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Konferencja „Książka i biblioteki 
na przestrzeni wieków” 

(Katowice, 23 maja 2018 r.)

23 maja 2018 r. w Katowicach odbyła się konferencja „Książka 
i biblioteki na przestrzeni wieków”, zorganizowana przez Instytut Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką 
w Katowicach. Swoje referaty przedstawili prelegenci z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Opolskiej, Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Biblioteki 
i Wydawnictwa Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Biblioteki Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Biblioteki Muzeum Warszawy, Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach.

Ze względu na tematykę konferencji obrady podzielono na cztery 
sesje. Pierwsza dotyczyła zagadnień związanych z książką, następna 
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obejmowała dzieje prasy, sesję trzecią poświęcono jubileuszowi Profe-
sor Danuty Sieradzkiej, a czwartą – instytucji rynku książki. Obrady 
zakończyła dyskusja.

Jako pierwszy wystąpił Andrzej Wałkówski (Katedra Informatologii 
i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki) z referatem pt. Dzieje wydarzenia 
i postaci historyczne w oczach szarych mnichów. Historiografia w piś-
miennictwie klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku  
Podstawę źródłową do badań przedstawionych przez prelegenta sta-
nowiły kodeksy powstałe po drugiej połowie XV oraz w początkach 
XIV w., przechowywane w bibliotece klasztoru cystersów w Krakowie-
-Mogile oraz w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie. A. Wałkówski skupił się na czterech następujących 
zagadnieniach: polityka, w tym polityka mowy, korespondencja dyplo-
matyczna; korespondencja wybitnych jednostek; panegiryki i epitafia 
postaci historycznych oraz historiografia. Stanisława Kurek-Kokocińska 
(Katedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki) w referacie 
pt. Przepisy savoir-vivre’u dotyczące książki. Rekonesans badawczy 
zanalizowała utwory na temat właściwych sposobów obchodzenia się 
z książką. Omówiła to zagadnienie na podstawie literatury II Rzeczy-
pospolitej, biorąc za przykład m.in. Dobre wychowanie na co dzień 
Jadwigi Kiewnarskiej. Prelegentka nie pominęła wskazówek dotyczą-
cych dobrego zachowania, wydanych w formie książkowej w okresie 
PRL-u i współcześnie. Sesję pierwszą zakończył referat pt. Katalogi 
ekslibrisów jako źródło do badań Agnieszki Fludy-Krokos (Instytut 
Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie). Referentka omówiła etymologię słowa „eksli-
bris”, kulturę ekslibrisu, oraz zaprezentowała katalogi ekslibrisów jako 
źródła do badań, zawierające bezcenne dane odnoszące się do kultury 
książki i bibliofilstwa. Ponadto przybliżyła znane w Polsce wystawy 
i konkursy popularyzujące sztukę ekslibrisu.

Obrady drugiej sesji otworzył referat Aleksandry Lubczyńskiej (In-
stytut Dziennikarstwa i Informacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach) pt. Pisma dla ludu wydawane przez Narodową Demokrację 
i ich rola na wybranych przykładach (do 1914 roku). Autorka poru-
szyła temat aktywizacji wszystkich warstw społecznych przez obóz 
narodowy na przełomie XIX i XX w. Wśród pism, które miały za 
zadanie upowszechniać wiedzę, zachęcać ludność do integracji i sze-
rzyć nastawienie prospołeczne, można wymienić dziennik „Naród” 
w zaborze rosyjskim, „Polaka” i „Ojczyznę” w zaborze austriackim 
oraz „Orędownika” w zaborze pruskim. Izabela Olejnik (Biblioteka 
Politechniki Łódzkiej) w wystąpieniu pt. Międzynarodowa prasa lite-
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racka w Łodzi w języku jidysz – próba charakterystyki przedstawiła 
czasopisma literackie, których liczba w tamtym okresie nie przekro-
czyła siedemnastu wydawanych tytułów. Prelegentka zanalizowała je 
pod kątem cech formalnych oraz środowiska redaktorów. Przeszkodą 
w prowadzonych badaniach – jak wskazała I. Olejnik – był często stan 
zachowania periodyków. Sesję drugą zakończył referat Danuty Doma-
lewskiej (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) 
pt. „Przegląd Ekonomiczny” Polskiego Towarzystwa we Lwowie na tle 
wybranych czasopism z zakresu nauk społeczno-gospodarczych okresu  
międzywojennego. Autorka przedstawiła podział polskich czasopism 
gospodarczych, który stosowano, tworząc „Spis polskich czasopism go-
spodarczych 1918–1939”. W swym wystąpieniu zawarła informacje na 
temat tego, w jakich latach się ukazywały oraz jaka była częstotliwość 
ich wydawania. Dokonała porównania tytułowego periodyku z innymi 
czasopismami dziedzinowymi, takimi jak: „Ekonomista”, „Studia Eko-
nomiczne”, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” oraz zwróciła uwagę na rolę wydawców 
tych czasopism. Na zakończenie podała wnioski dotyczące poziomu 
i różnorodności zamieszczanych artykułów.

