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BIBLIOTEKI STAROŻYTNOŚCI, CZYLI O TYM CO BYŁO POMIĘDZY 

IV DYNASTIĄ A KONSTANTYNEM I 

 
 
ABSTRAKT: 

W artykule starano się stworzyć zarys rozwoju bibliotek od cza-
sów najdawniejszych aż do IV w. Uwzględniono materiały historyczne 
oraz archeologiczne dotyczące starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Chin. 

Wzięto pod uwagę epokę hellenistyczną, aż do czasów Imperium Roma-
num. Za ramy chronologiczne przyjęto okres panowania IV dynastii 
w Egipcie, gdyż z tego okresu pochodzą pierwsze dostępne źródła doty-
czące bibliotek, oraz rządy Konstantyna I, który poprzez swój chrzest, 
a także założenie nowej stolicy Cesarstwa Rzymskiego, rozpoczął okres 
podziału cesarstwa. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Bibliotekarstwo. Imperium Romanum. Starożytne biblioteki.  
 

Wybierz tu sobie jakąś ładną książkę 
Do przeczytania. Najpierw, bez pośpiechu, 
Dokładnie wszystkie obejrzyj tytuły: 
Jest Homer, Hezjod, Orfeusz, Epichram, 
Jest I Chojrilos, są także tragedie 
I inne pisma… 

    (Athen. IV 57) 
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 W człowieku od zawsze drzemała potrzeba nie tylko porozumienia 

z innymi, ale również pragnienie pozostawienia po sobie śladu w historii. 

Od kiedy człowiek bytował w jaskiniach, tworzył na ich ścianach malo-

widła. Nieunikniona w czasie rewolucja neolityczna sprawiła, że wyszedł 

z jaskini i powędrował w świat szukając żyznych ziem zdatnych pod 

uprawę. W okolicach IV tysiąclecia p.n.e. na teren zwany Mezopotamią 

przybyły ludy Sumerów. Nie ma wątpliwości, że ów lud posiadał już 

własny system znaków, znany nam jako alfabet. Jego używanie przejęli 

Akkadowie, którzy w późniejszym czasie udoskonalili go oraz rozpo-

wszechnili. Wykorzystywali oni materiał pisarski w postaci glinianych 

tabliczek. Niewiele później, w okolicach połowy IV tysiąclecia p.n.e. 

w delcie Nilu pojawił się papirus, wytwarzany z rośliny o tej samej     

nazwie. Oczywiście nie były to jedyne znane w tym czasie materiały 

[6, s. 22-26]. W starożytnych Chinach używano również kości, skorup 

żółwi, rozciętych lasek bambusowych, a później drewnianych deszczu-

łek, na których ryto rylcem [2, s. 30-31]. 

W tych wszystkich starożytnych państwach materiał pisarski      

łączyła przede wszystkim jedna cecha: był on łatwo dostępny na danym 

terenie. Dzisiaj trudno byłoby wyobrazić sobie mieszkańców sumeryj-

skich państw-miast piszących na żółwich skorupach, z tej prostej przy-

czyny, że w Mezopotamii nie było żółwi. W momencie, w którym ludy 

posiadły nie tylko zdolność wytwarzania materiałów pisarskich, ale rów-

nież umiejętność pisania i przechowywania zbiorów rozpoczęła się długa, 

wielowiekowa historia bibliotek [2, s. 11-19]. 

