einer 
Special-Uebersicht der Eisenbahn-Course verm. Aufl. – Breslau, 
1844.
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223. KREBS J. Der Sudetenführer. Taschenbuch für Lust- und Badre-
isende. Reiseskizzen aus den schlesischen Gebirge in dessen ganzer 
Ausdehnung, nebst einer kurzen Beschreibung von Breslau. – 
2. gänzlich umgearb. u. verb. Aufl. – Breslau, 1852.

224. MÜCKE J. Führer durch das mährisch-schlesische Sudetengebirge. 
– 2.Aufl. – Freiwaldau, 1913.

225. MÜLLER W. Führer durch die Mähr-Schles. Sudeten. – Freiwaldau, 
1883.

226. NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. Ein Wegweiser 
für Lust- und Badereisende durch die interessantesten Partien des 
Riesen-, Hochwald- und Glatzer Gebirges, nebst einem Anhange: 
Die schlesischen Eisenbahnen. – Breslau, 1843.

227. NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. Ein Wegweiser 
für Lust- und Badereisende durch die interessantesten Partien des 
Riesen-, Hochwald- und Glatzer Gebirges, nebst einem Anhange: 
Die schlesischen Eisenbahnen. –  2. verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 
1850.

228. NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. Ein Wegweiser 
für Lust- und Badereisende durch die interessantesten Partien des 
Riesen-, Hochwald- und Glatzer Gebirges, nebst einem Anhange: 
Die schlesischen Eisenbahnen. –  3. verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 
1854.

229. RÜDIGER M. T. Tourenbuch der Breslauer Zeitung für 150 Ausflüge 
in die Schlesischen Gebirge mit besonderer Berücksichtigung der 
Sonntagsfahrkarten und Sonderzüge. – Breslau, [1911].

230. SCHARENBERG W. Handbuch für Sudeten-Reisende mit beson-
derer Berücksichtigung für Freunde der Naturwissenschaften und 
die Besucher schlesischer Heilquellen. – Breslau, 1846.

231. SCHARENBERG W. Handbuch für Sudeten-Reisende mit beson-
derer Berücksichtigung für Freunde der Naturwissenschaften und 
die Besucher schlesischer Heilquellen. – 2. verb. Aufl. – Breslau, 
1846.

232. SCHARENBERG W. Handbuch für Sudeten-Reisende mit besonde-
rer Berücksichtigung für Freunde der Naturwissenschaften und die 
Besucher schlesischer Heilquellen. – 3. Aufl. neu bearb. – Breslau, 
1862.

233. SCHWEITZER C. S. Reisehandbuch für die Sudeten. Ein Führer 
durch das Riesengebirge, das Schweidnitzer-Glatzer- und Mährisch-
-Schlesische Gebirge. – Berlin, 1846.
SOMMERFRISCHEN in Schlesien und Nordmähren nach dem 
Stande vom Frühjahr 1902. = poz. 106.
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SOMMERFRISCHEN in Schlesien und Nordmähren nach dem 
Stande vom Frühjahr 1904. = poz. 107.
SOMMERWOHNUNGEN in Mähren und Schlesien. Nach dem 
Stande vom Frühjahr 1910. = poz. 108.
SOMMERWOHNUNGEN in Mähren und Schlesien. Nach dem 
Stande vom Frühjahr 1914. = poz. 109.

234. WINTERSPORT im schlesischen Gebirge. W: „Schlesien“, 1908, 
s. 146-147, 177, 185.

Sudety Wschodnie
235. GALLE J. Das Altvatergebirge. – Berlin, 1920.
236. GLATZERGEBIRGE, Altvatergebirge, Zobtengebirge. – Hamburg, 

1914.
237. ILLUSTRIERTER Führer durch Neustadt in Oberschlesien und 

Umgebung mit Ausflügen in die Sudeten. – 2. Aufl. – Leipzig, 1907.
KOLLBACH K. Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. = poz. 
219.

238. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
Schweidnitz, [1898].

239. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
2. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1900.

240. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
3. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1903.

241. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
4. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1908.

242. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
5.verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, [1911].

243. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz, das Eulen- 
und Altvatergebirge. – Schweidnitz, [1895].

244. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz, das Eulen- 
und Altvatergebirge. – 4. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1907.

245. SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge mit Waldenburger-, 
Glatzer-, Altvater- und Zobten-gebirge nebst der grossen Kammwan-
derung Tetschen-Schneekoppe als Eingangsroute durch das Lausitzer 
und Jeschkengebirge. – 3. verb. u. erw. Aufl. – Dresden, 1913.
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246. SCHOLZ J. Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Lindewiese, Ziegenhals, Zuckmantel, Reihwiesen, Einsiedel, 
Würbenthal, Karlsbrunn, Goldenstein, Altstadt und das Glatzer 
Schneebergs-Gebirge. – Ziegenhals O.S., [1890].

247. SCHOLZ J. Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Graefenberg, Lindewiese, Ziegenhals, Neisse und das Glatzer 
Schneebergs-Gebirge. – 3. verb. u. erg. Aufl. – Freiwaldau, 1897.

Sudety Środkowe
248. BECK S. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst 

dem Glatzer und Waldenburger Gebirge. Praktischer Reiseführer. – 
22. Aufl. – Berlin, 1911-1912.

249. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz 
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausfluegen. Neuester 
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Landecker Section 
der Glatzer-Gebirgsvereins. – 3. verm. u. verb. Aufl. – Landeck 
i. Schles., 1882.

250. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz 
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausfluegen. Neuester 
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Landecker Section 
der Glatzer-Gebirgsvereins. – 4. verm. u. verb. Aufl. – Landeck 
i. Schles., 1895.

251. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz 
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausfluegen. Neuester 
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Landecker Section 
der Glatzer-Gebirgsvereins. – 5. verm. u. verb. Aufl. – Landeck 
i. Schles., 1900.

252. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz 
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausfluegen. Neuester 
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Landecker Section 
der Glatzer-Gebirgsvereins. – 7. verb. Aufl. – Landeck i. Schles., 
1909.

253. BROSIG A. Neuster und zuverlässigster Führer durch die Grafschaft 
Glatz. – Breslau, 1866.
DITTRICH J. J. Bemerkungen auf einer Reise durch Grafschaft 
Glatz […] = poz. 122.

254. DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge und der Grafschaft Glatz. – 
Hamburg, 1912.

255. DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
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sowie dem Waldenburger Gebirge, der Grafschaft Glatz, dem 
Altvater-, Zobten- und Lausitzer Gebirge. – Hamburg, 1914/1915.

256. EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
in Verbindung mit dem Glatzer und dem Waldenburger Gebirge. 
Praktischer Handbuch für Sudeten-Reisende. – 7. erw. Aufl. – 
Berlin, 1880.

257. EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
in Verbindung mit dem Glatzer und dem Waldenburger Gebirge. 
Praktischer Handbuch für Sudeten-Reisende. – 8. erw. Aufl. – 
Berlin, 1882.

258. EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
in Verbindung mit dem Glatzer und dem Waldenburger Gebirge. 
Praktischer Handbuch für Sudeten-Reisende. – 9. erw. Aufl. – 
Berlin, 1884.

259. EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
in Verbindung mit dem Glatzer und dem Waldenburger Gebirge. 
Praktisches Handbuch für Sudeten-Reisende. – 10. erw. Aufl. – 
Berlin, 1886.

260. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge, Breslau und das Zobtengebirge. 
Praktisches Handbuch für Sudeten-Reisende. – 11. erw. Aufl. – 
Berlin, 1888.

261. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst 
dem Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Handbuch für 
Sudeten-Reisende. – 12. erw. Aufl. – Berlin, 1890.

262. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Reise-Handbuch. – 
13. erw. Aufl. – Berlin, 1892.

263. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Reise-Handbuch. – 
14. erw. Aufl. – Berlin, 1894.

264. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Reise-Handbuch. – 
15. Aufl. – Berlin, 1897.

265. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Reise-Handbuch. – 
16. Aufl. – Berlin, 1899.

266. ERSCHLEßUNG der Grafschaft Glatz in touristischer Beziehung. 
Zehnter Jahresbericht nebst mit gliederverzeichniss der Glatzer 
Gebirgs-Veries [...]. – Glatz, 1891.
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267. EULENGEBIRGE als Sommerfrische. – 4. Aufl. – Reichenbach . 
Schl., 1913.

268. FÜHRER durch das Eulengebirge. – Leipzig, 1912.
269. FÜHRER durch das Heuscheuer- und Mensegebirge mit besonderer 

Berücksichtigung von Bad Reinerz. – Schweidnitz, [1912].
GLATZERGEBIRGE, Altvatergebirge, Zobtengebirge. = poz. 236.

270. GRAEVE W. Waldenburger-, Eulen- und Glatzergebirge nebst 
Heuscheuer. – Hamburg, 1914.

271. GROLMS F. Führer durch die Grafschaft Glatz – Leipzig, [1914].
272. HALLMANN C. G. Briefe über die Grafschaft Glatz. Von Reisen-

den als Wegweiser zu gebrauchen. – Reichenbach, 1823.
273. HAYDUK A. Sonntags- Ausflüge ins Schlesierland von Breslau aus 

mit besonderer Berücksichtigung des Schlesiertals, des Zobten-, 
Eulen-, Waldenburgergebirges und der Grafschaft Glatz. – 4. vehrm. 
u. verb. Aufl. – Schweidnitz, [1920].

274. HERLOSSSOHN C. Wanderungen durch das Riesengebirge und die 
Grafschaft Glatz. – Leipzig, [1841].

275. HERLOSSSOHN C. Das Riesengebirge und die Grafschaft Glatz 
nebst einem Ausfluge nach Prag und Karlstein. – 3. Aufl. – Leipzig, 
1849.

276. KLEINER Führer mit Übersichtskarte und Verzeichnis der 
Sommerfrischen für die Grafschaft Glatz. Hrsg. vom Hauptvorstand 
des Glatzer Gebirgs-Vereins. – 14. Jahrg. – Breslau, 1903.

277. KLOSE M. Führer durch die Sagen und Märchenwelt der Grafschaft 
Glatz. – Schweidnitz, [ca. 1887].
KÜHNS C. Schlesien. Iser-, Riesen- und die Glatzer Gebirge. = poz. 
130.

278. KUTZEN J. Das Land Nieder-Langenau und der Südliche Theil der 
Grafschaft Glatz. – Breslau, 1852.

279. KUTZEN J. Die Grafschaft Glatz. Ihre Natur und deren Beziehun-
gen zu Geschichte und Leben der Menschen. – Glogau, 1873.

280. KUTZNER J.G. Wegweiser durch das Riesen-, Iser-, Raben-, Bober-
-Katzbach-, Waldenburger-, Eulen- und Zobtengebirge. – 2. verm. 
u. verb. Aufl. – Glogau, 1868.

281. LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 
Vorberge einschließlich des Zobtengebirges. – Reichenbach, 1897.

282. LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 
Vorberge einschließlich des Zobtengebirges unter Berücksichtigung 
der anstoßenden Gebiete des Warthaer, Heuscheuer- und Walden-
burger Gebirges. – [2. Aufl.]. – Reichenbach, 1905.
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283. LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und sei-
ne Vorberge einschließlich des Zobtengebirges unter Hinweis auf 
anstoßende Gebiete des Warthaer, Heuscheuer- und Waldenburger 
Gebirges. – 3. verb. Aufl. – Reichenbach i. Schl., 1907.

284. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – Hildbur-
ghausen, 1869.

285. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 2. verm. 
Aufl. – Hildburghausen, 1871.

286. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 5. Aufl. – 
Leipzig, 1883.

287. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 6. Aufl. – 
Leipzig, 1887.

288. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 8. Aufl. – 
Leipzig, 1892.

289. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 9. Aufl. – 
Leipzig, 1894.

290. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 10. Aufl. 
– Leipzig, 1896.

291. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 11. Aufl. 
– Leipzig, 1898.

292. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 14. Aufl. 
– Leipzig, 1904.

293. LETZNER D. Riesengebirge  und die Grafschaft Glatz. – 15. Aufl. 
– Leipzig, 1906.

294. LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. – 16. Aufl. – Leipzig, 1909.

295. LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. – 17. Aufl. – Leipzig, 1911.

296. LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. – 18. Aufl. – Leipzig, 1918.

297. LUDWIG F. Die Grafschaft Glatz in Wort und Bild. – Glatz, 
1896/1897.

298. MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge und der Grafschaft Glatz oder Wegweiser durch die 
interessantesten Parthieen dieser Gegende. – Breslau, 1812.

299. MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge und der Grafschaft Glatz oder Wegweiser durch 
die interessantesten Parthieen dieser Gegende. – 2. verm. Aufl. – 
Breslau, 1818.
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300. MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge und der Grafschaft Glatz oder Wegweiser durch 
die interessantesten Parthieen dieser Gegende. – 3. verm. Aufl. – 
Breslau, 1827.

301. MATZIG O. Führer durch die Grafschaft Glatz. Handbuch für 
Touristen. – Reinerz, 1889.
MOSCH C. F. Die Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glatz. 
= poz. 131.
MOSCH C. F. Wody mineralne Szląskie i Hrabstwa Glackiego. = 
poz. 132.

302. MÜHL K. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – Leipzig, 1906.
303. MÜLLER K.A. Vaterländische Bilder, in einer Geschichte und 

Beschreibung der alten Burgfesten und Ritterschlösser Schlesiens 
(beider Antheile) sowie der Grafschaft Glatz. – Glogau, 1837.

304. MÜLLER K.A. Wegweiser für Reisende durch die Grafschaft Glatz 
und ihre Umgebungen. – Glogau, 1838.

305. NENTWIG G. Reisebilder aus der Grafschaft Glatz. – 
Wüstegiersdorf, 1884.

306. NENTWIG G. Reisebilder. Ein Führer durch die Grafschaft Glatz. 
– Schweidnitz, 1885.
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge [...]. = poz. 226. 
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 227.
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 228.

307. NEUESTER Führer von Bad Reinerz und Umgebung mit besonderer 
Berücksichtigung des Heuscheuer- und Mense-Adlergebirges nebst 
einer Spazialkarte. Hrsg. vom Kurverein Reinerz. – Schweidnitz, 
1912.

308. NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Handbuch für 
Sommergäste und Touristen im Riesen-, Iser- u. Waldenburger 
Gebirge. – 6. Aufl. – Warmbrunn, 1883.

309. NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Handbuch für 
Sommergäste und Touristen im Riesen-, Iser- u. Waldenburger 
Gebirge. – 7. Aufl. – Warmbrunn, 1885.

310. DER OSTEN des Riesengebirges. Hrsg. von Verkehrsverband des 
Ostens des Riesengebirges. – Landeshut, 1907.

311. OTTO A. Die Grafschaft Glatz. Praktischer Reiseführer. – Berlin, 
1911.

312. OTTO A. Die Grafschaft Glatz. Praktischer Reiseführer. – 2. Aufl. 
– Berlin, 1914.
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313. OTTO A. Die Grafschaft Glatz. Praktischer Reiseführer. – 3. Aufl. 
– Berlin, 1920.

314. OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. – 17. Aufl. – Berlin, 1901.

315. OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. – 18. Aufl. – Berlin, 1903-1904.

316. OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. – 19. Aufl. – Berlin, 1905.

317. OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und 
Waldenburger Gebirge. – 20. Aufl. – Berlin, 1907-08.

318. OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und 
Waldenburger Gebirge. – 21. Aufl. – Berlin, 1909-10.

319. OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und 
Waldenburger Gebirge. – 22. Aufl. – Berlin, 1911-1912.

320. PABEL F. Kurze Geschichte der Bekanntwerdung und Anlagen-
-Einrichtung der Heuscheuer. – Neurode, 1843.

321. PABEL F. Kurze Geschichte der Bekanntwerdung und Anlagen-
-Einrichtung der Heuscheuer. – [2. Aufl.]. – Neisse, 1851.

322. PABEL F. Kurze Geschichte der Bekanntwerdung und Anlagen-
-Einrichtung der Heuscheuer. – [3. Aufl.]. – Landeshut, 1857.

323. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Landeck und Umgebung, 
nebst einer Karte der Umgebung von Landeck und einer Spezialkar-
te der Grafschaft Glatz. – 2. Aufl. – Schweidnitz, 1901.

324. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Eulengebirge mit besonderer 
Berücksichtigung von Schweidnitz und der Weistritztalbahn, sowie 
von Reichenbach und der Eulengebirgsbahn. – Schweidnitz, 1905.

325. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Eulengebirge mit besonderer 
Berücksichtigung von Schweidnitz und der Weistritztalbahn, sowie 
von Reichenbach und der Eulengebirgsbahn. – 2. verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1911.
PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz, das Eulen- 
und Altvatergebirge. = poz. 243.
PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz, das Eulen- 
und Altvatergebirge. = poz. 244.

326. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz und das 
Eulengebirge. – 4. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1906.

327. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz und das 
Eulengebirge. – 5. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1912.

328. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz und das 
Eulengebirge. – 6. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, [1918].
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329. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz und das 
Eulengebirge. – 7. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, [ca. 1920].

330. PATSCHOVSKY W. Führer von Bad Reinerz und Umgebung 
mit besonderer Berücksichtigung des Heuscheuer- und 
Mense-Adlergebirges nebst einer Spazialkarte. – 3. Aufl. – Schweid-
nitz, [ca. 1920].

331. PATSCHOVSKY W. Das Raben- und Ueberschaar-Gebirge und 
seine nächste Umgebung. – Liebau i.Schl., 1885.

332. PATSCHOVSKY W. Das Rehorngebirge und seine nächste Umge-
bung. – Liebau i.Schl., 1890.

333. PATSCHOVSKY W. Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge im 
Raben- und Ueberschaargebirge und in der Umgebung von Liebau 
nebst ausführlicher Auskunft über Liebau i. Schl. – 2. verb. Aufl. – 
Liebau i.Schl., 1898.

334. PATSCHOVSKY W. Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge im 
Raben- und Ueberschaargebirge und in der Umgebung von Liebau 
nebst ausführlicher Auskunft über Liebau i. Schl. – 3. verb. Aufl. – 
Liebau i.Schl., [1912].

335. PETER J. Die Grafschaft Glatz und deren Anschlüsse. Handbuch 
für Reisende und Einheimische, mit besonderer Berücksichtigung 
der Bäder und klimatischen Kurorte. – Habelschwerdt, 1881.

336. PFLUG K. Das Waldenburger Bergland. – Waldenburg, 1910.
337. PRÖHLE H. Das Riesengebirge nebst Waldenburg, Grafschaft 

Glatz, sowie den angrenzenden Theilen der böhmischen Sudeten. 
Illustrierter Wegweiser. – 4. Aufl. – Berlin, 1872.

338. PRÖHLE H. Das Riesengebirge nebst Waldenburg, Grafschaft Glatz 
und den böhmischen Sudeten. Illustrierter Wegweiser. – 5. Aufl. – 
Berlin, 1874.

339. PRUDLO F. Bergaussichten, oder: Was sieht man von den verschie-
denen Bergen des schlesischen und Gläzer Gebirges? Ein Handbuch 
für Freunde schöner Aussichten, namentlich für Reisende, Bade-
gäste, und für angehende Pflanzensucher. – Breslau, 1834.

340. REIMANN W. Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenste-
in, Charlottenbrunn, Görbersdorf, Schlesierthal, Reimsbachthal 
und das ganze Waldenburger Gebirge. – 7. verb. u. verm. Aufl. – 
Schweidnitz, 1890.

341. REIMANN W. Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenste-
in, Charlottenbrunn, Görbersdorf, Schlesierthal, Reimsbachthal 
und das ganze Waldenburger Gebirge. – 8. verb. u. verm. Aufl. – 
Schweidnitz, 1891.
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342. REIMANN W. Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge 
sowie durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Charlottenbrunn, 
Görbersdorf, durch das Weistritzthal, Schlesierthal, Reimsbachthal 
und die Adersbacher und Weckelsdorfer Felsen. – 9. verb. u. verm. 
Aufl. – Schweidnitz, 1900.