Sesję trzecią rozpoczęło wystąpienie Marii Kalczyńskiej (Wydział 
Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska) pt. Z badań nad prasą 
polskiego wychodźstwa powojennego. Biuletyn Informacyjny Związku 
Żołnierzy Kresowych w Niemczech „Kresowiak” (1959–1948?)  Pre-
legentka zanalizowała treści podejmowane na łamach periodyku, jego 
adresatów, częstotliwość ukazywania się, a także format. Część refera-
tową sesji zamknął Jacek Puchalski (Wydział Dziennikarstwa, Infor-
macji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski), w swoim wystąpieniu pt. 
Współczesne badania nad zbiorami polskimi, polonijnymi i polonika-
mi przechowywanymi za granicą podkreślając konieczność rejestracji 
zbiorów polskich, kolekcji i pojedynczych poloników. Po tych dwóch 
referatach wprowadzających w krąg zainteresowań Jubilatki, Profe-
sor Danuty Sieradzkiej, część gratulacyjną rozpoczęła laudacją Teresa 
Wilkoń (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach). W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli 
przedstawiciele świata nauki ze Śląska i z innych ośrodków: Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu 
Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Łódzkiej, Po-
litechniki Opolskiej, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum 
w Chorzowie, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskiego w Katowi-
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cach, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Urzędu Miasta 
z Piekar Śląskich.

Sesję czwartą otworzyła Agnieszka Łakomy-Chłosta (Instytut Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach) wystąpieniem pt. Działalność wydawnicza i introligatorska Wiener 
Werkstätte, w którym skupiła się na historii zakładu założonego przez 
Josefa Hoffmana i Kolomana Mosera. Autorka omówiła podstawy dzia-
łalności artystycznej warsztatu rzemieślniczego oraz scharakteryzowała 
druki firmowe, grafiki i pracownię introligatorską. W Wiener Werkstät-
te tworzone były – jak to ukazała na przykładach A. Łakomy-Chłosta –  
ekslibrisy, druki użytkowe, arkusze obrazkowe, książeczki drzewory-
towe, kalendarze, plakaty. Sylwia Bielawska (Biblioteka i Wydawni-
ctwo Uczelniane, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu) swój referat pt. Zapomniane wydawnictwa – 
działalność wydawnicza państwowych wyższych szkół zawodowych roz-
poczęła od krótkiego rysu historycznego państwowych wyższych szkół 
zawodowych. Autorka scharakteryzowała lokalne, uczelniane oficyny 
wydawnicze. Po dokonaniu analizy jakościowej i ilościowej czasopism 
i prac zwartych omówiła możliwości wynikające z tych badań, takie 
jak uchwycenie i opis naukowego obrazu regionalnej kultury książ-
ki. Agnieszka Lubera (Biblioteka Muzeum Narodowego w Krakowie) 
w wystąpieniu pt. Ignacy Wolski – zapomniany ofiarodawca Muzeum 
Narodowego w Krakowie – i jego kolekcja biblioteczna zaprezentowała 
sylwetkę darczyńcy oraz przedstawiła rodzaje zbiorów przekazanych 
przez I. Wolskiego do Muzeum na przełomie XIX i XX w. Składały 
się na nie m.in.: medale pamiątkowe, ryciny, mapy i plany miast, tłoki 
pieczętne, rękopisy oraz książki. Katarzyna Žák-Caplot (Biblioteka Mu-
zeum Warszawy) swój referat pt. Dzieje Biblioteki Muzeum Warszawy 
i jej kolekcji do końca lat 80. XX wieku rozpoczęła od przybliżenia hi-
storii Muzeum oraz pierwszych lat funkcjonowania Biblioteki. Wymie-
niła etapy gromadzenia poszczególnych zbiorów i kolekcji obejmujących 
varsaviana, dzieła dotyczące historii Polski i Europy, historii sztuki, 
konserwacji, muzealnictwa i ochrony dziedzictwa. Poruszyła temat re-
nowacji Biblioteki i digitalizacji zabytkowych obiektów Muzeum War-
szawy. Anna Marcol (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 
Lompy w Katowicach) w referacie pt. Oferta edukacyjna Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach w latach 2008–
2018. Próba analizy przybliżyła historię Biblioteki sięgającą 1928 r.  
oraz przedstawiła jej ofertę edukacyjną w ostatnim dziesięcioleciu. 
Omówiła wydarzenia i uroczystości organizowane w placówce, konkur-
sy i ekspozycje, które mają uatrakcyjnić ofertę usługową kierowaną do 
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czytelników. Ostatni referat, Idee, które przetrwały 400 lat – sir Thomas 
Boodley i dzieje Biblioteki Bodlejańskiej, przygotowany przez Bartło-
mieja Legisa (Koło Naukowe Infologów, Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach), dotyczył 
Biblioteki Bodlejańskiej – dzieła życia sir Thomasa Bodleya. Prele-
gent przybliżył etapy odnawiania upadającej biblioteki uniwersyteckiej 
w Oxfordzie, zwracając uwagę na jej imponujący księgozbiór.

Obrady zakończyła dyskusja poświęcona wystąpieniom prelegentów, 
w szczególności tym, które dotyczyły sposobów przechowywania lite-
ratury migracyjnej. Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem 
pracowników i studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracowników 
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Tekst wpłynął do redakcji 3 sierpnia 2018 r.