Starożytny Egipt  

O bibliotekach egipskich (zanim zostały nierozerwalnie związane 

z epoką hellenistyczną) wiemy niewiele, a przynajmniej nie tyle ile    

byśmy chcieli. Wiadomo jednak, że takowe miejsca istniały już za      

czasów starego państwa, a dokładnie IV dynastii, panującej w latach 

2600-2480 r. p.n.e. Chodzi oczywiście o jeden z grobowców w Gizeh,        

na którym odnaleziono napis opowiadający o dwóch kapłanach – ojcu 

i synu, którzy byli dygnitarzami na dworze faraona Cheopsa. Nazwano 

ich „pisarzami domu ksiąg”. Z tych oto trzech słów naukowcy wysnuli 

wniosek, iż już za czasów panowania Cheopsa (2620-2580 p.n.e.)
1
 musia-

ło istnieć miejsce, w którym przechowywano wszystkie najważniejsze 

państwowe dokumenty, listy, spisy oraz akta. Natomiast ojca i syna uzna-

                                                           
1
 Daty zawarte w nawiasach okrągłych przy nazwach osób w całym artykule 

oznaczają daty panowania.  
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no za pierwszych bibliotekarzy świata. Nie był to jedyny dowód istnienia 

takich placówek [6, s. 12]. 

W połowie drogi pomiędzy Memfis a Tebami, w gruzach rezy-

dencji faraona, odnaleziono 385 cegiełek glinianych zapisanych pismem 

babilońsko-asyryjskim. Są to zbiory archiwalno-biblioteczne za czasów 

Amenhotepa III (1411-1375 r. p.n.e.) oraz jego syna Amenhotepa IV 

(1375-1358 r. p.n.e.) [6, s. 13]. Należy dodać, że to istotne źródła dla tego 

okresu – w tym czasie odbyła się bowiem jedna z największych 

i bezwzględnie najsłynniejszych bitew starożytnego wschodu, mianowi-

cie bitwa pod Kadesz [4, s. 121-122]. 

Wśród tabliczek odnalezionych w Tell El-Amarnie była również 

mała, jasnoniebieska, fajansowa tabliczka z ciemnoniebieskim, wyrytym 

imieniem Amenhotepa III i jego małżonki, oraz tytułem: Księga o syko-

morze i oliwce. Tę tabliczkę powszechnie uważa się za pierwszy ekslibris 

świata. Mogła ona służyć jako wieczko skrzynki mającej chronić papirus.  

 Grecki historyk Diodor pisał o istnieniu za panowania Ramzesa II 

(1348-1281 r. p.n.e.) „świętej biblioteki”. Nie wiadomo jednak czy była 

to biblioteka nadworna, czy może pełniła jakieś inne funkcje. Archeolo-

dzy odkryli w pałacu królewskim nazwiska jej kolejnych bibliotekarzy 

Neb-nufrea oraz Nufre-hetepa. Najciekawszym zjawiskiem był jednak 

napis widniejący nad biblioteką – „lecznica duszy” [5, s. 13]. 

 Niestety ze źródeł do dziejów bibliotek najstarszego okresu Egiptu 

to już niemalże wszystko. Kolejne pochodzą już z czasów panowania 

Ptolemeuszy, czyli czasu od III w. p.n.e. Jednakże warto jeszcze i o nich 

wspomnieć. W Edfu, czyli głównym ośrodku kultu boga słońca, w ka-

miennych ścianach sali bibliotecznej, wykuto pierwszy katalog biblio-

teczny, który zawierał 37 tytułów. Z czasem jednak kultura i pismo 

Egiptu ulegały stopniowemu zanikowi, a sam Egipt zasymilował się 

z kulturą jego zdobywców [6, s. 9-14]. 

Mezopotamia  

Niemal równocześnie z rozwojem cywilizacji egipskiej rozkwitła, 

w dolinie rzek Eufratu i Tygrysu, Mezopotamia. Kraina ta dokładnie 

zbadana przez archeologów w XIX w. n.e. odsłoniła wszystkie budowle, 

które wytworzyli jej mieszkańcy. Bez wątpienia najciekawszym wykopa-

liskiem był pałac króla asyryjsko-babilońskiego Sanheriba (705-681 r. 

p.n.e.) w Niniwie oraz biblioteka pałacowa założona przez jego wnuka 

Assurbanipala (668-629 r. p.n.e.). Znaleziono w niej około 25 000 glinia-

nych tabliczek pokrytych pismem klinowym. Ocalały one jedynie         

dlatego, że w 612 r. p.n.e. król Medów Kyaksares zniszczył Niniwę, 
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a ogień, który spustoszył całą zabudowę, wbrew pozorom, nie tylko nie 

zaszkodził glinianym tabliczkom, lecz dodatkowo wypalił je sprawiając, 

że stały się znacznie trwalsze.  