343. REIMANN W. Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge 
sowie durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Charlottenbrunn, 
Görbersdorf, durch das Weistritzthal, Schlesierthal, Reimsbachthal 
und die Adersbacher und Weckelsdorfer Felsen. – 11. verb. u. verm. 
Aufl. – Schweidnitz, 1905.

344. REIMANN W. Führer durch das Waldenburger Bergland und 
das Eulen-Gebirge insbesondere durch Waldenburg, Salzbrunn, 
Fürstenstein, Charlottenbrunn, Görbersdorf, durch das Weistritzthal, 
Schlesierthal, Reimsbachthal und die Adersbacher und Weckelsdor-
fer Felsen. – 13. verb. u. verm. Aufl. – Schweidnitz, 1913.

345. RICHTER P. Das Glatzer Land und Volk. Eine Heimatskunde für 
Schule und Haus, zugleich ein Führer auf den Wanderungen der 
Jugendvereinigungen. – Neurode i. Schl., 1914.

346. ROSENBERG E. Das Riesen- und Glatzer-Gebirge in Bild und 
Wort. – Berlin, 1900.

347. SACHS A. Beschreibung der Heuscheuer. Ein Blättchen für das 
Album der Gebirgswanderer. – Glatz, [1864].

348. SCHAETZKE V. Schlesische Burgen und Schloesser. Iser-, Riesen-, 
Waldenburgergebirge und Vorberge. Ein Beitrag zur Burgenkunde. 
– Schweidnitz, 1912.

349. SCHIENERT H. Der Wanderer durch das Eulengebirge. Ein Führer 
für Bade- und Gebirgsreisende durch die interessantesten Partien 
des Eulengebirges. – Reichenbach, 1855.

350. SCHILLING P. S. Lustreise in die Grafschaft Glatz. Ein Wegweiser 
für Schullustige und Taschenbuch für Bade- und Brunnengäste des 
Glätzischen Hochlandes. – Breslau, 1830.
SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge mit Waldenburger 
[…] = poz. 245.

351. SCHMIDT J. Die Entdeckung von Glatzer Land und Volk durch die 
älteren schlesischen Reiseschriftsteller. – Glatz, 1914.

352. STANGEN K. Fremdenführer im Waldenburger Gebirge mit 
besonderer Berücksichtigung der Badeorte Salzbrunn, Altwasser 
und Charlottenbrunn, nach den besten Quellen. – Waldenburg, [post 
1866].

353. STURM L. Führer durch Schweidnitz und 120 Ausflüge in die 
nähere und weitere Umgebung nach den Schlesier-  und Weistritz-
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-Tale, Eulen-, Waldenburger- und Zobten-Gebirge. – Schweidnitz, 
1909.

354. TOURISTEN-FÜHRER durch das Riesen- und Isergebirge 
preußische und böhmische Seite und die Grafschaft Glatz. – Sorau 
N.-L., 1896.

355. TSCHÖPE H. Der Heuscheuer-Führer. Ein Beitrag zur Heimatkunde 
der Grafschaft Glatz. Handbüchlein für Fremde und Einheimische. – 
Wünschelburg, 1904.

356. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebie-
te von Bad Salzbrunn aus. – 3. verb. und verm. Aufl. – Salzbrunn, 
1906.

357. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebiete 
von Bad Salzbrunn aus. Ein praktisches Reisehandbuch; besonders 
für Salzbrunner Kurgäste, Fuß- und Radtouristen- 4. durchges. Aufl. 
– Salzbrunn, 1911.

358. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebiete 
von Bad Salzbrunn aus. Ein praktisches Reisehandbuch; besonders 
für Salzbrunner Kurgäste, Fuß- und Radtouristen- 5. durchges. Aufl. 
– Salzbrunn, [ca. 1914].

359. WANDERBUCH für das Riesen-, Iser-, Bober-, Katzbach- und 
Waldenburger Gebirge. Handbuch für Touristen- und Sommergäste. 
– 9. Aufl. – Warmbrunn, [1891].

360. WANDERBUCH für das Riesen-, Iser-, Bober-, Katzbach- und 
Waldenburger Gebirge. Handbuch für Touristen- und Sommergäste. 
– 10. Aufl. – Warmbrunn, 1901.
WEISS M. C. Wanderungen in Sachsen, Schlesien, Glatz und 
Böhmen. = poz. 136.

361. WERTH P. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzergebirge nebst 
dem Glatzer- und Waldenburgergebirge. Praktischer Reiseführer. – 
24. Aufl. – Berlin, 1919/20

362. WOERL L. Führer durch Schweidnitz und Umgebung mit Ausflügen 
nach dem Zobten-, ins Eulen- und Waldenburger Gebirge. – Leipzig, 
1911.

Sudety Zachodnie

363. ADAM W. Führer durch das Isergebirge mit seinen Kurorten 
Flinsberg und Schwarzbach. – Görlitz, 1902.

364. ADAM W. Führer durch das Isergebirge mit seinen Kurorten 
Flinsberg und Schwarzbach. – 2. Aufl. – Görlitz, 1904.
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365. ADAM W. Führer durch das preussische Isergebirge besonders 
Kurort Flinsberg und Schwarzbach, sowie seine Sommerfrischen. – 
3.völlig umgearb. Aufl. – Görlitz, 1908.

366. ADOLPH G., BENGLER A. Führer durch das Jeschken-, Iser- und 
Riesengebirge sowie durch das Lausitzer Gebirge, die Daubaer 
Schweiz und das Kummer-Gebirge in 1000 Ausflügen. – 4. Aufl. – 
Gablonz a.d.N., 1912.

367. ANHUTH K. Aus Rübezahl‘s Reich. Reise-Skizzen aus dem 
Riesengebirge. – Danzig, 1905. 

368. ANTONIEWICZ K. Wspomnienie z wędrówki przez Góry Olbrzy-
mie (Riesengebirge) w roku 1837. W: „Rozmaitości”, 1838, s. 6-7, 
36-38, 54-55, 86-87, 94, 149-151, 245-247. 

369. BAUMANN F. Die schönheiten der Vorberge des Riesengebirges. 
Ein Führer im Anschluß an d. Hirschberger. – Warmbrunn, 1920.

370. BECK S. Ein Ausflug ins Bober-Katzbach-Gebirge. W: „Schlesien”, 
t. 1, 1908, s. 410-411.

371. BECK S. Das Bober-Katzbach-Gebirge Handbüchlein für Geolo-
gen, Naturfreunde und Vergnügunsreisende. – Hirschberg, 1896.

372. BECK S. Das Bober-Katzbach-Gebirge Handbüchlein für Geolo-
gen, Naturfreunde und Vergnügunsreisende. – 3. bedeutend vervoll-
kommnete Ausgabe. – Hirschberg, 1914.

373. BECK S. Führer im Bober-Katzbach-Gebirge verfasst von der 
Sektion Schönau des Riesengebirgvereins. – Warmbrunn, 1883.

374. BECK S. Führer im Bober-Katzbach-Gebirge verfasst von der 
Sektion Schönau des Riesengebirgvereins. – 2. verb. u. verm. Aufl. 
– Warmbrunn, 1885.

375. BECK S. Der Greiffenstein. W: „Wanderer im Riesengebirge”, 
1903, s. 35-37, 55-58.

376. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– Warmbrunn, 1897.

377. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– 3., eingehend verb. Aufl. – Warmbrunn, 1901.

378. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– 4. verm. u. verb. Aufl. – Warmbrunn, 1905.

379. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– 5. verm. u. verb. Aufl. – Warmbrunn, 1908.
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380. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– 6. verm. u. verb. Aufl. – Warmbrunn, [1914].

381. BECK S. Neuer Führer für Hirschberg und das Riesengebirge. – 
Hirschberg, 1908.
BECK S. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. = poz. 248.

382. BECK S. Das Riesengebirge und seine Nachbargebirge. – 3. Aufl. – 
Leipzig, 1908.

383. BECK S. Wintersport und Winterreisen im Riesengebirge. Prak-
tischer Reiseführer. – 2. Aufl. – Berlin, 1912.

384. BECK S. Wintersport und Winterreisen im Riesengebirge. Prak-
tischer Reiseführer. – 3. Aufl. – Berlin, 1914.

385. BEŁZA S. W Górach Olbrzymich. – Warszawa, 1893.
386. BEŁZA S. W Górach Olbrzymich. – Wyd. 2. – Kraków, 1898.
387. DRESSLER W. Das Riesengebirge. – Bielefeld, 1913.

DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge und der Grafschaft Glatz. = poz. 
254.
DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge, der Grafschaft Glatz […] = poz. 
255.

388. EBERT J. Kleiner Führer durch das Riesengebirge. – Berlin, 1897.
EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
[…] = poz. 256.
EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
[…] = poz. 257.
EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
[…] = poz. 258.
EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
[…] = poz. 259.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 260.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 261.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 262.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 263.
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EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 264.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 265.

389. FESTSCHRIFT aus Anlass der Eröffnung des Thurmes auf der 
Stephanshöhe. Hrsg. von der Orstgruppe Wurzelsdorf und Umge-
bung des deutschen Gebirgsvereins für das deutschen Gebirgsver-
eins für das Jeschken und Isergebirge. – Reichenberg, 1892.

390. FESTSCHRIFT zur Feier des 25. Jährigen Bestehens der Ortsgruppe 
Breslau des Riesengebirgs-Vereins. – Breslau, 1906.

391. FLOTOW J. von Reisebericht über eine Exkurzion nach einem 
Theile des südöstlichen Riesengebirges. W: „Beiblätter zur Flora”, 
1836, s. 1-60.

392. FRIEDRICH C. L. H. Winterreisen in dem heimischen Riesengebir-
ge. – Wolfenbüttel, 1906.

393. FRITSCH J. H. Taschenbuch für Reisende ins Riesengebirge. – 
Leipzig, 1816.

394. GRAEVE W. Riesengebirge. – Hamburg, 1914.
395. GUTTMANN H. Im Reiche Rübezahls. Wanderskizzen aus dem 

Iser- und  Riesengebirge. – Berlin, 1906.
HERLOSSSOHN C. Wanderungen durch das Riesengebirge und die 
Grafschaft Glatz. = poz. 274. 
HERLOSSSOHN C. Das Riesengebirge und die Grafschaft Glatz 
[…] = poz. 275.

396. HEYNE (pastor) Erinnerungsblaetter. Ein Taschenbuch für Wan-
derer in das schlesische Riesengebirge und die merkwürdigsten 
umliegenden Oerter in Fortsetzungen. – Hirschberg, [1822].

397. HOSER J. K. E. Anleitung das Riesengebirge auf die zweckmässigste 
Art zu bereisen, nebst einer Litteratur des Riesengebirges. – Wien, 
1802.

398. HOSER J. K. E. Das Riesengebirge in einer statistisch-topographischen 
und pittoresken Uebersicht mit erläuternden Anmerkungen und einer 
Anleitung, dieses Gebirge auf die zweckmässigste Art zubereisen. 
Bd. 1-2. – Wien, 1803-1804.

399. HOSER J. K. E. Das Riesengebirge und seine Bewohner. – Prag, 
1841.

400. HOSER J. K. E. Das Riesengebirge. – Neu bearb. von C. L. Harald 
Friedrich. – Wolfenbüttel, 1908.

401. HÜBLER F. Führer durch das Jeschken- und Isergebirge, Teile des 
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Lausitzer- und Mittelgebirges, durch Reichenberg und Umgebung. – 
2. umgearb. u. stark verm. Aufl. – Reichenberg, 1902.

402. HÜBLER F. Ueber die sogenannten Opfersteine des Isergebirges. – 
Reichenberg, 1882.

403. JEZDINSKÝ F. Krkonoše. – Pelhřimov, 1909.
404. KAPPER S., MAŘÁK J. E. Illustrierter Führer in das Riesengebir-

ge. – Wien, [1880].
405. KAUFMANN J. Führer durch die Burgruine Bolzenstein, Bolzen-

schloß bei Jannowitz, Riesengebirge. – Kupferberg, 1910.
406. KEHLING J. Wintersport im Riesengebirge. Ein Ratgeber und 

Führer für Winterbesucher. – 2. Aufl. – Kattowitz, 1909. 
KLOSE M. Führer durch die Sagen- und Märhenwelt des Riesenge-
birges. = poz. 277.
KOLLBACH K. Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. = poz. 
219.
KÜHNS C. Schlesien. Iser-, Riesen- und die Glatzer Gebirge. = poz. 
130.
KUTZNER J.G. Wegweiser durch das Riesen-, Iser-, Raben- […] = 
poz. 280.

407. LESSENTHIN B. Das Riesengebirge im Winter mit Berücksich-
tigung des Wintersports in anderen schlesischen Gebirgen und im 
Harz. – Breslau, 1901.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 284.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 285.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 286.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 287.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 288.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 289.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 290.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 291.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 292.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 293.
LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. = poz. 294.
LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. = poz. 295.
LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. = poz. 296.
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408. LEUTELT G. Schilderungen aus dem Isergebirge. – Reichenberg, 
1899.

409. LEUTELT G. Schilderungen aus dem Isergebirge. – 2. Aufl. – 
Reichenberg, 1920.
MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge […] = poz. 298.
MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge […] = poz. 299.
MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge […] = poz. 300.

410. MATTIS C. T. Olbrzymie góry z widokami nayznakómitsze-
mi, porządkiem po sobie idącemi w Dwudźiestu dwóch Rycinach 
wystawióne, wraz z Mappą, ułożone. – [Poznań, ca. 1830].

411. MATTIS C. T. Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten 
Parthieen der Reihe-Folge nach durch zwei und zwanzig Ansichten 
dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte begleitet, beschrieben. – 
[Breslau, 1827].

412. MATTIS C. T. Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten 
Parthieen der Reihe-Folge nach durch zwei und zwanzig Ansichten 
dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte begleitet, beschrieben. – 
3. verb. Ausg. – Hirschberg, [ca.1830].

413. MATTIS C. T. Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten 
Parthieen der Reihe-Folge nach durch zwei und zwanzig Ansichten 
dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte begleitet, beschrieben. – 
5. verb. Aufl. – Schmiedeberg, 1861.

414. MEYER-FROMMHOLD K. Im Riesengebirge. – Berlin, 1914.
415. MOSCH K. F. Die alten heidnischen Opferstätten und Steinalterthü-

mer des Riesengebirges. – Görlitz, 1855.
416. MOSCH K. F. Das Riesengebirge, seine Thäler und Vorberge und 

das Isergebirge. Reiseführer. – Leipzig, 1858.
417. MOSCH K. F. Wanderungen durch das Riesen- und Iser-Gebirge 

und durch die ihnen benachbarten Thäler. Ein Leitfaden für Reisen-
de durch diese Gegenden. – Warmbrunn, 1845.

418. MOSCH K. F. Wanderungen durch das Riesen- und Iser-Gebirge und 
durch die ihnen benachbarten Thäler. Ein Leitfaden für Reisende. – 
2., verb. und mit einem Nachtr. vers. Ausg. – Warmbrunn, 1848.

419. MOSCH K. F. Wanderungen durch das Riesen- und Iser-Gebirge 
und durch die ihnen benachbarten Thäler. Ein Leitfaden für Reisen-
de durch diese Gegenden. – [3. Aufl.] - Warmbrunn, 1854.
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420. MOSCH K. F. Wanderungen durch das Riesen- und Iser-Gebirge 
und durch die ihnen benachbarten Thäler. Ein Leitfaden für Reisen-
de durch diese Gegenden. – [4. Aufl.] - Warmbrunn, 1864.
MÜHL K. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 302.

421. MÜLLER E. Das Riesengebirge in der Brusttasche. [Der sichere 
und kundige] Führer [zu einer Lustreise durch Schlesiens Gebirge 
und Thäler]. – Leipzig, 1850.

422. MÜLLER E. Das Riesengebirge in der Brusttasche. Der sichere 
und kundige Führer zu einer Lustreise durch Schlesiens Gebirge 
und Thäler, zu seinen Burgen und Bädern und nach seiner Haupt-
stadt. – 2., neu bearb. Aufl. – Leipzig, 1859.

423. MÜLLER E. Das Riesengebirge in der Brusttasche. Der sichere 
und kundige Führer zu einer Lustreise durch Schlesiens Gebirge 
und Thäler, zu seinen Burgen und Bädern und nach seiner Haupt-
stadt. – 4., neu bearb. u. illustr. Aufl. – Berlin, [1864].

424. MÜLLER E. Das Riesen-Gebirge und die angrenzenden Ge-
birgszüge Schlesiens. Führer zu ein Lustreise durch Schlesiens 
Gebirge und Thäler, zu seinen Burgen u. Bädern und in dem 
Adersbach-wechselsdorfer Felsenstadt. – 6., vollst. umgearb. Aufl. 
– Berlin, 1868.

425. MÜLLER E. Das Riesen-Gebirge und die angrenzenden Gebirgszüge 
Schlesiens mit besonderer Berücksichtigung des Badeortes 
Warmbrunn. Führer für Badegäste und Touristen. – 8. Aufl. – Berlin, 
1876.

426. MÜLLER K. A. Wegwieser oder Neues Taschenbuch für Reisende 
durch das schlesisch-böhmische Riesengebirge. – 3., ganz umgearb. 
u. stark verm. Aufl. – Glogau, 1837.

427. MÜLLER K. A. Wegwieser für Reisende durch das Riesengebirge. 
– 4. verb. u. verm. Aufl. – Glogau, [ok.1842].

428. MÜLLER -RÜDERSDORF W. Das Isergebirge und sein schlesisches 
Vorland. – Braunschweig, 1914.

429. MÜLLER-RÜDERSDORF W. Das Isergebirge und sein schle- 
sisches Vorland. – 2. Aufl. – Berlin, 1920.

430. NATHE C., HALDENWANG C. Schlesische Ansichten aus dem 
Riesengebirge. – Weimar, [1806].

431. NENTWIG H. Carl von Holtei‘s Reise ins Riesengebirge (1818.). 
Zu seinem hundertsten Geburtstage, 24. Januar 1898, aus einer 
Handschrift der Reichsgräflich Schaffgotsch‘schen Bibliothek 
zu Warmbrunn. – Warmbrunn, 1898.
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 226.
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NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 227.
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 228.

432. NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Ein praktisches 
Handbuch für Sommergäste und Touristen im Riesen-  und Iserge-
birge. – 5. Aufl. – Warmbrunn, 1881.

433. NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Ein praktisches 
Handbuch für Sommergäste und Touristen im Riesen-  und Iserge-
birge. – 8. Aufl. – Warmbrunn, 1888.
NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Handbuch für 
Sommergäste und Touristen im Riesen-, Iser- u. Waldenburger 
Gebirge. = poz. 308.
NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Handbuch für 
Sommergäste und Touristen im Riesen-, Iser- u. Waldenburger 
Gebirge. = poz. 309.
OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. = poz. 314.
OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. = poz. 315.
OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. = poz. 316.
OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und Walden-
burger Gebirge. = poz. 317.
OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und Walden-
burger Gebirge. = poz. 318.
OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und Walden-
burger Gebirge. = poz. 319.

434. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Bober-Katzbach-Gebirge 
unter Berücksichtig von Liegnitz und Umgebung. – Schweidnitz, 
1909.

435. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
2. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1899.

436. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
3. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1901.

437. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
4. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1903.

438. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
5. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1904.

439. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
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6. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1908. 

440. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
7. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1910. 

441. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
8. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1911.

442. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
9. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1920.

443. PATSCHOVSKY W. Verzeichnis der Sommerfrischen im Riesen- 
und Isergebirge. – Schweidnitz, 1904.

444. PETER J. Die Bibersteine und ihre Umgebung oder der Kemnitz-
kamm mit seinen interessantesten Partien. Ein Wanderbüchlein 
für Warmbrunner Kurgästen, für Sudeten-Reisende und Freunde 
schöner Natur. – Warmbrunn, 1868.

445. PETER J. Neuester und zuverlässigster Führer durch das Riesen-
gebirge und seine Anschlüsse mit besonderer Berücksichtigung 
der Bäder Warmbrunn, Johannisbad, Flinsberg und Liebwerda. – 
Hirschberg, 1873.

446. PETER J. Wanderbuch für Warmbrunner Kurgäste. Neuester, 
zuverlässigster und billigster Führer durch die interessantesten 
Partien im Riesengebirge. – Warmbrunn, 1869.

447. PETRÁK E. R. Illustrierter Führer durch das Riesengebirge, die 
Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstädte und den Stern. – Wien, 1891.

448. PIETSCHMANN F. Ansichten aus dem Riesengebirge. – Landeshut 
i. Schl., 1889.

449. PREISGEKRÖNTE Wanderfahrten im Riesengebirge nebst einem 
Verzeichnis von Bauden, Hotels, Pensionen etc., welche den Mitglie-
dern des Riesengebirgsvereins Ermässigungen gewähren. Hrsg. 
von der Ortsgruppe Dresden des R[iesen] G[ebirgs] V[ereines]. – 
Dresden, 1910.
PRÖHLE H. Das Riesengebirge nebst Waldenburg, Grafschaft Glatz 
[…] = poz. 337.
PRÖHLE H. Das Riesengebirge nebst Waldenburg, Grafschaft Glatz 
[…] = poz. 338.

450. REGELL P. Beiträge zur Volkskunde. (Etymologische Sagen aus 
dem Riesengebirge.). – Breslau, 1896.

451. REGELL P. Das Riesen- und Isergebirge. – Bielefeld, 1905.
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452. REGELL P., MERTENS E. Das Riesengebirge. Eine Wanderung in 
Bildern durch die hervorragendsten Punkte desselben. – Warmbrunn, 
[1891].

453. REGELL P. Wanderungen und Wandlungen der Rübezahlsage. 
W: „Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, 
Bd. 18, 1916, s. 165-226.

454. REHNERT A. Das Riesengebirge in 50 Bildern. – Warmbrunn, 
1904.

455. REHNERT A. Das Riesengebirge in 100 Bildern. – Warmbrunn, 
[1904].

456. REISE von Thüringen durch Sachsen, die sächsische Schweiz 
und die Oberlausitz über der Oybin und Meffersdorf in das schlesis-
che Riesengebirge.Bd. 1-2. – Leipzig, 1804.

457. REISEHANDBUCH das Riesengebirge. – Trautenau, 1868.
458. RIESENGEBIRGE östlicher Teil. Album mit 12 Photokarten. – 

Hirschberg, [ca. 1905].
459. RIESENGEBIRGE und seine Vorgebirge. – Würzburg, 1891.

ROSENBERG E. Das Riesen- und Glatzer-Gebirge in Bild und 
Wort. = poz. 346.
SCHAETZKE V. Schlesische Burgen und Schlösser. = poz. 348.

460. SCHIFFNER J .T. Das Riesengebirge und sein vorgeblicher Be-
wohner Riebezahl, nebst Beschreibung des Zustandes der Bewohner 
des Innern im Riesengebirge – Prag, 1805.

461. SCHLEGEL B. Lausitzer-, Jeschken-, Isergebirge, Riesengebirge. – 
Dresden, 1908/09.
SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge mit Waldenburger- 
[…] = poz. 245.

462. SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge nebst der großen 
Kammwanderung Tetschen-Schneekoppe als Eingangsroute durch 
das Lausitzer- und Jeschkengebirge : mit Unterstützung der Orts- 
gruppen und Sektionen der Riesengebirgsvereine. – Neue 
Sonderausg. – Dresden, 1910

463. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg.vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – Hirschberg i. Schl., 1906.

464. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [2. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1907.

465. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [3. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 1908.
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466. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [4. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1909.

467. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [5. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1910.

468. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [6. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1911.

469. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [7. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1912.

470. SCHMIDT W. L. Die Schnee- oder Riesenkoppe. Eine Zeichnung. 
– Hirschberg, 1826.

471. STANGE T. 60 billige Sommerfrischen aus dem Harz [...] dem 
schlesischen Riesen- und Isergebirge. – Zörbig, 1907. 

472. TITTEL F. A., MATTIS C. T. Wanderung im Riesengebirge. Male-
risch erläutert und durch 27 in Contour radirte Kupfer dargestellt. 
– Landeshut, 1821.
TOURISTEN-FÜHRER durch das Riesen- und Isergebirge preußis-
che und böhmische Seite und die Grafschaft Glatz. = poz. 354.

473. WANDERER im Riesengebirge. Mitteilungsblatt des Riesengebirg-
svereins. – Hirschberg, 1881-1978.

474. WANDERUNG durch das Riesengebirge in Bildern. 34 Ansichten 
nebst einem Panorama nach Original-Aufnahmen in Photographie-
-Druck - Warmbrunn, [ca. 1910].
WANDERBUCH für das Riesen-, Iser-, Bober-, Katzbach- und 
Waldenburger Gebirge. = poz. 359.
WANDERBUCH für das Riesen-, Iser-, Bober-, Katzbach- und 
Waldenburger Gebirge. = poz. 360.

475. WEGWEISER für Reisende durchs Riesengebirge. – Glogau, 1821.
476. WEGWEISER für Reisende durch Riesengebirge. – 2. stark verm. 

Aufl. – Glogau, 1828.
WERTH P. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzergebirge […] = 
poz. 361.

477. WERTH P. Wintersport und Winterreisen im Riesengebirge. 
Praktischer Reiseführer. – 3. Aufl. neubearb. – Berlin, 1914.

478. WILLKOMM E. Handbuch für Reisende durch das Riesengebirge. 
(Die Sudeten). Nebst Ausflug nach Prag. – 4., gänzlich.ungearb. 
Aufl. – Leipzig, 1853.
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479. WINKLER W. Gebirgsführer für Besucher des Riesen- und 
Isergebirges. – Schweidnitz, 1892.

Przedgórze Sudeckie

480. BOHN E. Von den Walen und den Schätzen des Zobten. – Breslau, 
1918.
DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge und der Grafschaft Glatz. = poz. 
254.
DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge, der Grafschaft Glatz […] = poz. 
255.

481. FIEDLER P. Führer durch das Zobten-Gebirge. – 5. Aufl. – Breslau, 
1908.

482. FIEDLER P. Führer durch das Zobten-Gebirge. – 6. Aufl. – Breslau, 
1912.

483. FÜRHER durch das Zobtengebirge und seine Sagen. – 3. Aufl. – 
Schweidnitz, [post 1907].
GLATZERGEBIRGE, Altvatergebirge, Zobtengebirge. = poz.236.

484. GUEHMANN A. Der Zobten. Ein Beitrag zur Kenntniss der 
Heimath und Führer nach dem Berge. – Zobten am Berge, 1886.

485. GUEHMANN A. Der Zobten. Ein Beitrag zur Kenntniss der 
Heimath und Führer nach dem Berge. – 2. Aufl. – Zobten am Berge, 
[post 1886].
HAYDUK A. Sonntags- Ausflüge ins Schlesierland von Breslau 
[…] = poz. 273.

486. KLEINER H. Führer durch das Zobten-Gebirge. – 4. verm. u. verb. 
Aufl. – Breslau, 1904.

487. KREBS, J. Der Zobtenberg und seine Umgebungen. – Breslau, 
1840.

488. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge und Spaziergänge ins 
Schlesierland von Breslau aus. – Schweidnitz, 1903.

489. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge und Spaziergänge ins 
Schlesierland von Breslau aus. – 3. Aufl. – Schweidnitz, 1907.
KUTZNER J.G. Wegweiser durch das Riesen-, Iser-, Raben- […] = 
poz. 280.
LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 
Vorberge einschließlich des Zobtengebirges. = poz. 281.
LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 
Vorberge einschließlich des Zobtengebirges […] = poz. 282.
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LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vor-
berge einschließlich des Zobtengebirges […] = poz. 283.

490. RICHTER L. Der Zobtenberg. – Leipzig, 1886.
491. ROLAND G. Der Zobtenberg und seine Umgebungen. – Zobten, 

1852.
492. SADEBECK B. A. M. Der Zobtenberg und seine Umgebung. Eine 

Monographie. – Breslau, 1856.
SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge mit Waldenburger- 
[…] = poz. 245.

493. SONNTAGSAUSFÜEGE von Breslau aus mit besonderer 
Berücksichtigung des Schlesiertals mit der Talsperre und des 
Zobtengebirges. – Schweidnitz, 1912.
STURM L. Führer durch Schweidnitz und 120 […] = poz. 353.

494. UEBER die Steinalterthümer auf dem Zobtenberge. Wiederabdruck 
aus Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, 23. Bericht vom Jahre 
1875, als Festgabe für die Mitglieder des in Breslau 1884 tagenden 
Anthropologen-Congresses. – Breslau, 1884.
WOERL L. Führer durch Schweidnitz und Umgebung […] = poz. 
362.

495. ZMORSKI R. Sobótka. (Góra na Śląsku). W: „Tygodnik Illustrowa-
ny”, 1862, t. 5, s. 6-9.

Beskid Śląski

496. BORUCKI A. Nasze góry, malownicze opisanie Karpat i Tatr, oraz 
ich mieszkańców. Cieszyn, 1888.
BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von Schle-
sien […]. = poz. 14.
BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von Schle-
sien […]. = poz. 15. 

497. CISZEWSKI S. Anonimowa zapiska etnograficzna o góralach 
beskidowych z roku 1786. W: „Lud”, 1911, s. 124-127.

498. DUBIECKI M. Echa od źrodeł Wisły. W: „Tygodnik Illustrowany”, 
1895, nr 30, s. 57-58; nr 31, s. 68-69; nr 33, s. 101-102.

499. DYAKOWSKI B. Od Karpat do Bałtyku. Cz.1, Od Beskidu do 
Mazowsza. – Warszawa, 1910. 

500. FRANZ vom WEICHSELTHAL [pseud.] Fuehrer im schlesischen 
Weichselthale und in den Beskiden. – Pless O.S., 1899.

501. GAWROŃSKI F. Od źródeł Wisły do Ustronia. W: „Ziemia”, R. 6, 
1920, nr 3, s. 84-88.

502. GIŻYCKI F. K. Badania w przedmiocie rzeczy przyrodzonych, 
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w Galicyi, w Królestwie Polskiem, na Wołyniu i na Podolu. – Lwów, 
1845.

503. GOETEL W. Zima i narciarstwo w Beskidach. W: „Ziemia”, R. 5, 
1914 nr 11, s. 173-174.

504. HADASZCZOK J. Führer durch die Beskiden. – Mähr. Ostrau, 
1894.

505. HADASZCZOK J. Führer durch die Beskiden. – 2., verm. u. verb. 
Aufl. – Mähr. Ostrau, 1908.

506. HOFF B. Wycieczka do źródeł Wisły. W: „Tygodnik Illustrowany”, 
1885, nr 124, s. 317-319.

507. HOFF B. Lud cieszyński. Jego właściwości i siedziby, obraz etno-
graficzny. T. 1, Początki Wisły i Wiślanie. – Warszawa, 1888.

508. JANOWSKI A. Schronisko polskie w Beskidzie. [Ropiczka] 
W: „Ziemia”, R.4, 1913, nr 35, s. 577-578.

509. KOLBENHEYER K. Führer durch die Beskiden im Gebiete der 
Section Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines. – Bielitz, 1899.

510. KOLBENHEYER K. Führer durch die Beskiden im Gebiete der 
Section Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines. – 2. Aufl. – Bielitz, 
1901.

511. KOLBENHEYER K. Vorarbeiten zu einer Flora von Teschen und 
Bielitz. (Pflanzengeographische Skizze und Pflanzenenumeration). 
– Wien, 1862.
KOLLBACH K. Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. = poz. 
219.

512. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Warszawa, 1885.

513. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Wyd. 2 powiększ. i popr. – Warszawa, 1887.

514. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Wyd. 3 powiększ. i popr. – Warszawa, [1891].

515. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Wyd. 4 powiększ. i popr. – Warszawa, 1898.

516. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Wyd. 5 powiększ. i popr. – Warszawa, 1906.

517. MATZURA J. Illustrierter Führer durch die Beskiden und die 
angrenzenden Landschaften. – Teschen, 1891.

518. MATZURA J. Die Beskiden. Führer durch die West-Beskiden und 
die angrenzenden Landschaften. – Brünn, 1907.

519. OD STOŻKA po Babią Górę. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1920, 
nr 62, s. 4.
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520. PAWIŃSKI A. U źródeł Wisły. Obrazki z podróży. W: „Tygodnik 
Illustrowany”, 1878, nr 126-130, s. 323-330, 342-343, 352-353, 
381-382, 387.

521. POL W. Obrazy z życia i natury. Na Beskidzie W: „Tygodnik Illu-
strowany”, 1869, nr 53-54, s. 5-7, 16-18.

522. POPIOŁEK F. Nasze góry. W: „Dziennik Cieszyński”, 1910, nr 213, 
s. 4-5.

523. SCHRONISKO na Stożku. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1920, 
nr 57, s. 4.

524. SOSNOWSKI K. Przewodnik po Beskidzie Zachodnim. Od Kryni-
cy po Wisłę łącznie z Pieninami i terenami narciarskimi. – Kraków, 
1914.

525. SOSNOWSKI K. Barania Góra i źródła Wisły. W: „Pamiętnik 
Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 34, 1913, s. 1-26.

526. SPEIL G. Streifzüge in den Beskiden Blätter aus meiner Wanderm-
appe. – Schlesiengrube O.-S., 1918.

527. SYDOW A. Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1827 durch die 
Beskiden über Krakau und Wieliczka nach den Central-Karpathen, 
als Beitrag zur Charakteristik dieser Gebirgsgegenden und ihrer 
Bewohner. – Berlin, 1830.

528. SZ...R Wycieczka do źródeł Wisły. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 
1857, nr 34, s. 268.

529. TOMKOWICZ A.  Źródła Wisły W: „Sławianin”, t. 1, 1837, s. 155-159.
530. UMIŃSKI W. Podróż malownicza od źródeł do ujścia Wisły. Cz. 1. 

Od Beskidu do Warszawy. – Warszawa, 1907.
531. UMIŃSKI W. U źródeł Wisły. W: „Ziemia”, 1911, s. 415-416.
532. ZEJSZNER L. Podróże po Beskidach czyli Opisanie części gór 

karpackich zawartych pomiędzy źródłami Wisły i Sanu. – Warszawa, 
[post 1852]. 

Wykaz skrótów i znaków bibliograficznych:

Abt. – Abteilung
Aufl. – Auflage
Ausg. – Ausgabe
Bd. – Band
ca. – circa
cz. – część
durchges. – durchge-
sehen
erw. – erweitert

H. – Heft
Hrsg. – Herausgeber
hrsg. – herausgegeben
illustr. – illustrierte
nr - numer
R. – rocznik
Red. – Redakteur, 
Radaktion
s. – strona

T. – Teil
t. – tom
u. – und
umgearb. – umgear-
beitet
v. – von
verb. – verbessert
verm. – vermehrt
wyd. – wydanie
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Oriana Reizes-Dzieduszycka
Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
e-mail: oriana_reizes_dzieduszycka@ijp-pan.krakow.pl 

wizytA przedStAwicieli inStytutu językA polSkiego 
polSkiej AkAdemii nAuk w StAnAch zjednoczonych

Przemiany jakie dokonały się w Polsce w ciągu ostatniego dwu-
dziestolecia (po roku 1989), które z uwagą i nieukrywaną nadzieją na 
odmianę oblicza zniewolonego dotąd kraju, obserwuje polskie środowi-
sko polonijne skupione m.in. w Stanach Zjednoczonych, zauważalne są 
nie tylko na płaszczyźnie polityczno-ustrojowej, gospodarczej czy spo-
łecznej, ale również naukowej i badawczo-rozwojowej. Transformacja 
ustrojowa i wiążące się z nią „otwarcie”, jakie nastąpiło w tym okresie, 
stworzyło bowiem polskiemu środowisku naukowemu możliwość nawią-
zywania współpracy z niedostępnymi dotąd ośrodkami naukowymi na 
całym świecie, a także pozwoliło na wymianę informacji, doświadczeń, 
a co za tym idzie odnowienie polskiego „kapitału intelektualnego” w ra-
mach uczelni i ośrodków naukowo-badawczych.

Prawdziwy renesans polska nauka przeżywa jednak od 2004 r., kie-
dy to wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość 
pozyskiwania znaczących środków finansowych mających wspomagać 
rozwój naukowy kraju, otwierając przed nim tym samym nowe perspek-
tywy na przyszłość oraz wspomagając proces stworzenia nowego, od-
mienionego oblicza Polski, jako kraju nowoczesnego i nie odbiegającego 
standardami od zachodnich sąsiadów.

Doskonałym przykładem wykorzystania środków unijnych dla 
propagowania nauki polskiej, a przy tym dla ochrony polskiego dzie-
dzictwa naukowego i kulturalnego oraz upowszechniania wiedzy o nim 
i udostępniania go szerokim kręgom odbiorców, jest realizowany obecnie 
przez Polską Akademię Nauk, projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów 
Naukowych (RCIN). Przedsięwzięcie to skupia 16 Instytutów Naukowych 
PAN, które stworzyły konsorcjum, mające na celu utworzenie interdyscy-
plinarnej bazy danych udostępniającej rozmaite publikacje naukowe drogą 
elektroniczną poprzez platformę cyfrową dLibra, dzięki czemu możliwość 
dostępu do nich w dowolnym zakątku globu, będzie miał szeroki krąg 
użytkowników. 
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Na przełomie kwietnia i maja 2012 r. przedstawiciele zespołu RCIN 
z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, odbyli wyjazd delegacyj-
ny do Stanów Zjednoczonych w celu promowania projektu oraz z nadzie-
ją wymiany dotychczasowych doświadczeń na polu ochrony i utrwalania 
dziedzictwa narodowego z jednostkami amerykańskimi zajmującymi się 
tym obszarem działalności. Istotnym zadaniem, jakie postawili przed sobą 
przedstawiciele Instytutu, było również nawiązanie współpracy z amery-
kańskimi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami polonijny-
mi upowszechniającymi kulturę i naukę polską za oceanem.

Spotkanie w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce (PIASA –
The Polish Institute of Arts & Sciences of America), którego siedziba znaj-
duje się w Nowym Jorku zaowocowało rozpoczęciem współpracy na płasz-
czyźnie naukowo-badawczej oraz bibliotecznej pomiędzy jednostkami.

Niezwykle istotnym wydarzeniem oraz niewątpliwym przeżyciem 
dla członków zespołu digitalizacyjnego RCIN była wizyta w Bibliotece 
Kongresu w Waszyngtonie. Przedstawiciele zespołu zwiedzili Bibliote-
kę, zapoznali się z jej historią, zbiorami oraz odbyli szereg spotkań spe-
cjalistycznych, poświęconych realizowanym przez Bibliotekę Kongresu 
przedsięwzięciom digitalizacyjnym. Interesującym punktem wizyty było 
również zwiedzanie pracowni digitalizacyjnej Biblioteki, co umożliwiło 
poznanie sprzętu ośrodka oraz skonfrontowanie dotychczasowych prak-
tyk stosowanych w pracowni Instytutowej z amerykańskimi doświadcze-
niami na tym polu. 

Znaczącym punktem delegacji było również spotkanie w Amery-
kańskim Instytucie Kultury Polskiej w Miami (The American Institute 
of Polish Culture) z kierującą tą placówką, konsul honorową Beatą Pa-
szyc, która podejmując polską delegację przedstawiła historię oraz zakres 
działalności Instytutu od kilkudziesięciu lat promującego kulturę polską 
wśród amerykańskiego społeczeństwa. Pani konsul opowiedziała m.in. 
o corocznych balach organizowanych przez Instytut, które niezmiennie, 
od lat przyciągają znamienitych gości oraz integrują amerykańskie środo-
wisko polonijne, zrelacjonowała również niedawny bal połączony z uro-
czystościami obchodów czterdziestolecia działania ośrodka. 