Każda z tabliczek, pod koniec tekstu, zawierała podpis, że stano-

wi ona własność Assurbanipala „króla świata, króla Asyrii”. Natomiast 

katalog biblioteczny był uporządkowany według treści i podzielony na 

działy. Poza tym stosowano dwa rodzaje spisów: tabliczek (podawały 

początkowe słowa i liczbę wierszy umieszczoną na każdej z nich) oraz 

ich serii (wykazywały wszystkie serie tekstów w obrębie danego działu). 

Wróćmy jednak do samego założyciela biblioteki, Assurbanipala. 

Był on jednym z tych władców, którzy w utrwaleniu i zabezpieczaniu 

piśmiennictwa widzieli zasadniczy warunek rozwoju kulturalnego ludz-

kości. Zaplanował on wytrwałą i niezwykle rozumną akcję pozyskiwania 

interesujących i ważnych książek. Swoim urzędnikom polecił podróżo-

wać po różnych krainach w poszukiwaniu cennych dzieł, tworzyć ich 

odpisy i sprowadzać do swojej biblioteki. Angażując do tego celu uczo-

nych wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, stworzył imponujący zbiór 

tabliczek dotyczących filologii, astrologii i matematyki, astronomii, 

historii, prawa, teologii oraz nauk przyrodniczych. Warto wspomnieć, że 

w owej bibliotece znajdował się słynny sumeryjski epos o Gilgameszu
2
.  

 W Mezopotamii odkryto również inne biblioteki, ale nie aż tak 

ciekawe jak ta stworzona przez Assurbanipala. Wśród nich wypada wy-

mienić odkrytą w końcu XIX w. bibliotekę szkolną przy świątyni 

w Sippar, na północ od Babilonu, w której odnaleziono około 1 022 

pozycji, czy bibliotekę przy świątyni boga Baala w Nippur, odkrytą 

niemalże w tym samym czasie, a zawierającą ponad 23 000 tabliczek 

[6, s. 14-10]. 

 Niestety, do dzisiaj naukowcom udało się odczytać tylko jeden 

rodzaj pisma linearnego (B), natomiast drugie pismo linearne (A) pozo-

staje nadal zagadką, a co za tym idzie zawartość wielu dzieł, które zostały 

stworzone tym pismem również stanowi tajemnicę. 

Starożytne Chiny 

Na Dalekim Wschodzie w wiekach XXV-XV p.n.e. rozwinęła się 

cywilizacja w dolinach rzeki Indus. Początkowo obszary te zajmowała 

                                                           
2
  Jest to epos pochodzenia sumeryjskiego opisujący poszukiwanie przez legen-

darnego Gilgamesza (władcę Uruk) tajemnicy nieśmiertelności. W poemacie 

znajduje się między innymi opis potopu. Poemat powstał około 2000 r. p.n.e. 
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ludność kultury Harappy, dopiero około 1500 r. p.n.e. pojawił się tam lud 
indoeuropejski Ariów, który posługiwał się sanskrytem

3
.  

W III tysiącleciu p.n.e. narodziła się kultura chińska. Nie wiado-
mo o niej zbyt wiele. Jedyne informacje pochodzą z pierwszych zacho-
wanych zabytków, m.in. z inskrypcji wotywnych

4
 i wróżebnych na 

kościach i skorupach żółwich.  