Z kolei zespół pracowni digitalizacyjnej Instytutu Języka Pol-
skiego przedstawił założenia realizowanego projektu digitalizacyjne-
go,  jego członkowie zrelacjonowali przebieg prac prowadzonych dotąd 
w jego ramach, a także omówili plany, jakie wiążą z rozwojem projektu 
w przyszłości.

Spotkanie zaowocowało zawarciem porozumienia pomiędzy oby-
dwiema instytucjami, które pozwoli w przyszłości rozwinąć współpra-
cę między Instytutem Języka Polskiego PAN w Krakowie a Instytutem 
Kultury Polskiej w Ameryce oraz pomoże rozpropagować projekt RCIN 
wśród szukających dostępu do polskich źródeł badaczy, przebywających 
na obczyźnie, dla których baza RCIN może okazać się nieocenionym 
źródłem materiałów naukowych.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
e-mail: wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl

Studyjny wyjAzd bibliotekArzy do wilnA, peterSburgA, 
tAllinA i rygi

(30 czerwcA do 8 lipcA 2012 r.)

W dniach od 30 czerwca 2012 r. do 8 lipca 2012 r. bibliotekarze 
z całej Polski mogli spotkać się na dziewiątym wyjeździe, organizowanym 
przez Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Dzięki pracy organizatorek 
wyjazdu: Bogumiły Urban i Kariny Szołtysik, uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z pracą kolegów w bibliotekach Rosji, Estonii i Łotwy. Na 
trasie liczącej około 3500 km znalazły się m.in.: Wilno, Tallin, Ryga oraz 
Psków i Sankt Petersburg.

Pierwszą z odwiedzanych książnic była Rosyjska Biblioteka 
Narodowa w Petersburgu. Uczestników wyjazdu szkoleniowego przywi-
tał dyrektor, Anton Likhomanov, który opowiedział jej historię, scharakte-
ryzował profil gromadzonych zbiorów oraz główne kierunki działalności 
jednostki.

Założycielką petersburskiej biblioteki, najstarszej rosyjskiej książ-
nicy, powstałej w I. połowie XVIII w., była cesarzowa Katarzyna II Wiel-
ka. Podstawą gromadzenia zbiorów stała się kolekcja braci Załuskich, 
która w nienaruszonym stanie przetrwała do chwili obecnej. W czasie 
długoletniej działalności placówki jej czytelnikami były wybitne osobi-
stości świata literatury i kultury, wśród nich, m.in. Aleksander Puszkin, 
Lew Tołstoj i Aleksander Sołżenicyn.

Biblioteka jest drugą co do wielkości zbiornicą dokumentów w Ro-
sji, liczy ponad 35 000 000 egzemplarzy i mieści się w pięciu budynkach 
na terenie Petersburga. Książnica ma charakter uniwersalny, obsługuje 
wszystkie grupy czytelników. Prowadzi szeroką działalność usługową, 
oświatową, kulturalną oraz informacyjną (w formie bezpośredniego kon-
taktu oraz za pośrednictwem Internetu). Nawiązuje współpracę z bibliote-
kami z różnych krajów, m.in. bibliotekarze białoruscy pracują nad kolek-
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cją Sapiehów, natomiast pracownicy Biblioteki Narodowej w Warszawie 
zajmują się zbiorami Załuskich. 

Biblioteka w swoich zasobach posiada dokumenty zróżnicowa-
ne zarówno pod względem treściowym, jak i formalnym. Znaleźć tutaj 
można największą na świecie kolekcję rusików (wydawnictw w językach 
obcych dotyczących Rosji), zbiór książek rzadkich, czasopisma, nuty, 
mapy, dokumenty dźwiękowe, pozycje z biblioteki Woltera i Gieorgija 
Plechanowa. Wśród zbiorów znajduje się wiele cennych i rzadkich pozy-
cji. Na uwagę zasługują m.in.: Ewangelia Ostromirowska (1056-1057), 
Wielkie Kroniki Francuskie (poł. XV w.), perski manuskrypt Shah-nameh 
– Księga Królów (Shiraz (?), 1333), czy też pierwsza książka wydrukowa-
na w języku etiopskim: Psałterz (Rzym, 1513). 

Zbiory są pozyskiwane głównie drogą egzemplarza obowiązkowe-
go, który przekazywany jest Bibliotece od 1889 r. Księgozbiór uzupełnia-
ny jest również poprzez wymianę dokumentów i ich zakup (są to przede 
wszystkim wydawnictwa w językach obcych). Rocznie zasoby powięk-
szają się o około 800 000 egzemplarzy różnorodnych dokumentów (także 
w wersji elektronicznej). 

Każdy zainteresowany użytkownik może korzystać z obszernej 
biblioteki cyfrowej udostępnianej na stronie jednostki (http://www.nlr.
ru). Zawiera ona 22 kolekcje tematyczne, liczące ogółem około 361 000 
dokumentów, dotyczących m.in.: rosyjskiej literatury klasycznej, prawa 
i historii czy Sankt Petersburga. 

Komputeryzacja procesów bibliotecznych rozpoczęła się w 1994 r. 
Obecnie czytelnicy wyszukują zbiory w 25 katalogach dzielących zasoby 
według ich typów. Biblioteka posługuje się 31 pakietami baz danych za-
wierającymi około 36 000 000 opisów dokumentów. 

Podczas zwiedzania książnicy uczestnicy wyjazdu mieli możliwość 
obejrzenia zbiorów Woltera, barona Modesta Korffa (byłego dyrekto-
ra i reformatora jednostki) oraz kolekcji książek rzadkich. Zapoznali się 
z historią wolterowskiego księgozbioru sprowadzonego przez Katarzynę 
Wielką do Petersburga w 1778 r. Jej zamiarem, niestety niezrealizowa-
nym, było wybudowanie w Petersburgu kopii posiadłości Ferney, gdzie 
Wolter spędził ostatnie lata życia. Katarzynie udało się pozyskać część 
mebli, katalog biblioteczny, próbki tkanin z posiadłości, zapiski sekretarza 
Woltera oraz 800 książek należących do tego myśliciela (w tym zawiera-
jących jego osobiste adnotacje). W pomieszczeniu Biblioteki Narodowej, 
gdzie obecnie przechowywane są opisane zbiory, można podziwiać kopię 
rzeźby filozofa, której oryginał znajduje się w petersburskim Ermitażu. 

Mimo że Biblioteka Narodowa jest jednostką odgrywającą znaczą-
cą rolę w historii i kulturze Rosji, boryka się z problemami finansowymi 
oraz z postępującym spadkiem czytelnictwa, przy jednoczesnym wzroście 
liczby osób korzystających z jej zasobów cyfrowych.
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Kolejną instytucją, odwiedzaną na trasie przejazdu, była tallińska 
Biblioteka Uniwersytetu Technicznego. Spotkanie z polskimi bibliote-
karzami poprowadził dyrektor książnicy Jüri Järs. Przybliżył on historię 
jednostki, zasady jej funkcjonowania oraz omówił, jakie zasoby są przez 
bibliotekę kolekcjonowane.

Książnica mieści się w budynku na terenie kampusu uniwersyteckie-
go. Jej siedziba wyróżnia się na tle innych elewacją zewnętrzną, pokrytą 
w całości nieprzemakalnym materiałem regulującym dopływ światła sło-
necznego z ciekawą, nowoczesną grafiką w czarno-szarej kolorystyce.

Wewnątrz biblioteki zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań 
architektonicznych. Całość wyposażono w nowoczesne meble i utrzy-
mano w czarno-zielonej kolorystyce, ozdobionej grafiką przedstawiającą 
synapsy (połączenia nerwowe w mózgu). W celu zapewnienia lepszego 
komfortu pracy stworzono odpowiednie, przestronne zaplecze socjalne 
dla bibliotekarzy. Głównym założeniem projektu budynku było wykreo-
wanie przestrzeni otwartej, bez ścian, przyjaznej użytkownikowi, w której 
główny ruch czytelników skupia się w centralnej części, natomiast miejsca 
cichej pracy są usytuowane na obrzeżach. Biblioteka dysponuje własną 
drukarnią oraz stanowiskami do samoobsługowego wypożyczania i zwro-
tu książek, a także skanowania, drukowania i kopiowania dokumentów.

Książnica działa na zasadzie biblioteki publicznej, udostępniając 
swoje zbiory wszystkim zainteresowanym osobom. Wyjątek stanowią 
podręczniki uniwersyteckie, wypożyczane tylko studentom. 

Instytucja powstała w 1919 r. i od początku działalności służyła po-
trzebom Uniwersytetu Technicznego. Przez cały okres funkcjonowania 
stale poszerzała księgozbiór oraz dążyła do unowocześnienia procesów 
bibliotecznych. Już na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w. rozpoczęto prace nad automatyzacją biblioteki – powstało centrum 
komputeryzacji oraz zorganizowano kursy z zakresu obsługi komputerów 
dla pracowników. W 1996 r. powstała pierwsza strona internetowa jed-
nostki, a trzy lata później użytkownicy uzyskali dostęp do katalogu za 
pośrednictwem Internetu. Od 2002 r. czytelnicy mogą korzystać na terenie 
Biblioteki z bezprzewodowej sieci Wi-Fi. W tym samym roku książnica 
uzyskała, na okres pięciu lat, status biblioteki naukowo-badawczej. Od 
2004 r. studenci mają możliwość korzystania z dostępu do e-booków na 
terenie całego kampusu uniwersyteckiego. Rok później rozpoczęto pracę 
nad cyfryzacją zasobów jednostki. 

Obecnie biblioteka może się poszczycić imponującą statystyką: 
w 2011 r. z jej usług skorzystało 28 500 czytelników, którym udostęp-
niono 1 200 000 pozycji (w tym 227 000 wypożyczono na zewnątrz). 
Z roku na rok coraz większa grupa klientów korzysta z e-źródeł: w 2011 r. 
z biblioteki cyfrowej skorzystało ponad 14 500 osób, które pobrały ponad 
54 000 dokumentów (ogółem w tym roku w bibliotece cyfrowej było 631 
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pozycji). Studenci chętnie korzystają także z udostępnianych na stronie 
jednostki e-booków (2011 r. – 80 000 pobrań) oraz e-czasopism (2011 r. 
– 65 000 pobrań). Kolekcja dokumentów w formie drukowanej na koniec 
2011 r. liczyła 706 000 egzemplarzy. 

Głównymi kierunkami pracy naukowo-badawczej książnicy są za-
gadnienia wydajności biblioteki i jej służby informacyjnej oraz pozna-
wanie historii edukacji inżynieryjnej i jej roli w kształtowaniu państwa 
estońskiego. Pracownicy biblioteki zajmują się tworzeniem bibliografii 
publikacji wydawnictw Uniwersytetu Technicznego a także zestawień 
tematycznych estońskich artykułów dotyczących techniki i inżynierii. 

Książnica oferuje użytkownikom kursy na poziome podstawowym 
i rozszerzonym, na których mogą zdobyć umiejętność wyszukiwania 
informacji, przeprowadzane w formie tradycyjnej i e-learningowej (na 
platformie Moodle). 

Biblioteka Uniwersytetu Technicznego współpracuje z Estońskim 
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy oraz Radą Bibliotek Naukowych przy 
Ministerstwie Edukacji i Nauki, a także jest członkiem wielu dziedzino-
wych organizacji międzynarodowych, np. Biblioteca Baltica czy IATUL 
(International Association of Scientific and Technological Libraries). 

Trzecią odwiedzaną jednostką była biblioteka Uniwersytetu 
Łotewskiego w Rydze. W czasie spotkania bibliotekarze mogli zapoznać 
się z historią i działalnością instytucji oraz mieli możliwość obejrzenia 
pomieszczeń i zbiorów książnicy.

Początki biblioteki sięgają 1862 r., kiedy to w mieście powstała 
szkoła politechniczna. Podczas I wojny światowej zbiory zostały prze-
niesione do Rosji, a po jej zakończeniu tylko niewielka część zasobów 
powróciła do Biblioteki, co spowodowało, że w 1919 r. książnica musiała 
budować księgozbiór niemal od podstaw. Utworzono jednostkę central-
ną oraz podlegające jej biblioteki wydziałowe. Okres II wojny świato-
wej zbiory przetrwały w niemal nienaruszonym stanie, większe szkody 
poczyniła cenzura oraz przekazanie części materiałów innym instytucjom. 
Od 1991 r. biblioteka otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. 

Proces automatyzacji czynności bibliotecznych rozpoczął się 
w jednostce z końcem lat dziewięćdziesiątych XX w. Obecnie biblio-
teka i jej jedenaście filii posługuje się systemem Aleph 500 oraz uczest-
niczy w tworzeniu wspólnego katalogu dla ośmiu łotewskich bibliotek 
akademickich i Biblioteki Narodowej Łotwy. Książnica umożliwia użyt-
kownikom dostęp do ponad 100 000 e-źródeł oraz do ponad 40. baz da-
nych z różnych dziedzin wiedzy. Bibliotekarze biorą udział w narodowym 
projekcie cyfryzacji zasobów „Letonica” oraz uczestniczą w digitalizacji 
prac naukowych powstałych na Uniwersytecie (obecnie jest to ponad 
500 prac), dokumentów wizualnych, a także dzieł, do których jednostka 
posiada prawa autorskie. 
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W zasobach biblioteki znajduje się kolekcja manuskryptów i ksią-
żek rzadkich, a wśród nich dokumenty graficzne, pergaminy, mapy 
i fotografie. Tutaj przechowywany jest najstarszy na Łotwie egzemplarz 
Biblii oraz manuskrypty niepoddane jeszcze badaniom naukowym. 

Ze zbiorów książnicy, liczących na dzień 1 stycznia 2012 r. ponad 
1 500 000 egzemplarzy, skorzystało ponad 35 500 użytkowników, którzy 
odwiedzili instytucję ponad 1 500 000 razy i wypożyczyli ponad 654 000 
pozycji. W ostatnich latach nastąpił wzrost czytelnictwa i podwojenie 
liczby korzystających ze zbiorów. 

Jednostka organizuje wystawy, oferuje użytkownikom bezpłat-
ne usługi informacyjne i szkoleniowe, umożliwia dostęp do komputera 
i korzystanie z Internetu, skanera oraz prenumerowanych i tworzonych 
w bibliotece baz danych. Za odpłatnością można wykonać kolorowe wy-
druki i kopie, zamówić sporządzenie wykazu tematycznego oraz wypoży-
czenie międzybiblioteczne dokumentów.

Wyjazd stał się okazją do wymiany doświadczeń zawodowych. 
Uczestnicy w pełni wykorzystali niepowtarzalną okazję nie tylko do zwie-
dzania bibliotek, ale i do poznania pięknej architektury i kultury odwie-
dzanych państw.  
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SprAwozdAnie z pobytu w centrum informAcji fAchowej 
bundeSwehry

(1 wrześniA do 31 pAździernikA 2012 r.)

Jestem studentką III roku studiów doktoranckich w zakresie 
bibliologii i informatologii w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informa-
cji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich bada-
niach zajmuję się tematyką naukowej informacji wojskowej i bibliotek 
wojskowych, stąd też pomysł na wizytę w Centrum Informacji Facho-
wej Bundeswehry w Bonn (Fachinformationszentrum der Bundeswehr – 
FIZBw), którego realizację umożliwiło mi uzyskanie dwumiesięcznego 
stypendium niemieckiej fundacji KAAD (Katholischer Akademischer 
Ausländer-Dienst – Katolicka Akademicka Służba Wymiany). Stypen-
dium trwało od 1 września do 31 października 2012 r. 

Bonn to miasto federalne umiejscowione w rejonie Nadrenii 
Północnej-Westfalii, znane głównie z tego, że w 1770 r. przyszedł w nim 
na świat wybitny kompozytor Ludwig van Beethoven. Po II wojnie świa-
towej było ono stolicą Niemieckiej Republiki Federalnej, dzięki czemu 
do dziś siedziby ma tam wiele ważnych instytucji państwowych, w tym 
m.in. Federalne Ministerstwo Obrony i Urząd Sił Zbrojnych (odpowied-
nik polskiego Sztabu Generalnego), a co za tym idzie, podlegające mu 
Centrum Informacji Fachowej Bundeswehry usytuowane w malowniczej 
części miasta określanej mianem Bonn-Beuel.

FIZBw jest biblioteką specjalną, pełni rolę jednostki centralnej 
systemu informacji naukowej i technicznej Bundeswehry, na który skła-
dają się łącznie 64 placówki. Pracują w niej 42 osoby, z czego 11 to zawo-
dowi żołnierze. Obsługuje ona wszystkich pracowników Bundeswehry, 
rozlokowanych w całych Niemczech i poza granicami, większość zamó-
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wień realizowana jest bowiem drogą mailową lub dzięki wysyłkom pocz-
towym. Zadania Centrum podzielone są pomiędzy trzy oddziały. Pierwszy 
z nich odpowiada za nadzór i wsparcie całej sieci bibliotek wojskowych, 
drugi za gromadzenie i opracowanie dokumentów oraz wyszukiwanie 
i udostępnianie informacji fachowej, trzeci za techniczne zarządzanie 
dokumentami i ich udostępnianie, czyli wysyłkę. Księgozbiór biblioteki 
jest stosunkowo niewielki, gdyż liczy około 30 000 woluminów. Kata-
log, strona WWW, jak i portal informacyjny FIZWissen prowadzone przez 
FIZBw dostępne są wyłącznie w Intranecie Bundeswehry. 

Fot. 1. Czytelnia Centrum Informacji Fachowej Bundeswehry w Bonn. 
Fot. M. Caban.

W trakcie pobytu w Bonn miałam również okazję odwiedzić 
Bibliotekę Federalnego Ministerstwa Obrony, współpracującą z FIZBw. 
Biblioteka ta ma w swojej ofercie ponad  150 000 książek i  innych me-
diów, ponad 100 000 regulaminów i przepisów służbowych oraz ponad 
1 000 tytułów czasopism. Podobnie jak w FIZBw tematyka zbiorów do-
tyczy głównie zagadnień związanych z wojskowością, obroną narodową, 
bezpieczeństwem narodowym itp. Ze względu na to, że biblioteka znaj-
duje się na terenie zamkniętym, obsługiwani w niej są przede wszystkim 
pracownicy ministerstwa, któremu podlega. 
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Fot. 2. Czytelnia Biblioteki Federalnego Ministerstwa Obrony w Bonn. 
Fot. M. Caban.

Fot. 3. Czytelnia Biblioteki w Koszarach Sił Powietrznych w Kolonii. 
Fot. M. Caban.

Trzecią, a zarazem ostatnią biblioteką, którą miałam okazję od-
wiedzić jest biblioteka znajdująca się w Koszarach Sił Powietrznych 
w Kolonii. Jest ona połączeniem wojskowej biblioteki fachowej i tzw. 
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Truppenbücherei, czyli biblioteki żołnierskiej, która jest odpowiednikiem 
polskiej biblioteki oświatowej i gromadzi księgozbiór beletrystyczny i po-
pularnonaukowy, a więc ma na celu zapewnienie rozrywki żołnierzom 
w czasie wolnym. W bibliotece tej znajduje się około 22 000 woluminów 
literatury fachowej z zakresu wojskowości i lotnictwa oraz około 7 000 
woluminów literatury rozrywkowej. 

Dzięki stypendium miałam okazję zapoznać się ze strukturą 
i funkcjonowaniem sieci bibliotek wojskowych w Niemczech, zobaczyć, 
jak działa jednostka centralna tej sieci, którą jest FIZBw, przejrzeć naj-
ważniejszą niemiecką literaturę z zakresu bibliotekarstwa wojskowego 
i naukowej informacji wojskowej oraz uzyskać wiele ważnych i przydat-
nych, z punktu widzenia realizowanych przeze mnie badań, informacji 
i dokumentów. 
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vii forum młodych bibliotekArzy – BiBlioteka jako marka
(łódź, 11-12 wrześniA 2012 r.)

We wrześniu 2012 r. Łódź była miastem bibliotekarzy. Odbyły się 
tam bowiem dwie ważne konferencje branżowe. Najpierw VII Forum Mło-
dych Bibliotekarzy (11-12 września), a następnie XIV Ogólnopolska Kon-
ferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (13-14 września). 
Oba wydarzenia odbyły się pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich i przy udziale jego przewodniczącej Elżbiety Stefańczyk.

W VII Forum Młodych Bibliotekarzy mogli wziąć udział 
bibliotekarze z całej Polski, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Głów-
nym organizatorem była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Obrady miały miejsce również w Bibliote-
ce Politechniki Łódzkiej. Hasło przewodnie Forum brzmiało: „Biblioteka 
jako marka”. Koncentrowano się na wizerunku biblioteki i sposobach pro-
mocji jej działalności. Wygłoszono na ten temat 37 referatów i zorganizo-
wano 15 warsztatów, w których w sumie wzięło udział 160 osób.

Niezwykle inspirujący okazał się inauguracyjny wykład prof. 
Roberta Kozielskiego dotyczący długości życia marki. Podczas wykładu 
padły określenia takie jak: „dobra kultura organizacyjna” (ważniejszym od 
produktu jest klimat miejsca konsumpcji), „kultura ekranu” (otaczanie się 
podczas pracy ekranami telefonicznymi, komputerowymi, telewizyjnymi), 
„social TV” (oglądanie telewizji powiązane z natychmiastowym komento-
waniem pojawiających się treści na Facebooku czy Twiterze). Podkreślo-
ne zostały cechy pozwalające przetrwać w czasach, w których wprawdzie 
na wykreowanie marki globalnej nie potrzeba już 35 lat (McDonalds) – 
wystarczą 3 lata (Facebook), ale jednocześnie bardzo szybko po zdobyciu 
rynku może nastąpić kryzys i upadek marki (np. portal Nasza Klasa).

Kolejne wystąpienia dotyczyły identyfikacji marki, różnorodnych 
form pracy z czytelnikiem i ich wpływu na kształtowanie marki w biblio-
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tekach pedagogicznych, uniwersyteckich i publicznych (nie tylko w Pol-
sce, ale i za granicą) oraz kształtowania wizerunku biblioteki poprzez wy-
korzystanie nowych technologii. Gościem specjalnym była Olena Himos 
z Biblioteki Naukowej Uniwersytetu Naukowego Akademii Kijowsko-
-Mohylańskiej, która mówiła o głównych źródłach dostępu do informacji 
naukowej na Ukrainie. 

W drugim dniu konferencji skupiono się na marce bibliotek 
akademickich i publicznych, m.in. z Poznania, Warszawy, Łodzi, Wrocła-
wia i Szczecina, oraz na możliwościach wykorzystania Internetu w kształ-
towaniu pozytywnego wizerunku. Przedstawiciel portalu bibliosfera.net, 
Krzysztof Lityński przedstawił sposoby na pierwsze dobre wrażenie online 
i offline. Izabela Tumas z będzińskiej biblioteki szkolnej zaprezentowała 
doświadczenia związane z prowadzeniem bloga. Bibliotekarze z bibliotek 
różnych typów mogli zastanowić się nad realizacją pomysłów czytelników 
wdrożonych już w jednej z mniejszych bibliotek publicznych na Żywiec-
czyźnie. Szczególnie interesująca okazała się dyskusja z udziałem Pawła 
Brauna (WiMBP w Gdańsku), Piotra Kieżuna (Instytut Książki) i Anny 
Wejman (WiMBP w Łodzi) pt. „Projekty kulturalne – instrukcja obsługi. 
Jak przygotować dobry projekt i odnieść sukces”. Uczestnicy mogli posłu-
chać o kulisach projektów takich jak „Pociąg do biblioteki”, gdańska Karta 
do Kultury czy „Łódzkie Biblioparty. 90. urodziny bibliotek dla dzieci”. 
Wiele emocji wzbudziło także wystąpienie reprezentantki Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego pt. BUWing jako moda na bibliotekę. Buwing 
(moda na przychodzenie do biblioteki), buwer (czytelnik), buwocygan 
(zapisany czytelnik przychodzący wyłącznie w celach rozrywkowych, szu-
kający towarzystwa), ciigirl (ucząca się dziewczyna, uciszająca wszystkich 
dookoła) to, jak się okazało, określenia królujące w bibliotece uniwersy-
teckiej, tworzącej wraz z restauracjami i kręgielnią kompleks kulturalno-
-rozrywkowy i w czasie sesji dostępnej dla czytelników przez całą noc.

Niemniej istotna od usłyszanych treści okazała się integracja środo-
wiska bibliotekarskiego. Podczas wspólnej kolacji oraz wizyty w wyjąt-
kowym „Pubie Biblioteka” (róg ul. Struga, al. Kościuszki) bibliotekarze 
z całej Polski mogli poznać się, co być może zaowocuje w przyszłości 
nawiązywaniem współpracy i wsparciem w różnego rodzaju projektach.
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Xviii wAlne zgromAdzenie  
federAcji bibliotek kościelnych fideS

(opole, 18-20 wrześniA 2012 r.)

W dniach 18-20 września 2012 r. w Opolu po raz kolejny spotka-
li się przedstawiciele bibliotek zrzeszonych w Federacji Bibliotek Koś-
cielnych FIDES. Organizatorami spotkania były: Biblioteka Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Centralna Biblioteka Caritas 
im. Józefa von Eichendorffa w Opolu. Pierwszego dnia w godzinach wie-
czornych uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić kompleks łączący 
budynki seminaryjne i wydziałowe oraz obchodzącą piętnastolecie swej 
działalności bibliotekę wydziałową.

Kolejnego dnia nastąpiło oficjalne otwarcie obrad przez przewod-
niczącego Federacji, ks. Jerzego Witczaka. Ks. bp Andrzej Czaja, Wielki 
Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przybliżył 
obecnym specyfikę Śląska Opolskiego oraz wynikające z niej problemy 
duszpasterskie. Z kolei dziekan wydziału ks. Tadeusz Dola dokonał pre-
zentacji samego wydziału i biblioteki.

Dzień ten w przeważającej mierze przebiegł pod znakiem refera-
tów. I tak: ks. Franciszek Wolnik wygłosił tekst Biblioteka i księgozbiór 
cystersów z Rud. Początek działalności cysterskiej biblioteki datuje się 
na połowę XIII w. (funkcjonowała do 1810). W referacie przedstawiono 
w sposób ogólny miejsce i funkcję książki i biblioteki w realiach średnio-
wiecznych, a także biegłość cysterskich skryptorów w wytwarzaniu m.in. 
ksiąg liturgicznych. Omówione zostały pochodzące ze zbiorów rudzkich 
kodeksy rękopiśmienne, ich stan zachowania, jak również losy zbiorów 
po kasacie zakonu.

Kolejne wystąpienie ks. Piotra Tarlinskiego, dyrektora Centralnej 
Biblioteki Caritas im. J. V. Eichendorffa w Opolu dotyczyło Służby biblio-
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tecznej w środowiskach wiejskich, mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Na terenie zróżnicowa-
nym pod względem kulturowym (i językowym) niezbędne są odpowied-
nie działania i duże nakłady pracy, szczególnie na rzecz środowisk dzie-
cięcych i młodzieżowych służące pielęgnowaniu tożsamości. Biblioteka 
Caritas powołana została w roku 2000, gromadzi literaturę polską i nie-
miecką, szczególnie ważne są pozycje dla dzieci. W propagowaniu czy-
telnictwa wykorzystuje się bibliobusy oraz organizowane liczne spotkania 
literackie i konkursy.

Wystąpienia Wandy Matwiejczuk – poprzedniej dyrektor Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Opolskiego – oraz obecnej dyrektor Danuty 
Szewczyk-Kłos zarysowały słuchaczom historię uczelni, w której struk-
turach organizacyjnych z biegiem czasu powstał Wydział Teologiczny, 
a następnie biblioteka wydziałowa. Przywołane zostały również ważne 
osoby, mające wpływ na powstanie instytucji – abp Alfons Nossol czy ks. 
Helmut Sobeczko. Pierwsze lata działalności bibliotekarzy to czas kiedy 
brakowało odpowiedniej bazy bibliotecznej – właściwie zorganizowanej, 
scalonej i opracowanej. Był to czas poszukiwania, porównywania różnych 
„modeli“, planowania. Działania te doprowadziły do powstania uporząd-
kowanej biblioteki z nowoczesnym systemem informacyjnym, otwartej na 
środowisko, w którym działa.

Po interesujących wystąpieniach uczestnicy Walnego Zgromadzenia 
zwiedzili Centralną Bibliotekę Caritas – placówkę niewielką, ale wywiera-
jącą niemałe wrażenie na gościach oraz nowy gmach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Pawła II otwarty w marcu 2011 r. Odwiedzili również 
Katedrę opolską i wysłuchali krótkiego koncertu organowego.

Ostatniego dnia spotkania bibliotekarze zwiedzili Sanktuarium 
na Górze Św. Anny, a następnie przejechali do Kamienia Śląskiego. 
Tam, w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu Opolskiego, spotkali się z abp. Alfonsem Nossolem, ponadto mieli 
okazję zobaczyć część prywatnej biblioteki, liczącą 35 000 woluminów 
i wysłuchać refleksji Arcybiskupa o gromadzeniu księgozbioru.

Nieodłącznym elementem corocznych walnych zgromadzeń jest 
sprawozdanie z działalności zarządu, prowadzonych prac i spotkań 
mających miejsce w ciągu minionego roku. Aktualnie Federacja pra-
cuje nad tworzeniem Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych 
[4], w minionym roku dodano do bazy około 10 000 nowych opisów. 
W październiku 2011 r. udostępniona została elektroniczna bibliografia 
Jana Pawła II [1]. Wzbogaca się również zasób Księgozbioru Wirtualne-
go FIDES [3] (dodano 197 publikacji).

W ciągu roku ukazały się ponadto dwa numery „Biuletynu 
FIDES” – od roku 2009 jest to czasopismo recenzowane. Przewodni-
czący – ks. Jerzy Witczak – zdał również relację z pobytu na Walnym 
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Zgromadzeniu Stowarzyszenia Europejskich Bibliotek Teologicznych 
BETH1 w Belfaście.

Podczas obrad był oczywiście czas na rozmowy, krótkie prezen-
tacje własnych placówek – ich działalności, osiągnięć i problemów. Jed-
nym z pytań, które przyszło sobie zadać, było to o przyszłość Federacji 
i jej dalsze działania. Podstawowym celem, jaki przyświecał jej założe-
niu, była komputeryzacja bibliotek kościelnych. Przede wszystkim ma-
łych, bo te zwykle funkcjonują w trudniejszych warunkach i bez wsparcia 
zewnętrznych instytucji nie mają szans na rozwój. Plan w pełni się po-
wiódł, a czas przyniósł nowe zadania. W rozmowie z Andrzejem Kerne-
rem z portalu wiara.pl przewodniczący Federacji ks. Jerzy Witczak tak je 
określił: „przejść na wyższy poziom technologiczny oraz zintensyfikować 
wymianę i współpracę naszych bibliotek, wspólnie reprezentować biblio-
teki kościelne przed środowiskiem naukowym i kościelnym” [2].

Oprócz tego podkreślono, że bibliotekarze chcą się po prostu 
spotykać – coroczne spotkania i bezpośrednie rozmowy to bowiem jed-
na z niewielu szans na wymianę doświadczeń między pracownikami nie-
wielkich placówek rozrzuconych po całej Polsce. Być może to zbyt mało, 
by użyć określenia „cel”, ale jest to ważny element scalający środowisko 
i będący pomocą w codziennej pracy.

bibliogrAfiA:

[1] Jan Paweł II. Bibliografia polska 1949-1995 [online]. [Data dostę-
pu: 12.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fides.
org.pl/cgi-bin/makwww/makwww.exe?BM=34.

[2] Kerner A.: Książka nie jest zagrożona. W: wiara.pl [online]. Data 
dostępu: 07.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://kultura.
wiara.pl/doc/1303823.Ksiazka-nie-jest-zagrozona.

[3] Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES [online]. [Data dostępu: 
12.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://digital.fides.org.
pl/dlibra.

[4] Sprawozdanie z pracy Zarządu i Przewodniczącego Fides za okres 
15.09.2011 – 18.09.2012 [online]. [Data dostępu: 12.11.2012]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.fides.org.pl/pdf/Spra-
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1 FIDES należy do tego Stowarzyszenia od 1995 r.
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ii konferencjA regionAlnA „człowiek potrzebuje korzeni 
i Skrzydeł”. Środki przekazu jako czynnik kształtujący 

kulturę regionu 
(kAtowice, 25 wrześniA 2012 r.)

Zmienia się edukacja, zmienia się bibliotekarstwo, przeobraże-
niom ulegają oczekiwania współczesnych uczniów i czytelników. Żyjemy 
w świecie, w którym obraz i dźwięk są głównymi środkami przekazu oraz 
jednymi z podstawowych elementów otaczającej nas rzeczywistości.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych nauczycieli i bibliote-
karzy, których zainteresowania koncentrują się wokół edukacji regio-
nalnej oraz możliwości wykorzystania środków masowego przekazu 
do popularyzacji wiedzy o regionie, zorganizowano konferencję pod 
hasłem „Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł”. Środki przekazu jako 
czynnik kształtujący kulturę regionu. Organizatorami konferencji byli: 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Pedagogiczna Bibliote-
ka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek 
Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Obrady odbyły się 25 września 2012 r. w siedzibie WST. Celem 
spotkania było zapoznanie uczestników z ofertą lokalnych mediów oraz 
nowymi formami wykorzystania zbiorów bibliotecznych w edukacji 
regionalnej.

Uczestników konferencji przywitały Bożena Bucka – dyrektor 
ROM-E Metis i Maria Grabowska – dyrektor PBW. Następnie głos za-
brali przedstawiciele władz WST, Arkadiusz Hołda (kanclerz) i Andrzej 
Grzybowski (rektor), zachęcając zebranych do podejmowania różnych 
form współpracy z uczelnią.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się, między innymi, Jerzy 
Gorzelik – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Andrzej Gościniak 
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– Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Andrzej Rafa – 
Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Przedszkolami, Szkołami i Placówkami 
Kuratorium Oświaty w Katowicach, reprezentujący Śląskiego Kuratora 
Oświaty oraz Magdalena Wójcik z Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego.

Oficjalnego otwarcia obrad dokonał J. Gorzelik. W swoim wystą-
pieniu odwołał się do pierwszej konferencji z cyklu – „Człowiek potrze-
buje korzeni i skrzydeł”, która odbyła się w maju 2011 r., pod hasłem: 
„Małe ojczyzny: kultura, edukacja, rozwój”.  Zestawił ze sobą oba miej-
sca obrad – salę Sejmu Śląskiego i siedzibę Wyższej Szkoły Technicz-
nej, przyrównując je do regionalnej tradycji i nowoczesności. Nawiązał 
również do dziejów i genezy regionalizmu, nowego ujęcia świadomo-
ści regionalnej, związanego z otwartością na inne kultury i regiony oraz 
najnowszych publikacji z tego zakresu.

W imieniu Stanisława Fabera – Śląskiego Kuratora Oświaty – głos 
zabrał A. Rafa. Odczytując list adresowany do organizatorów, gratulował 
wyboru tematyki obrad.

Zasadnicza część konferencji składała się z ośmiu wystąpień. 
Pierwszy referat zaprezentował Przemysław Maliszewski – dziennikarz 
TV SILESIA. W swoim wystąpieniu omówił rolę stacji w kształtowa-
niu kultury regionu, zestawiając jej ofertę z programami innych telewi-
zji. W jego opinii, media ogólnopolskie często wypaczają obraz Górnego 
Śląska i prezentują go w sposób karykaturalny. Być może zwiększenie 
czasu emisji, związane z przejściem na odbiór cyfrowy, zachęci innych 
nadawców regionalnych do szerszego wprowadzania audycji gwarowych 
oraz programów promujących śląską kulturę wysoką.

Drugi referat zaprezentowała Aneta Ozorek z Silesia Film – Cen-
trum Sztuki Filmowej, które jest placówką o rozbudowanych funkcjach 
naukowo-badawczych i edukacyjnych. Prelegentka omówiła możliwo-
ści nawiązania współpracy z poszczególnymi jednostkami CSF, na które 
składa się Filmoteka Śląska, Zespół Produkcji i Usług Filmowych oraz 
Zespół Promocji Filmu i Kina, zajmujący się upowszechnianiem twór-
czości filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej tradycji 
filmowej.

Celom edukacyjnym ma służyć także Podręcznik edukacji regio-
nalnej dla uczniów województwa śląskiego, który powstaje w Instytu-
cie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Instytut działa oficjalnie od 
marca 2012 r. i nawiązuje do tradycji Instytutu Śląskiego oraz Śląskiego 
Instytutu Naukowego im. Jacka Koraszewskiego, który zakończył swą 
działalność w 1992 r. Najbliższe plany naukowe Instytutu, w tym zapo-
wiadaną publikację, omówiła Magdalena Urbanowicz.

Wystąpienie Krystyny Doktorowicz – prodziekana ds. Budowy 
Wydziału Radia, Telewizji i Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
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wicach, zatytułowane Środki przekazu jako czynnik kształtujący kulturę 
regionu, podsumowało pierwszą część konferencji. Badaczka zestawiła ze 
sobą tendencje globalistyczne z ruchami będącymi afirmacją tożsamości 
regionalnej. Oba nurty odniosła do roli mediów, podkreślając, że te same 
środki przekazu mogą służyć zarówno rozpowszechnianiu informacji 
na skalę globalną, jak i regionalną. Rozwój technologii spowodował, że 
założenie lokalnej telewizji lub radia internetowego staje się coraz prost-
sze, dzięki czemu łatwiej można sprostać oczekiwaniom społeczności 
lokalnych, zainteresowanych życiem swojego miasta czy regionu.

Po przerwie głos zabrała Anna Dzięgiel – nauczyciel konsultant 
Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowi-
cach. Prelegentka zrelacjonowała roczną współpracę Ośrodka z Peda-
gogiczną Biblioteką Wojewódzką, w ramach realizacji programu edu-
kacji regionalnej. Następnie głos zabrali nauczyciele bibliotekarze PBW 
w Katowicach, którzy zaprezentowali działania biblioteki na rzecz po-
pularyzacji wiedzy o regionie. Barbara Michałek – kierownik Wydzia-
łu Informacji Bibliograficznej, przedstawiła cele i zadania kartoteki re-
gionalnej, natomiast Krystian Szczęsny omówił działalność Wydziału 
Instruktażowo-Metodycznego Edukacji Regionalnej.

W konferencji uczestniczyły także przedstawicielki bibliotek 
filialnych. Jolanta Drosdzol – kierownik filii PBW w Chorzowie i Barbara 
Kucharska – nauczyciel bibliotekarz filii PBW w Jaworznie przedstawi-
ły działania swoich placówek na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie. 
Nawiązały do realizacji kursu doskonalącego „Człowiek potrzebuje ko-
rzeni i skrzydeł”, zorganizowanego w piętnastu filiach PBW, we współ-
pracy z ROM-E Metis.

Oficjalną część obrad zamknięto komunikatem Krystyny Milew-
skiej – przedstawicielki Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gliwic, 
dotyczącym projektu „Literatura śląska”. Celem przedsięwzięcia jest po-
pularyzacja literatury powstałej na Śląsku w jego historycznych granicach 
od początków piśmiennictwa do czasów współczesnych.