Najstarsze księgi chińskie miały postać drewnianych tabliczek, 
w których żłobiono rylcem tekst, a następnie pokrywano atramentem. 
Kres takiej formie ksiąg położyły rządy cesarza Szy-huangti, który 
w 213 r. p.n.e. kazał spalić wszystkie księgi chcąc sparaliżować działania 
swoich przeciwników. Według tradycji ich miejsce szybko zajęły je-
dwabne skrawki materiału, na których pisano atramentem tworzonym  

z drzew pokostujących. Chiny są powszechnie uważane za kraj powstania 
najpopularniejszego po dziś dzień materiału – mianowicie papieru. Po-
wstał on bowiem już w początkach II w. n.e. [2, s. 30-31]. 

Nie wiadomo zbyt wiele na temat chińskich bibliotek. Można się 
jedynie domyślać na podstawie podobieństw, które zachodziły pomiędzy 
Dalekim, a Bliskim Wschodem, że w Chinach również tworzono biblio-

teki przy pałacach bądź świątyniach [6, s. 19-20]. 

Epoka hellenistyczna  

 Wśród badaczy tego okresu  powszechnie panuje pogląd, że książ-
ki w początkowym okresie rozwoju starożytnej Grecji funkcjonowały, 
pomimo że nie miały one cech współczesnej publikacji, lecz służyły jako 
pomoc dla nauczycieli i wykładowców podczas prowadzenia zajęć.     

Pozwala to przypuszczać, że właśnie wśród tej grupy społeczeństwa 
funkcjonowały niewielkie, domowe księgozbiory. Niekiedy są znane 
dokładnie początki greckich bibliotek, jednak już pod koniec V w. p.n.e. 
komedia attycka wspomina o zawodzie księgarza oraz istnieniu księgarń 
[2, s. 35-36]. 
 Rzymski historyk z czasów dynastii Sewerów (193-253 r. n.e.), 

Atenajosow podaje, że zarówno Pizystrat (561-527 r. p.n.e.), jak i Poli-
krates (537-522 r. p.n.e.) mieliby jakoby słynąć z zamiłowania do ksią-
żek. Rządy Pizystrata były czasem nadzwyczaj sprzyjającym rozwojowi 

                                                           
3
  Język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii. 

Należy do indoaryjskiej gałęzi indoirańskiej grupy rodziny języków indoeuro-

pejskich. 
4
 Inskrypcje wotywne zazwyczaj zawierały informację o tym, kto komu wotum 

wystawił, oraz z jakiego powodu.  
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kulturalnemu Grecji. Tyran
5
 zapoczątkował „Wielkie Dionizje”, coroczne 

święto, pełne tańca, śpiewów oraz poezji. Za jego rządów zaczął się 
budzić ruch artystyczny oraz literacki. Do centrum kraju ściągali najlepsi 
poeci. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że na jego dworze mógł 
istnieć nadworny księgozbiór [6, s. 41]. 
 Oczywistym jest, że zbiory książek posiadały szkoły filozoficzne. 

Doskonałym przykładem będą losy szkoły filozoficznej Arystotelesa. 
Wiadomo z późniejszych świadectw, m.in. Strabona, Plutarcha czy Aulu-
sa Gelliusa, że filozof zbierał księgi i posiadał rozległy księgozbiór. 
Po jego śmierci szkoła trafiła pod opiekę jego ucznia – Teofrasta, który 
w testamencie przekazał Neleusowi ze Skepsis. Spadkobiercy Nelusa 
sprzedali  księgozbiór i ten w mizernym stanie stał się w końcu własno-