Konferencję zakończono występem artystycznym Beaty Chren 
i Marty Tadli – aktorek Teatru Rozrywki w Chorzowie, które wspólnie 
z Elżbietą Okupską i Małgorzatą Gadecką tworzą kabaret „Moherowe 
Berety”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wybranych piosenek, skeczy 
i monologów, prezentowanych także w wersji gwarowej.
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międzynArodowA konferencjA projekt liberty - 
rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego
(kAtowice, 18-19 pAździernikA 2012 r.)

W dniach 18-19 października 2012 r. odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Projekt LIBERty – rola biblioteki akademickiej w kształto-
waniu społeczeństwa obywatelskiego. Nie przez przypadek jako miejsce 
obrad wybrano Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką 
w Katowicach (CINiBA) – przykład miejsca-biblioteki, które jest otwarte 
dla społeczeństwa obywatelskiego.

Dzień pierwszy

Otwarcia Międzynarodowej Konferencji dokonał Dariusz Pawelec, 
Dyrektor CINiBA. Problematyka spotkania dotyczyła połączenia dwóch 
różnych światów: biblioteki akademickiej i społeczeństwa obywatelskie-
go. Ważnym tematem obrad okazała się także otwarta nauka, czyli dostęp 
do wiedzy, zagadnienia dotyczące jej budowy oraz wykorzystania.

Konferencję rozpoczął referat Krystyny Szumilas – Minister Edu-
kacji Narodowej (Fot. 1), w którym przedstawiła program e-podręcznika 
opartego na innowacjach dla społeczeństwa. E-podręcznik zbudowany 
jest na otwartych zasobach, które będą bezpłatne i dostępne dla wszyst-
kich (dzięki otwartym licencjom). Zgodnie z harmonogramem na reali-
zację programu rządowego trzeba zaczekać do czerwca 2015 r. W jego 
efekcie pojawi się 18 e-podręczników do czternastu przedmiotów.
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Fot. 1.Wystąpienie Krystyny Szumilas. 
Źródło: [1].

Konferencja zgromadziła także gości zagranicznych, którymi byli: 
Newton J. Gaskill (Szef Sekcji Konsularnej Konsulatu USA w Krakowie) 
i Eugenio Leanza (Szef Programu JESSICA w Europejskim Banku Inwe-
stycyjnym). 

Jako pierwszy w tej części obrad głos zabrał N. J. Gaskill, mówił 
o roli bibliotek akademickich w Stanach Zjednoczonych oraz o ich miej-
scu na tle społeczeństwa europejskiego. Omówił kwestię relacji społecz-
nych, publicznej edukacji, historię bibliotek oraz przedstawił ich funk-
cjonowanie w dobie kryzysu. Podkreślił również, że biblioteki w USA 
uzupełniają się nawzajem.

Natomiast Wykład inauguracyjny Eugenio Leanzy (Fot. 2) doty- 
czył technologii, demografii, ekonomii i zarządzania. Zaprezentował on 
statystyki nawiązujące do aspektu zatrudniania ludzi w organizacjach 
współinwestowanych w ramach programu JESSICA, ukazując jego 
kluczowe elementy.

Podsumowania tej części obrad dokonała Genowefa Grabowska 
(poseł w Parlamencie Europejskim kadencji: 2004-2009), wygłaszając 
referat Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej. Przedstawiła 
w nim Unię Europejską jako czynnik kontroli, który umożliwia budowę 
społeczeństwa, przy jednoczesnym respektowaniu praw człowieka.
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Fot. 2. Wystąpienie Eugenio Leanzy. 
Źródło: [1].

Drugą część Konferencji rozpoczęła dyskusja panelowa poświęco-
na społecznym mechanizmom, kształtującym nowoczesne idee, wartoś-
ciom i instytucjom oraz służbie mediów masowych w przestrzeni społecz-
nej w ujęciu socjologicznym. 

W referacie Wdrażanie inicjatywy JESSICA w Polsce – dotych-
czasowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem Województwa 
Śląskiego Maciej Czura przedstawił cele inicjatywy i jej wykorzystanie 
w województwie śląskim. Omawiany program służy inwestycjom, które 
zabezpieczają źródła finansowania. 

Użytkowanie bibliotek w ujęciu socjologicznym ukazał Marek 
Szczepański. W wystąpieniu Biblioteka: czytelnik i obywatel zwrócił uwa-
gę na triadę łączącą się w całość funkcjonowania: biblioteka, czytelnik 
i obywatel. Przypomniał podstawowe zagadnienia z historii książki. Na-
wiązał do bibliotek starożytnych, jako tych instytucji, które służyły czy-
telnictwu. We wniosku zaznaczył, iż biblioteka obecnie jest kluczowym 
ośrodkiem spotkań, a więc miejscem społecznym.

Następnie głos zabrał Wojciech Świątkiewicz, który zdefiniował 
pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, jako umiejętność samoorganiza-
cji przy zachowaniu podmiotowości osoby. W przełożeniu na działalność 
bibliotek, pojęciem  tym objął czytelników chcących odwiedzać bibliotekę 
i korzystać z jej zasobu. Podkreślił, że cechami modelowymi społeczeń-
stwa obywatelskiego jest zaufanie, zaangażowanie i odpowiedzialność. 

Podczas Konferencji uwagę na język narodowy w procesie kształ-
towania się społeczeństwa obywatelskiego w Europie zwrócił prof. UŚ 
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dr hab. Jacek Warchala. Tematykę tę poruszyła także prof. UŚ dr hab. 
Jolanta Tambor, która w konkluzji referatu pt. Nowy język jako nowy 
ogląd świata stwierdziła, że „język mieszka w bibliotece”.

Bibliotekę jako twierdzę i raj ukazał Krzysztof Łęcki. Skojarzył 
on Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką z bibliote-
ką jako zbiorem informacji, miejscem wiedzy z wielką ilością książek. 
Powołał się tym samym na publikację Biblioteka Babel. Pozostając przy 
tematyce bibliotecznej, Paweł Jędrzejko w swych rozważaniach mówił 
o metanarracjach i naukowych wizjach świata w ujęciu filozoficznym.

Spore dyskusje i kontrowersje wywołał temat Intymności w architek-
turze bibliotek, który zaprezentowała Irma Kozina. Na przykładzie analizy 
Phillips Exeter Academy, zanegowała kategorię intymności w CINiBA.

Trzecią część Konferencji rozpoczęło wystąpienie Adama Bartoszka 
O światłach biblioteki – społeczne funkcje akademickiej książnicy. Mó-
wił o tym, czym zajmuje się dzisiejsza biblioteka, określając równolegle 
funkcje dynamiczne biblioteki, czyli wytwarzanie przestrzeni: wiedzy 
(wspólnoty), dostępu (otwartego), spotkań (komunikacji), debaty (aka-
demickiej), czerpania (zasobów) oraz rewirtualizacji (e-społeczności). 
Zwrócił uwagę na przekształcenie biblioteki: od mcdonalizacji do super-
marketu dóbr kultury. Obecnie biblioteka jest nie tylko skarbnicą zakurzo-
nych książek, służących tylko do wypożyczenia, ale miejscem promują-
cym dostęp do zasobów, wydarzeń, kanałem komunikacji aktywizującym 
światła wiedzy. Jednocześnie daje dostęp do informacji, kultury, nauki, 
jest miejscem otwartym dla użytkowników.

Prowadząc rozważania o wartości, Urszula Swadźba pokazała jej 
kapitał społeczno-kulturowy w społeczeństwie wiedzy. Wskazała więzi 
i relacje społeczeństwa, a z drugiej strony wymieniła kulturowe konteksty 
edukacji, umiejętności, aspiracji i gotowości do akceptacji zmian w spo-
łeczeństwie wiedzy. 

Do tematu roli biblioteki akademickiej powrócił w ostatnim prze-
mówieniu ks. Arkadiusz Wuwer. Ukazał formacyjną stronę bibliote-
ki jako instytucji, w której następują rewolucje naukowo-techniczne. 
Rozważania podsumował stwierdzeniem, że w bibliotece łączą się dwa 
światy: rzeczywisty z wirtualnym.

Dzień drugi

Podczas obrad w tym dniu Konferencji odbyły się dwa panele 
dyskusyjne. Pierwszy dotyczył ujęcia ekonomiczno-biznesowego oraz 
współpracy środowiska akademickiego i biblioteki w kształtowaniu 
mikro-społeczeństwa obywatelskiego poprzez innowacyjność w nauce. 

Dyskusję rozpoczął Krzysztof Kardaś reprezentujący IBM Polska. 
W referacie pt. Reformy czy „reformacja” – którędy do społeczeństwa 
obywatelskiego ukazał aspekty społeczne takie jak: szybki rozwój techno-
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logii, nowe źródła informacji, zauważył, że świat rzeczywisty zderza się 
ze światem wirtualnym.

Następny prelegent, Wojciech Czakon określił Rolę repozytorium 
wiedzy w społeczeństwie sieciowym. Scharakteryzował usieciowienie, 
jego skutki oraz wspomniał o repozytorium wiedzy.

Drugi panel (Fot. 3) dotyczył znaczenia dostępu do informacji 
w społeczeństwie obywatelskim. W trakcie dyskusji odpowiedziano na 
pytanie, co dostarcza biblioteka oraz z jakich źródeł korzystają użytkow-
nicy dzięki książnicom (bazy danych, biblioteki cyfrowe). Podkreślono, 
że biblioteka jest jedynym miejscem, gdzie wspólnota informacyjna jest 
dostępna dla całego społeczeństwa.

Fot. 3. Uczestnicy panelu dyskusyjnego. 
Źródło: [1].

W ostatnich dwóch referatach głos zabrali pracownicy CINiBA, 
których wystąpienia przez wielu słuchaczy były najbardziej wyczekiwa-
nym momentem tego dnia.

Jadwiga Witek przedstawiła CINiBA w otoczeniu społecznym. 
Przypomniała strukturę, cele i założenia projektu CINiBA, a także 
statystyki dotąd zorganizowanych warsztatów i imprez. Siłą regionów, 
wspomaganą i już realizowaną przez CINiBA ma stać się szkolnictwo 
wyższe dla wielu grup docelowych.

W referacie Technologia i usługi CINiBA zaprezentowano nowe 
technologie i ofertę usług biblioteki dla użytkowników. Przedstawiono 
schemat organizacyjny CINiBA oraz system zarządzania jakością usług. 
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Temat ten opracowali Małgorzata Waga, Andrzej Koziara oraz Grażyna 
Razik.

Zamiarem Konferencji było ukazanie bibliotek akademickich 
z punktu widzenia socjologicznego: jak funkcjonują w społeczeństwie 
obywatelskim oraz zdefiniowanie ich potrzeb i zadań. Omówiono też 
kwestię wartości społeczeństwa korzystającego z bibliotek, które chce, 
aby każda biblioteka była otwarta dla użytkownika.  

W trakcie obrad zwrócono uwagę na to, że biblioteka nie jest miej-
scem do którego idzie się jedynie po książkę, ale miejscem społecznym, 
w którym odbywają się spotkania, debaty, konferencje, wystawy, kluby 
dyskusyjne, warsztaty, akcje i wydarzenia czytelnicze, a nawet koncerty.

bibliogrAfiA: 

[1] Lustro Biblioteki [online]. [Data dostępu: 21.10.2012]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/10/przez-
-dwa-ostatnie-dni-uczestniczyam.html.
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krAjowy kongreS kultury kSiążki  
(kAtowice, 24-26 pAździernikA 2012 r.)

W Katowicach w dniach od 24 do 26 października odbywał się 
Krajowy Kongres Kultury Książki. Debaty toczyły się w Domu Oświatowym 
Biblioteki Śląskiej oraz w jej siedzibie przy placu Rady Europy 11. 
W wydarzeniu udział wzięli wybitni naukowcy oraz bibliotekarze 
i studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Celem Kongresu 
było określenie znaczenia kultury książki we współczesnym świecie 
oraz ukazanie jej kontekstów. Organizatorami Kongresu byli Biblioteka 
Śląska wraz z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy dzień obrad dotyczył 
kultury książki, komunikacji piśmienniczej, rozwoju bibliotek i kształcenia 
bibliotekarzy.

Po powitaniu zgromadzonych gości referat Biblioteka Śląska – 
biblioteką totalną? wygłosił Jan Malicki. Przypomniał historię Biblio-
teki Śląskiej i etapy wprowadzania zmian w jej strukturze i architektu-

1 W trzecim dniu Krajowego Kongresu Kultury Książki odbyła się sesja związana 
z osiemdziesiątą rocznicą urodzin Sylvii Plath i czternastą rocznicą śmierci Teda 
Hughesa na temat Gorzka sława.
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rze. Ich wynikiem jest ogromny potencjał biblioteki, który umożliwia 
stały dostęp do wiedzy, a tym samym realizuje potrzeby użytkowników. 
Scharakteryzował również formy aktywizacji wykorzystywane przez tę 
instytucję i pełnione przez nią funkcje (integracja z innymi bibliotekami, 
przyznawanie nagród, organizowanie licznych spotkań i wystaw, branie 
udziału w pracach międzyinstytucjonalnych, itd.). 

Paradygmat badawczy kultury książki określił Krzysztof Migoń 
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc-
ławskiego), definiując to pojęcie jako ogół zjawisk i problemów związa-
nych z książką w ruchu, w działaniu, pisaną i czytaną, sprzedawaną i kupo-
waną, opracowywaną, gromadzoną i niszczoną, kochaną i prześladowaną. 
Prelegent podkreślił też znaczenie twórców, właścicieli i czytelników 
książek.

Maria Próchnicka (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) zwróciła uwagę na różnorodne aspek-
ty Kształcenia pracowników książki wobec przemian w systemie edukacji 
i oczekiwań rynku pracy. Oprócz tradycyjnych specjalizacji od bibliote-
karza przyszłości będą wymagane inne umiejętności, takie jak: selekcja 
informacji, brokering informacji, researching, dydaktyka medialna oraz 
zarządzanie programami multimedialnymi. Biblioteki będą miały za za-
danie umocnienie własnej pozycji poprzez organizowanie większej liczby 
akcji społecznych, wydarzeń kulturalnych, tak by zachęcić społeczeństwo 
do korzystania z zasobów. 

Po krótkiej przerwie w drugiej sesji naukowej Marta Skalska-
-Zlat (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego) mówiła o znaczeniu komunikacji piśmienniczej w bada-
niach bibliometrycznych.

Jadwiga Sadowska (Zakład Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu w Białymstoku) przybliżyła kierunki rozwo-
ju współczesnej metodyki bibliografii, której rolą jest uporządkowanie 
i udokumentowanie piśmiennictwa, także w postaci publikacji elektro-
nicznych. Należy jednak nawiązać współpracę międzynarodową, a tak-
że wprowadzić większą standaryzację opisów i języków informacyjno-
-wyszukiwawczych kategoryzujących opisy zasobów, czyli tak naprawdę 
przedefiniować uniwersum tej dziedziny bibliologii. 

W wystąpieniu pt. Współczesne pola badawcze bibliotekoznawstwa 
Ewa Głowacka (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) pokazała współczesne pola 
badawcze bibliotekoznawstwa. Na podstawie analizy badań treści arty-
kułów z czasopism dziedzinowych z lat 2008-2011 i w porównaniu z ze-
stawieniami z lat poprzednich (2003-2007) autorka stwierdziła, że najpo-
pularniejszymi tematami podejmowanymi na łamach periodyków były: 
zarządzanie biblioteką i procesami bibliotecznymi, information literacy, 
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badania użytkowników, pracowników, ocena jakości bibliotek, nowe 
technologie i e-źródła, bibliotekoznawstwo, repozytoria i biblioteki cyfro-
we, strony WWW bibliotek oraz biblio-info-webometria.

Remigiusz Sapa (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) w referacie Biblioteka naukowa w in-
tegrującym środowisku informacyjnym człowieka nakreślił, czym jest 
rzeczywistość realna i wirtualna, gdzie elementem łączącym je jest środo-
wisko zintegrowane. Wskazał na zastosowanie w bibliotekach naukowych 
integracyjnych technologii, takich jak: fotokody (QR Codes), komunika-
cja bliskiego zasięgu (NFC – Near Field Communications) i rozszerzona 
rzeczywistość (Augmented Reality). 

Obrady pierwszego dnia Krajowego Kongresu Kultury Książki 
zakończyła dyskusja, a wieczorem Koncert Śląskiej Orkiestry Kameral-
nej z cyklu „Filharmonia w Bibliotece” dedykowany spotkaniu, którego 
gościem honorowym była prof. dr hab. Elżbieta Gondek.

Drugi dzień obrad rozpoczęto od fakultatywnego zwiedzania 
siedziby Biblioteki Śląskiej, natomiast sesję naukową wykładem Barbary 
Sosińskiej-Kalaty (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego), Obszary współczesnej informato-
logii (nauki o informacji). Badaczka przedstawiając modele information 
science, ukazała przejawy „dojrzewania” dyscypliny, o czym świadczy 
wzrost zainteresowania jej teorią i metodologią. Uświadomiła także, 
że badania dokonujące się w nauce o informacji zwracają się w kierunku 
badań społecznych oraz, że informatologia często jest pojmowana jako 
nauka zajmująca się transferem wiedzy. 

Jadwiga Woźniak-Kasperek (Instytut Informacji Naukowej i Stu-
diów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) zaprezentowała 
referat pt. Z głównych problemów samoświadomości informatologii, 
w którym tę naukę uznała za kompleksową, ale niejednorodną i interdy-
scyplinarną. Jak zaznaczyła, w dyskursie humanistycznym ogromną rolę 
nadal odgrywa książka i lektura.

International Society for Knowledgle Organization – nową 
płaszczyznę współpracy w dziedzinie organizacji informacji i wiedzy 
w Polsce i na świecie przedstawił Wiesław Babik (Instytut Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Przy-
pomniał genezę organizacji, jej misję, zadania, strukturę organizacyjną, 
aktywność oraz szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową.

Problemem współczesnej biblioteki szkolnej zajęła się Hanna 
Batorowska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Omówiła tego typu placówki 
w Polsce. Zaliczyła do nich internetowe centra informacji multimedial-
nej oraz centra kultury informacyjnej, ponadto wskazała ich zadania oraz 
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znaczenie kultury organizacyjnej. Prelegentka zaprezentowała bibliotekę 
szkolną jako współodpowiedzialną za kształtowanie kultury informacyj-
nej i wychowanie informacyjne uczniów.

Irena Socha (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego) w referacie Zachowania lekturowe czytelników 
– problemy i kategorie opisu czytelnictwa zanalizowała prace badawcze 
z zakresu czytelnictwa Zakładu Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej 
oraz ukazała czytelnictwo Polaków w XX w. Wskazała także problemy 
i czynniki wpływające na zachowania lekturowe społeczeństwa polskiego 
oraz kategorie opisu czytelnictwa.

Dawnym drukarstwem, jako aktualnym przedmiotem naukowych 
zainteresowań badawczych, zaciekawiła słuchaczy Maria Juda (Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-
-Składowskiej w Lublinie). Przedstawiła metody badań nad tym zagad-
nieniem (np. typograficzną, archiwalną), pola poznawcze oraz omówiła 
sygnety drukarskie, jako przykład źródeł do badań nad historią drukarstwa 
nie w całości, ale jej poszczególnych elementów.

Tematykę drukarstwa kontynuowała Elżbieta Gondek (Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego), 
przedstawiając referat Zawód drukarza i technologia druku w bibliolo-
gii i poza jej zakresem. Historię drukarstwa ukazała z punktu widzenia 
naukoznawstwa z uwzględnieniem zawodu drukarza, wskazując na dru-
karstwo dziełowe, poligrafię, prace drukarskie i introligatorskie. 

Małgorzata Komza (Instytut Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) zwróciła natomiast uwagę na 
estetykę i sztukę książki w badaniach bibliologicznych, zastanawiając się, 
czy książce potrzebny jest artysta? Podczas prelekcji pojawiło się również 
porównanie książki do istoty ludzkiej. Autorka podkreśliła cechę wspólną, 
jaką jest „posiadanie” duszy. 

Papier i oprawę introligatorską jako zakres wiedzy o książce 
przedstawił Leonard Ogierman (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informa-
cji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego). Badacz omówił zabytkowe opra-
wy inkunabułów, zaprezentował również liczne zdjęcia przedstawiające 
ślady destrukcji książek – niejednokrotnie powstające z winy człowieka. 
Dodatkowo wspomniał o technikach konserwacji książki na podstawie 
badań chemicznych. Ostatnim punktem drugiego dnia sesji naukowej była 
dyskusja, w której czynny udział wzięli zarówno prelegenci, jak i słuchacze. 

Krajowy Kongres Kultury Książki z pewnością określił znaczenie 
kultury książki we współczesnym świecie oraz pokazał wiele jej konteks-
tów dzięki bogatemu programowi. Podsumowania dwudniowych obrad 
dokonał Krzysztof Migoń wraz z Elżbietą Gondek, natomiast podzięko-
wania prelegentom i słuchaczom złożył Jan Malicki.
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iX ogólnopolSkA konferencjA Studenckich kół nAukowych 
biblioteka - centrum kultury

(krAków, 23 liStopAdA 2012 r.)

W Krakowie 23 listopada 2012 r. odbyła się IX Ogólnopolska 
Konferencja Studenckich Kół Naukowych Biblioteka – centrum kultu-
ry. Zorganizowało ją Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegentów oraz 
gości przywitał Remigiusz Sapa (Instytut Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Sesję pierwszą oraz dru-
gą poprowadziła Alicja Szyrszyń (Koło Naukowe Studentów Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego), a część 
trzecią i czwartą Marek Deja (Koło Naukowe Studentów Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Na kon-
ferencję przybyli studenci z kół naukowych z Uniwersytetu Warszawskie-
go, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rozpoczęto ją teoretycznym referatem Karoliny Piaśnik (Koło 
Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego) pt.: Czy tylko Oldenburg? Przegląd dobro-
stanu społecznego. Przedstawiono w nim funkcjonujące wśród badaczy 
koncepcje nawiązujące do tematu konferencji: 

 – Jürgena Habermasa i jego publikacji Strukturalne przeobrażenia 
sfrefy publicznej;

 – The idea of Europe Georga Stainera, który ukazał kawiarnię jako 
miejsce kultury, dyskusji, kreacji;

 – teorię trzeciego miejsca Ray’a Oldenburga;
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 – rozważania Roberta Putmana, który po raz pierwszy zaproponował 
postrzeganie biblioteki jako trzeciego miejsca;

 – Attention Restoration Theory Stpehena Kaplana odkrywającej po-
tencjał naprawczy trzecich miejsc. 

Następne wystąpienie, Adeli Kuleszy z Koła Naukowego Instytutu 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego Biblioteka i domy kultury – współpraca czy rywalizacja, dotyczyło 
zobrazowania obecnej sytuacji bibliotek oraz domów kultury w lokalnej 
społeczności (podkreślenie antagonizmów występujących pomiędzy tymi 
instytucjami) oraz wskazania przyczyn ich realizacji. W konkluzji prele-
gentka zaprezentowała możliwości, jakie otwierają się przed bibliotekami 
i domami kultury. Wystarczy tylko zamiast skupiać się na podobieństwach 
tych instytucji, przeanalizować dzielące je różnice, które mogą stać się 
podstawą dalszej współpracy.

Marek Deja (Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) w wystąpieniu 
Biblioteka jako centrum kultury w świetle Konwencji Praw Osób Niepeł-
nosprawnych ONZ dokonał podziału międzynarodowych aktów praw-
nych oraz zanalizował ich typy według kryterium charakteru regulacji 
oraz według kryterium uszczegółownienia podmiotu regulacji. Następnie 
przeszedł do omówienia głównych punktów preambuły Konwencji Praw 
Osób Niepełnosprawnych ONZ, odnosząc je jednocześnie do polskich 
bibliotek. Podsumowując refleksje, zwrócił uwagę na małą precyzyjność 
Konwencji i zagrożenia z tego wynikające. 

Sesję pierwszą zakończył referat Doroty Jakimiuk (Koło Nauko-
we Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego) – Wolontariat jako 
sposób na integrację biblioteki i czytelników. Autorka wskazała zadania 
bibliotek publicznych oraz społeczne funkcje wolontariatu. Następnie 
przedstawiła wyniki badań, które przeprowadziła wśród uczestników 
zajęć prowadzonych przez wolontariuszy w bibliotece. Potwierdziła się 
jej hipoteza, że wolontariat wpływa pozytywnie na wizerunek biblioteki 
oraz zauważyła problem zbyt małej promocji działań wolontariuszy. 

Sesję drugą rozpoczął referat Katarzyny Krzewiny (Koło Naukowe 
Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego) pt. Kulturalna rola bibliotek w miastach średniej wielko-
ści. Prelegantka zaprezentowała wyniki badań przeprowadzonych w Ino-
wrocławiu, Stalowej Woli oraz Siemianowicach Śląskich. W wystąpieniu 
porównała wydatki na kulturę oraz na bibliteki w tych trzech miastach. Na-
stępnie scharakteryzowała rodzaje imprez organizowanych przez biblioteki 
na tle wydarzeń kulturalnych innych instytucji danego miasta. 

Samonośny Projekt Kulturalny to temat omówiony przez Beatę Ko-
mańską (Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dotyczył on projektu współpra-
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cy bibiotek publicznych z bibliotekami jednostek wojskowych. We wstępie 
prelegentka przybliżyła pojęcie heurystyki oraz dokładnie skomentowała 
wybrane metody heurystyczne oraz etapy procesu kreatywnego, które wy-
korzystała tworząc swój projekt.

Następnie Paweł Borettini (Studenckie Koło Naukowe Bibliote-
koznawców Uniwersytetu Łódzkiego) wystąpił z referatem pt. Wybrane 
formy współpracy studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 
z bibliotekami publicznymi, który opracował wraz z Agnieszką Grzelak. 
Przedstawił ideę akcji Wolontariat kreuje Łódź. Następnie prelegent za-
prezentował badania, jakie przeprowadził wśród bibliotekarzy oraz stu-
dentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Łodzi. Ich wyni-
kiem było stwierdzenie, iż zarówno studenci jak i bibliotekarze widzą 
potrzebę w organizowaniu działalności wolontariatu bibliotecznego. Po-
nadto studenci dostrzegają w tej formie działalności możliwość podniesie-
nia kompetencji zawodowych.

Agata Ceckowska z Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwer-
sytetu Wrocławskiego w referacie pt.: Żywa książka – oryginalna forma 
działalności kulturalnej bibliotek na przykładzie wrocławskiej Mediateki 
– przybliżyła uczestnikom konferencji pozaczytelniczą rolę bibliotek oraz 
genezę i zadania projektu Żywa biblioteka we wrocławskiej Mediatece. 
Projekt polega na umożliwieniu czytelnikom rozmowy z wybranymi „lek-
turami”, czyli osobami pochodzącymi z dyskryminowanych środowisk, 
np. homoseksualistami, byłymi więźniami.

Trzecią sesję rozpoczęło wystąpienie Ekateriny Szerengowskaj 
Biblionoc 2012 – pierwsza ogólnorosyjska impreza kulturalna. W refera-
cie wyjaśniono założenia Biblionocy oraz wymieniono jej uczestników: 
biblioteki, muzea, centra handlowe, archiwa, galerie, księgarnie, wydaw-
nictwa. Zaprezentowane zostały także wybrane imprezy towarzyszące 
temu wydarzeniu. Rezultaty Biblionocy odniesiono do idei biblioteki jako 
trzeciego miejsca.

Następny referat, opracowany przez Agatę Olkowską (Koło Na-
ukowe Specjalistów Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) 
i Marcina Karwowskiego (Koło Naukowe Specjalistów Informacji Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika) nosił tytuł Karta do kultury – inicjatywa 
bibliotek pomorskich. Przedstawiono projekt oraz możliwości, jakie daje 
użytkownikom karta biblioteczna w Gdańsku: wypożyczenie dokumen-
tów we wszystkich filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku oraz zniżki w 41. instytucjach partnerskich. Jako przykład 
zaprezentowano m.in. Bookarnię, Klub Żak, Teatr Miejski w Gdańsku. 
Zwrócono także uwagę na wady i zalety Karty do kultury oraz jej wpływ 
na wzrost czytelnictwa.

Magdalena Paul mówiła na temat Współpracy bibliotek publicznych 
z organizacjami pozarządowymi na przykładzie projektu CATL ośrodka 
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Karta. Zaprezentowano działalność ośrodka Karta i jego inicjatywy, jak 
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej; oraz korzyści wypływające z pro-
jektu dla biblioteki, bibliotekarzy i użytkowników. Na koniec przywołano 
projekt „FotoOchota” zainicjowany przez Bibliotekę Publiczną w dzielni-
cy Ochota m.st. Warszawy.

Natalia Karwińska (Koło Naukowe Specjalistów Informacji Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika) wraz z Marcinem Karwowskim (Koło 
Naukowe Specjalistów Informacji Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka) przygotowała przegląd instytucji kulturalnych znajdujących się 
w Wejherowie (woj. pomorskie) w wystąpieniu Wejherowskie źródło 
kultury. Następnie scharakteryzowano inicjatywy kulturalne Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Sesja czwarta obejmowała dwa referaty. Piewszy z nich, Biblio-
terapia - jako nowy sposób działalności bibliotekarzy wygłosiła Sylwia 
Piekarska z Koła Naukowego Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Omówiła teraupeutycz-
ne walory lektury znane już w okresie starożytności, następnie ukazała 
początki biblioterapii w Polsce oraz klasyfikację biblioterapii. Na koń-
cu wystąpienia odniosła zagadnienie biblioterapii rozwojowej do pracy 
bibliotekarza z czytelnikiem.

Konferencję zakończył referat Marcina Karwowskiego (Koło 
Naukowe Specjalistów Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika): 
Biblioterapia – dobre narzędzie, gorszy dostęp. Przeanalizował on formy 
kształcenia biblioterapeutycznego w Polsce. 

Po każdej sesji trwały burzliwe dyskusje przekraczające często 
z góry narzucony czas. Podsumowania konferencji dokonała Agnieszka 
Korycińska-Huras (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), a podziękowania prelegentom wręczył 
opiekun koła Andrzej Linert (Instytut Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Tegoroczna konferencja 
przybliżyła wszystkim uczestnikom działania, jakie może podejmować 
i podejmuje biblioteka, by stać się owym „trzecim miejscem” czy też 
„centrum kultury”.
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vi ogólnopolSkA konferencjA Studenckich kół nAukowych 
bibliotekoznAwców informacja do zadań specjalnych

 (kAtowice, 5 grudniA 2012 r.)

W Katowicach 5 grudnia 2012 r. odbyła się VI Konferencja 
Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców. Zorganizowało ją Koło 
Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego. Temat przewodni 
tegorocznego spotkania brzmiał: Informacja do zadań specjalnych. W kon-
ferencji udział wzięli studenci uniwersytetów Śląskiego, Jagiellońskiego, 
Wrocławskiego, Łódzkiego oraz przedstawiciele Biblioteki Głównej Wyż-
szej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Biblioteki Głównej Akademii 
Muzycznej w Katowicach, Biblioteki Śląskiej oraz firmy Sokrates IT. 

Uczestników konferencji w imieniu dyrekcji Instytutu Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego przywitała Ag-
nieszka Łakomy. Pierwszy referat wygłosiły Paulina Pietraszak i Karolina 
Piaśnik z Koła Naukowego Studentów Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wystąpieniu Determinanty 
naukowości w informatologii odniosły się do zagadnień naukoznawczych 
oraz filozofii nauki. Wskazały elementy pozwalające na określenie nauko-
wości wiedzy i poznania. Omówiły też aparat oceny naukowości badań 
oraz przedstawiły przykłady sytuacji, w których nie został on w pełni wy-
korzystany (tzw. sprawa Sokala i badania Diederika Stapela).

Marek Deja z Koła Naukowego Studentów Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił referat 
pt. Samoarchiwizacja – problem identyfikacji zjawiska. Omówił w nim 
problemy związane z brakiem spójnej terminologii związanej z ideą Open 
Access. 
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W wystąpieniu na temat Kształcenie studentów w zakresie sprawno-
ści informacyjnych – założenia, możliwości i realizacje Tomasz Piasecki 
z Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwrócił uwagę, że chociaż w języku polskim brakuje jednego, precyzyjne-
go odpowiednika angielskiego terminu information  literacy, to zagadnie-
nie to jest niezwykle popularne jako temat badań, szkoleń czy projektów. 
Prelegent przedstawił wyniki badań dotyczących kształcenia umiejętności 
informacyjnych na poziomie akademickim.

Barbara Morawiec z Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uni-
wersytetu Śląskiego mówiła o Blogosferze jako bibliotecznej platformie 
informacji. W pierwszej części wystąpienia przedstawiła pojęcia blog 
i blogosfera, a w drugiej blogi biblioteczne i ich typologię na podstawie 
publikacji Grzegorza Gmiterka Biblioteka 2.0.

Agnieszka Paszek (Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwer-
sytetu Śląskiego) w referacie pt.: Społeczna klasyfikacja w chmurach – 
zapoznała słuchaczy ze zjawiskiem folksonomii. Scharakteryzowała wy-
korzystanie tagów na stronach internetowych poświęconych książkom. 
Zwróciła też uwagę na niewielką obecność folksonomii w polskim Inter-
necie.  

W referacie Informacja multimedialna w bibliotece mgr Marta 
Bednarczyk i mgr Marlena Borowska z Biblioteki Głównej Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wskazały możliwości, jakie stwa-
rza wykorzystanie multimediów w bibliotece. Przedstawiły rozwiązania 
stosowane w Bibliotece WSB w Dąbrowie Górniczej, takie jak uzupełnia-
nie opisu katalogowego skanami okładek czy też umieszczanie na stronie 
filmów instruujących, jak korzystać z biblioteki. 

Pierwszą sesję zakończyło wystąpienie Wojciecha Kowalewskiego 
(Sokrates IT), który zaprezentował temat: Portal e-usług bibliotecznych 
w.bibliotece.pl. Szczegółowo omówił nowatorskie rozwiązania, misję 
portalu oraz możliwości, jakie przynosi portal każdej z grup użytkowni-
ków – bibliotekarzom, czytelnikom i wydawcom. 

Po przerwie uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Olgi 
Konatowskej-Ciszek z Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwer-
sytetu Wrocławskiego na temat: Polskie źródła informacji medycznej 
– praktyczny przewodnik dla studenta. Omówiła ona przykłady źró-
deł informacji medycznej zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, 
przybliżyła też słuchaczom sylwetkę Stanisława Konopki.

Paweł Borettini (Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersyte-
tu Łódzkiego) w wystąpieniu pt.: Informacja farmaceutyczna w krajach 
Unii Europejskiej. Podstawowe motywy i techniki wyszukiwawcze wpro-
wadził słuchaczy w tematykę importu równoległego i zagadnień wyszu-
kiwawczych z nim związanych. Zaprezentował klasyfikację leków ATC 
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oraz bazy danych zawierające informacje pomocne przy wyszukiwaniu 
odpowiedników leków. 

Kolejny referat pt.: Polskie źródła informacji biznesowej – 
praktyczny przewodnik dla studenta wygłosiła Magdalena Józefiak z Koła 
Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego. Przed-
stawiła w nim definicję informacji biznesowej, jej rodzaje oraz sposoby 
pozyskiwania. Wymieniła najważniejsze polskie źródła elektroniczne z tej 
dziedziny.

Katarzyna Polityło (Koło Naukowe Studentów Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) w wystąpieniu 
pt. Informacja (bez)cenna, czyli jak odnaleźć zaginione lub skradzione 
dzieła sztuki zaprezentowała strony internetowe i bazy danych tworzone 
przez organizacje zajmujące się informowaniem o zagubionych i skra-
dzionych dziełach sztuki. Omówiono inicjatywy podejmowane przez 
organizacje polskie i międzynarodowe.

Referat Hanny Bias – Katalogi tematyczne dzieł jako podstawowe 
źródło informacji druku muzycznego – wprowadził słuchaczy w zagad-
nienia opisu druków muzycznych. Prelegentka poinformowała o elemen-
tach opisu druku muzycznego oraz przedstawiła najważniejsze katalogi 
tematyczne dzieł wielkich kompozytorów, które są doskonałym źródłem 
informacji dla bibliotekarzy opracowujących ten typ dokumentów.

O co pyta czytelnik w Bibliotece Śląskiej? Analiza dokumentacji 
bibliotecznej to tytuł wystąpienia Magdaleny Gomułki (Biblioteka Ślą-
ska). Autorka zapoznała słuchaczy z działalnością Działu Udostępniania 
Zbiorów i Informacji Naukowej oraz wymieniła tematy wpływających 
do działu kwerend. Wskazała, że najwięcej zapytań dotyczy organizacji 
biblioteki i usług bibliotecznych.

Małgorzata Jonkisz i Joanna Kaźmierczak (Koło Naukowe 
Bibliotekoznawców UŚ) w ostatnim wystąpieniu LISA jako źródło 
informacji bibliograficznej omówiły bazę LISA oraz sposoby i narzę-
dzia wykorzystywane przez użytkowników do przeszukiwania bazy. 
Po krótkiej dyskusji i podziękowaniu prelegentom, konferencję zamknęła 
wicedyrektor Instytutu Agnieszka Łakomy.
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Audiobooki w bibliotece / AldonA żukowSkA. – wArSzAwA : 
wydAwnictwo StowArzySzeniA bibliotekArzy polSkich, 2012. 
– 90 S. : il. ; 21 cm. – (biblioteczkA „porAdnikA bibliotekArzA” 
; nr 14). – bibliogr. S. 78-84. – indekS. – iSbn 978-83-61464-89-1

Audiobooki w bibliotece to publikacja, która ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w serii „Bibliotecz-
ka Poradnika Bibliotekarza”. Jej autorką jest Aldona Żukowska1. Autorka 
na podstawie wiadomości zamieszczonych w publikacjach tradycyjnych 
i elektronicznych stworzyła książkę będącą źródłem wiedzy w „pigułce”. 

Książka składa się z sześciu rozdziałów. Na początku autorka 
zaprezentowała definicję audiobooka, dla którego zamienną nomenkla-
turą są: książka do słuchania, książka mówiona, książka audio. Według 
Żukowskiej pod pojęciem książki mówionej należy rozumieć: „dźwięko-
we nagranie głosu lektora czytającego tekst” [1, s.7]. Trzeba zaznaczyć, 
że powyższa definicja wymaga doprecyzowania, gdyż w zaproponowanej 
formie obejmuje zbyt szerokie spektrum nagrań. W dalszych akapitach 
zaprezentowany został zarys historii audiobooków, poczynając od wy-
nalazku fonautografu Edouarda-Leona Scotta de Martinvilla, na kasecie 
magnetofonowej kończąc. 

W rozdziale drugim opisano przemiany technologiczne nośników, 
na których zapisywano dźwięk, ze szczególnym uwzględnieniem sposo-
bu ich działania, dzięki czemu czytelnik dowiaduje się, że początkowo 
dźwięk można było jedynie rejestrować. Dopiero z czasem, za sprawą wy-
nalazku Edisona, nagrania zaczęto odtwarzać. Ważnym aspektem poru-
1 Aldona Żukowska pracuje w branży telekomunikacyjnej. Studiuje w Instytucie 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
[1].
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szonym przy okazji nośników, jest sposób zabezpieczenia współczesnych 
nagrań przed ich nielegalnym kopiowaniem. W tym miejscu omówione 
zostały dwie techniki. Pierwsza z nich to „cyfrowe zarządzanie prawami” 
tzw. DRM (z ang. Digital rights management), a druga to „znaki wodne” 
(z ang. Watermark).

W kolejnej części publikacji A. Żukowska zaproponowała klasy-
fikację książki mówionej z uwzględnieniem trzech kryteriów: odbiorcy, 
twórcy oraz sposobu realizacji audiobooka. Podział ten pozwolił autorce 
zaprezentować zalety książki mówionej oraz korzyści wynikające z ko-
rzystania z niej przez osoby niepełnosprawne, starsze czy zapracowa-
ne. Jak udowadnia Żukowska, książka audio jest także doskonałą alter-
natywą dla książki drukowanej, choć zaznacza, że nie należy stosować 
audiobooków w każdej sytuacji, na przykład zamiast osobistego czytania 
dziecku bajki na dobranoc. 

Kolejną poruszoną grupę zagadnień stanowi rynek audiobooków. 
W tym miejscu omówiono polskie wydawnictwa dystrybuujące książ-
ki mówione. Autorka wyróżniła wydawnictwa, w których audiobooki 
to towar „poboczny” oraz takie, które zajmują się wyłącznie rozpowszech-
nianiem książki słuchowej. Przykładem drugiej grupy jest wydawnictwo 
„Złote Myśli”. Ciekawostkę w dystrybucji audiobooków stanowią roz-
wiązania kilku operatorów telefonii komórkowych, którzy uruchomili 
sklepy internetowe oferujące książkę, kupowaną poprzez wysłanie wia-
domości sms. 

W rozdziale następnym wskazano miejsce poszczególnych ksią-
żek audio w bibliotekach różnych typów. Żukowska stara się wykazać, że 
audialne zasoby biblioteki, podobnie do książek drukowanych, powinny 
być dostosowane do profilu użytkowników danej placówki. 

Na końcu zamieszczono wywiady przeprowadzone z bibliotekarza-
mi, którzy w zbiorach swoich bibliotek posiadają pokaźny zbiór audio-
booków. W tym miejscu autorka zebrała wypowiedzi respondentów na 
temat: gromadzenia, opracowania i udostępniania książek mówionych. 

Publikacja Audiobooki w bibliotece z pewnością zainteresuje wszyst-
kich, którzy poszukują źródła skupiającego w sobie wszystkie najważniej-
sze informacje dotyczące elementarnej wiedzy na temat książki mówionej. 
Dołączone do publikacji wywiady mogą być pomocne dla bibliotekarzy, 
którzy jeszcze nie zdecydowali się na wprowadzenie do zasobów swoich 
bibliotek książek mówionych. Omawiany tytuł należy polecić szczególnie 
tym osobom, które potrzebują w krótkim czasie poszerzyć swoją wiedzę 
odnośnie audiobooków. Książka jest napisana językiem przystępnym dla 
przeciętnego odbiorcy, co z pewnością zachęca do jej przeczytania.

bibliogrAfiA:

[1] Żukowska A.: Audiobooki w bibliotece. Warszawa 2012. ISBN 978-
83-61464-89-1.
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między dziecińStwem A doroSłością : młodzież w bibliotece / pod 
red. Anny mArii krAjewSkiej. – wArSzAwA : StowArzySzenie 
bibliotekArzy polSkich, 2012. – 192 S ; 22 cm. – (biblioteki, 
dzieci, młodzież ; 3). – iSbn 978-83-61464-66-2.

W pierwszej połowie 2011 r. (w dniach 28-29 marca) odbyła się 
w Warszawie konferencja zatytułowana Między dzieciństwem a dojrza-
łością. Młodzież w bibliotece, zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich i oddział Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy im. 
Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany. Celem konferencji było wska-
zanie wizerunku współczesnej młodzieży, jej udziału w kulturze i edu-
kacji oraz pokazanie różnych form aktywizacji młodych w działalności 
bibliotek poprzez zaprezentowanie bogatej oferty książnic, adresowanej 
do młodych odbiorców. 

Rok później do rąk czytelników trafiła publikacja pod redakcją 
Anny Marii Krajewskiej pt. Między dzieciństwem a dorosłością: młodzież 
w bibliotece, wydana w serii SBP „Biblioteki, Dzieci, Młodzież”. 

Omawiany zbiór piętnastu artykułów wygłoszonych podczas kon-
ferencji zawiera rozważania o charakterze teoretycznym i praktycznym. 
Prezentuje wyniki przeprowadzonych badań, postulaty na przyszłość, 
a także metodyczne wskazówki pomocne w tworzeniu programów i pro-
jektów wspomagających czytelnictwo. Każdy z tekstów przedstawia 
interesujące fakty i nowe spostrzeżenia oraz pokazuje, jakie znaczenie 
ma książka i biblioteka w różnych aspektach życia osób młodych. Wspo-
mniana problematyka jest w ostatnich latach podejmowana stosunkowo 
często w polskiej literaturze przedmiotu. Świadczą o tym liczne publika-
cje odnotowane na łamach „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”. 

Książka została podzielona na cztery bloki tematyczne. Pierw-
szy z nich prezentuje obraz współczesnej młodzieży w świecie, w dru-
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giej części omówiono zagadnienia związane z literaturą młodzieżową 
i czytelnictwem tejże grupy wiekowej. W bloku trzecim i czwartym 
przedstawiono przykłady działalności edukacyjno-kulturalnej wybranych 
bibliotek oraz pokazano, jak młodzież może aktywnie spędzać wolny czas 
w bibliotece. 

Część pierwszą otwiera tekst Grażyny Walczewskiej-Klimczak 
z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Młodzież 
w świetle najnowszych badań. Autorka stara się udzielić odpowiedzi 
na pytanie, kim są nastolatkowie? Odpowiedzi poszukuje na podstawie 
własnych badań, które dotyczą diagnozy współczesnego obrazu mło-
dzieży oraz jej udziału w kulturze i edukacji. Taka wiedza jest przydatna 
ponieważ może pomóc bibliotekom w aktualizacji ich oferty dla tej grupy 
użytkowników. 

Bożena Pilczuk z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie skupiła się na 
problemie agresji wśród uczniów. Pilczuk zaprezentowała różne definicje 
agresji, wymieniła przyczyny jej występowania oraz zaproponowała przy-
kładowe działania profilaktyczne. Na zakończenie pokusiła się o jakże 
trafne spostrzeżenie, że to, niestety, pierwszymi i najlepszymi modelami 
zachowań agresywnych dla młodych osób są dorośli.

Jednym z ciekawszych tekstów jest praca Grzegorza Leszczyń-
skiego z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowa-
na Rycerz, błazen, szaleniec. Literackie strategie „męskiego dyskursu” 
w prozie dla młodych czytelników. Autor omawia w nim wybrane tytuły 
książek skierowanych dla chłopców i trafnie zaznacza przy tym, że tzw. 
„książka dla chłopców” zasadniczo nie istnieje ani jako zjawisko edytor-
skie, ani w praktyce bibliologicznej i księgarskiej. Poświęca także dużo 
uwagi kryzysowi ojcostwa w literaturze, oraz zwraca uwagę na poruszają-
ce obrazy prezentowane w tekstach piosenek popularnych w środowisku 
nastolatków. 

W dalszej części książki znalazły się artykuły prezentujące wyniki 
przeprowadzonych badań. W 2007 r. w Instytucie Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej przeprowadzono ogólnopolskie badania na obec-
ność w zbiorach bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży określonych 
tytułów (Anna Maria Krajewska: Biblioteczne losy „dobrych książek” dla 
młodzieży). Inne równie interesujące badania przeprowadzono wśród gim-
nazjalistów. Związane były one z próbą odpowiedzi na pytanie, jakie miej-
sce w codziennym życiu nastolatków zajmuje czytanie (Zofia Zasacka: 
Ciągłość i zmiany w postawach czytelniczych młodzieży. Z ogólnopolskich 
badań czytelnictwa gimnazjalistów)? 

Części dotyczące zagadnień praktycznych otworzył tekst Doroty 
Grabowskiej pt. Biblioteki dla młodzieży w Polsce i na świecie. Autorka 
zaznaczyła w nim, że biblioteki dla młodzieży różnią się od innych 
bibliotek publicznych czy oddziałów. Mają swoją specyfikację oferty, 



Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece…
157

która według wytycznych dla bibliotek polega na pomocy w przejściu 
między usługami dla dzieci, a usługami dla dorosłych. Grabowska pisze 
o dobrych przykładach z innych krajów oraz wskazuje jak należy zapla-
nować wygląd i strukturę biblioteki dla młodzieży. Na czym należy się 
szczególnie skupić, a co pominąć? Przykład pokazuje, że ważną rolę od-
grywają nie tylko zbiory, ale także usługi, czy atrakcyjna, wygodna, wie-
lofunkcyjna i otwarta przestrzeń biblioteczna. Jest to świetny przewodnik 
dla tych bibliotekarzy, którzy chcą stworzyć bogatą i atrakcyjną ofertę 
skierowaną dla młodych osób.

W dalszej części książki autorzy ukazują ciekawe inicjatywy, które 
realizowano w ich bibliotekach, np. konkursy literackie, dyskusyjne kluby 
książki. Zapewniają one nie tylko zabawę i stanowią interesującą rozryw-
kę, ale pomagają też w zdobywaniu nowej wiedzy i promowaniu mody 
na czytanie (Justyna Bździuch – Nastolatki i książki, czyli Dyskusyjny 
Klub Książki „Okładka” w GBP w Aleksandrowie Lubelskim). Omawiają 
też projekty czytelnicze angażujące młodzież zarówno w życie lokalnej 
społeczności, jak i samej biblioteki oraz podają przykłady nawiązywania 
kontaktów pomiędzy biblioteką a młodymi ludźmi (Elżbieta Jakubiak – 
Młodzi czytelnicy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie).

Podsumowując, należy podkreślić, że książka Między dzieciństwem 
a dorosłością. Młodzież w bibliotece to lektura godna polecenia każdemu, 
kto pracuje z młodzieżą. Jest to publikacja o dobrym warsztacie nauko-
wym, bogatej bibliografii i starannie przygotowanych przypisach. Zaletę 
książki stanowi jej szafa graficzna – zwraca uwagę estetycznie zapro-
jektowana, twarda okładka. Z pewnością ta pozycja powinna się znaleźć 
w księgozbiorze każdego nauczyciela bibliotekarza. 
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mAriAckA czytA

W Katowicach 1 września 2012 r. miejsce miała akcja „Mariacka 
czyta”. W jej ramach literaturę czytali znani pisarze, dziennikarze, artyści, 
politycy i aktorzy. Wśród honorowej 15. usłyszeć można było m.in. Dariu-
sza Niebudka (Fot. 2), Roberta Koniecznego, Remigiusza Rączkę, Woj-
ciecha Alszera (Fokusa), Marię Kempińską, Jana Malickiego, Mirosława 
Neinerta, Krzysztofa i Jakuba Wostali, Ewę Ziętek, Barbarę Lubos-Święs 
oraz Henryka Talara. Swoje książki czytali: Marta Fox, Tomasz Jachimek 
oraz Marek Szołtysek (Fot. 1). 

„Mariacka Czyta” to próba przypomnienia, że książka nie gryzie, 
a czytanie to przyjemność i że dobre książki powstają także obok nas.

Fot. 1. Marek Szołtysek czyta „Ślązaki nie gęsi”.
Fot. B. M. Morawiec.
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Wydarzeniu towarzyszył koncert zespołu HipiersoniK, kiermasz 
książek i prezentacja nowości wydawniczych. Odbyły się także dwie 
debaty telewizyjne: „Ocalić książki” oraz „Życie po książce”.

Finałem akcji było czytanie poezji Wisławy Szymborskiej. To-
mik „Wystarczy” interpretowała Małgorzata Szejnert, Wojciech Kuczok, 
Krzysztof Siwczyk oraz prezydent miasta Katowice Piotr Uszok. Na za-
kończenie dnia czytania na Mariackiej odbył się koncert Jakuba Pawlaka.

Fot. 2. Dariusz Niebudek czyta w pubie Lorneta „Grobowiec cesarza”.
Fot. B. M. Morawiec.

źródło: 
http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/09/czytelnia-na-mariackiej-relacja.
html

ii tArgi kSiążki w kAtowicAch

Podczas II Targów Książki w Katowicach 7-9 września 2012 r. 
Spodek odwiedziło 50 pisarzy, a swoją ofertę wydawniczą zaprezentowa-
ło prawie 100 wystawców. Odbyło się wiele paneli dyskusyjnych, spotkań 
przy „Kawie z pisarzem”, promocji nowości wydawniczych oraz „I  zjazd 
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blogerów”. W drugim dniu trwania Targów w ramach Narodowego Czyta-
nia miejsce miało chóralne odczytanie Inwokacji Pana Tadeusza. Zostały 
także wręczone nagrody Złotej Zakładki oraz rozstrzygnięto konkurs na 
najlepszy blog książkowy E-buka.

Jedną z atrakcji była strefa poświęcona fantastyce, przygotowa-
na przy współpracy Śląskiego Klubu Fantastyki. Zaproszenie przyję-
li: Andrzej Ziemiański, Maja Lidia Kossakowska z mężem Jarosławem 
Grzędowiczem, Andrzej Pilipiuk, Anna Kańtoch oraz Michał i Piotr 
Cholewa (Fot. 3).

Fot. 3. Panel dyskusyjny z (od lewej) Andrzejem Ziemiańskim, Anną Kańtoch 
i Andrzejem Pilipiukiem.
Fot. B. M. Morawiec.

Uczestnicy Targów Książki mogli wziąć udział w licznych war-
sztatach, takich jak: warsztaty literackie Jakuba Ćwieka, linorytniczne, 
oprawy książek,  nauki szybkiego czytania czy scrapbookingu [1].

źródło: 
http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/09/ii-targi-ksiazki-w-katowicach.
html
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uroczySte otwArcie cinibA

Wyczekiwane Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Aka-
demicka zostało uroczyście otwarte 12 października 2012 r. (Fot. 4). 
Otwarcia nowoczesnej biblioteki dokonali rektorzy uczelni, które realizo-
wały całe przedsięwzięcie – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. 
dr hab. Wiesław Banyś i JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. 
zw. dr hab. Leszek Żabiński. 

W wydarzeniu wzięło udział wiele osób ze środowiska nauki, edu-
kacji i kultury. Zaproszeni zostali m.in. prezydent Katowic Piotr Uszok, 
minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz wojewoda 
śląski Zygmunt Łukaszczyk. Inaugurację otwarcia poprowadził  dyrektor 
Centrum prof. dr hab. Dariusz Pawelec.

Fot. 4. Otwarcie CINiBA.
Fot. B. M. Morawiec.

Podczas uroczystego otwarcia miejsce miało także odsłonięcie 
tablicy interaktywnej, która ma upamiętniać lodowisko Torkat – siódme 
w Europie sztuczne lodowisko, na którym rozgrywano najważniejsze 
zawody hokejowe i rewie na lodzie (gmach biblioteki wybudowano 
w jego miejscu).
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CINiBA jest biblioteką hybrydową, przede wszystkim otwartą dla 
użytkownika, udostępniającą książki w wolnym dostępie, a także dającą 
możliwość korzystania z różnych typów dokumentów na wszystkich noś-
nikach. Warto wspomnieć, że ze zbiorów biblioteki można było korzystać 
już od końca września.

źródło:
http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/10/ciniba-biblioteka-otwarta.html

porozumienie w SprAwie google bookS librAry

Google porozumiał się z wydawcami, by mógł kontynuować pracę 
nad największą wirtualną biblioteką świata. Projekt Google Books Lib-
rary wywołał spore dyskusje, w związku z naruszeniem praw autorskich. 
W 2005 r. zrodził się spór ze Stowarzyszeniem Wydawców Amerykań-
skich (Association of American Publishers – AAP). Na razie szczegóły 
pozasądowej ugody nie są znane. Jak oświadczył prezes APP Tom Allen: 
„Cieszy nas, że osiągnięta ugoda odnosi się do przyczyn sporu. Pokazuje 
ona, że usługi cyfrowe mogą pomagać w nowy sposób odkrywać treści 
przy jednoczesnym poszanowaniu właścicieli praw autorskich”.

W Google Book Search zdigitalizowanych jest około 15 000 000 
książek, które udostępnione zostały w formie dokumentów elektronicz-
nych. Są to głównie publikacje i czasopisma niedostępne na rynku księ-
garskim. Do tego projektu swoje księgozbiory udostępniły głównie 
biblioteki akademickie z USA, tj. Harvard, Standford, Princeton.

źródło:  
http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/10/zielone-swiato-dla-google-books-
-library.html

wolność czytAniA

W Chorzowie 27 września 2012 r. odbyła się akcja promująca 
czytelnictwo pod hasłem „Wolność czytania”. Impreza zorganizowana 
została na deptaku w centrum przy ulicy Wolności. W jej ramach zachę-
cano wszystkich do czytania, a także do ujawnienia swoich talentów. 
W całodniowym programie można było m.in. zobaczyć spektakle, wystę-
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py, posłuchać fragmentów literatury, wziąć udział w zajęciach plastycz-
nych i związanych z książką.

„Wolność czytania” została podzielona na 6 stref: fantastyki, bajki 
i baśni, poezji, komiksu, muzyki i słowa oraz ilustracji. Strefę fantastyki 
odwiedziła polska pisarka fantasy Anna Kańtoch.

W ramach akcji odbyła się także giełda książki organizowana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chorzowie.

źródło:  
http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/09/wolnosc-czytania-w-chorzowie.
html

nie czytASz? nie idę z tobą do łóżkA!

W Katowicach 21 października 2012 r. odbyła się akcja „Nie czy-
tasz? Nie idę z Tobą do łóżka”. Ogólnopolska akcja została stworzona 
dla ludzi lubiących po prostu czytać w łóżku i nie tylko. Akcję na Śląsku 
organizowali: Dominika Muchalska i Patrycja Nowakowska.

Fot. 5. Jedno ze zdjęć zrobionych podczas sesji „Nie czytasz…”.
Fot. B. M. Morawiec.
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W Centrum na Mariackiej pojawiły się tłumy zaczytanych modeli, 
którzy chcieli zatopić się w najskrytszych zmysłach książki. Na łożu mi-
łości zostali sfotografowani w niebanalnych pozach (Fot. 5).

Nietypowa sesja fotograficzna ma na celu promowanie czytelni-
ctwa w nowy, oryginalny sposób. Chcąc zachęcić do czytania książek 
organizatorzy zaznaczają, że „czytanie jest ważne nie tylko intelektualnie, 
ale i przyjazne sensualnie”. Jej wyniki można było oglądać w prasie, wia-
domościach regionalnych oraz na fanpagu Nieczytasz Śląsk. Sesję zdję-
ciową wykonał Bartłomiej Matyjasiak.

źródło: 
http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/10/do-ozka-tylko-z-ksiazka.html

Xvi tArgi kSiążki w krAkowie

W Krakowie w dniach 25-28 października 2012 r. odbyła się 16. 
edycja Targów Książki. Powodów, by w niej uczestniczyć, było bardzo 
dużo: rekordowa liczba 562 wystawców i blisko 500 spotkań z autorami, 
konkursy, panele dyskusyjne  i wspaniała okazja do zakupu książek i no-
wości po okazyjnych cenach.

W tegorocznej edycji Targów Książki w Krakowie hala targów przy 
ulicy Centralnej zapełniła się zwiedzającymi (Fot. 6), którzy mogli od-
wiedzić stoiska wydawców beletrystyki, książek naukowych, literatury 
dziecięcej i młodzieżowej, poezji, e-booków i wielu innych. 

Wśród wystawców znalazły się także instytucje kulturalne, biblio-
teki, drukarnie, media oraz portale internetowe. W ramach Targów zorga-
nizowano spotkania z artystami, podróżnikami, politykami, sportowcami, 
a także pisarzami z zagranicy. Przyznano prestiżową nagrodę literacką 
„Listę Goncourtów: polski wybór 2012”, poznaliśmy również wyniki 
konkursu na najlepszy serwis internetowy o książce Papierowy Ekran, 
a także laureata Nagrody im. Jana Długosza 2012.
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Fot. 6. Hala Targów Książki w Krakowie.
Fot. B. M. Morawiec.

źródło: 
http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/11/targi-ksiazki-w-krakowie-2012.
html
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