ścią kupcowi Apellikonowi z Teos, który „poddał rękopisy konserwacji, 
dość samowolnie uzupełniając teksty Arystotelesa. W 86 r. p.n.e. wódz 
rzymski Sulla zdobył Ateny, a w dwa lata później, jako cenną zdobycz 
wojenną, wywiózł ze sobą bibliotekę Apellikona, wśród niej – skarby 
biblioteki Arystotelesa. Odkrył je, w majątku Sulli koło Cumae, gramatyk 
grecki Tyrannion, którzy sporządził z nich odpisy i przekazał je szkole 

perypatetycznej w Atenach, gdzie stały się podstawą zbiorowego wyda-
nia dzieł filozofa i początkiem studiów nad Arystotelesem” [6, s. 44]. 
Inna wersja mówi, że Neleus sprzedał swój majątek królowi Egiptu, który 
wcielił księgozbiór Arystotelesa oraz Teofrasta do wielkiej biblioteki 
aleksandryjskiej. Nie wiadomo, który z przekazów jest prawdziwy, nie-
mniej dowodzą one istnienia potężnego księgozbioru. 

 Księgozbiory posiadały w późniejszym czasie również szkoły 
gimnazjalne, jak np. tzw. Ptolemaion w Atenach, założony przez Ptolo-
meusza Filadelfosa. Na jednej z inskrypcji z I w. p.n.e. zachowała się 
informacja, że na podstawie uchwały ludu księgozbiór biblioteki miał być 
pomnażany przez samych tylko efebów

6
 liczbą około 100 zwojów rocz-

nie.  

 Na wyspie Kos około V w. p.n.e. istniała słynna szkoła wyższa 
założona przez samego Hipokratesa. Główny trzon najstarszej biblioteki 
specjalistycznej stanowiło słynne Corpus Hippocraterum, które zawierało 

                                                           
5
 W starożytności słowo tyran miało inny wydźwięk niż współcześnie. Tyranem 

nazywano osobę, która miała nieograniczoną władzę zdobytą w nieuczciwy 

sposób (nie drogą demokratycznych wyborów). Tyrania nie wykluczała rzą-

dów mądrych i łagodnych.  
6
 Efeb (gr. ephebos) – w starożytnej Grecji był to młodzieniec w wieku 18-20 lat 

poddawany efebii, czyli obowiązkowemu szkoleniu wojskowemu, poprzedza-

jącemu uzyskanie pełnego obywatelstwa. Potocznie urodziwy młodzieniec. 
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53 rozprawy. Niewiele jednak wśród nich wyszło spod pióra samego 
Hipokratesa.  
 W epoce Arystotelesa dokonała się swoista rewolucja w świado-
mości Greków. Obywatele przestali polegać przede wszystkim na prze-
kazie mówionym i rozpoczęli własne studia nad książką. Przyczyniło się 
to do wzrostu zainteresowania formą pisaną, co spowodowało wzrost jej 

produkcji. Udoskonalano formę książki, a księgozbiory powiększały się 
w szybkim tempie. Proces ten miał wpływ na życie kulturalne w Alek-
sandrii oraz funkcjonowanie znajdującej się na jej terenie biblioteki 
[6, s. 44]. 
 Aleksandria założona została przez Aleksandra Wielkiego (356-
323 r. p.n.e.). Władca pragnął uczynić z niej miasto tętniące życiem 

artystycznym i literackim. Bibliotekę oraz muzeum
7
 założył towarzysz 

podróży Aleksandra Macedońskiego, Ptolemeusz I. Natomiast Ptoleme-
usz II Filadelfon wykorzystał pomysł Assurbanipala i postanowił zgro-
madzić kompletne piśmiennictwo greckie dostępne za jego czasów. Jego 
wysłannicy podróżowali po całej Grecji, zbierając materiały jakie tylko 
mogły dostarczyć im ówczesne rynki. Założenie to zostało w dużej mie-

rze zrealizowane. Świadczy o tym fakt, że podczas inwazji Cezara na 
Egipt (48/47 r. p.n.e.) biblioteka według świadectwa Gelliusa liczyła 
700 000 zwojów [14, s. 160-172]. 

Samą bibliotekę podzielono na dwie części: bibliotekę główną 
zwaną Brucheionem oraz mniejszą, nazywaną Sarapeionem

8
. Biblioteka 

przyświątynna była przeznaczona dla użytku obywateli, a Brucheion 

stanowił klasyczny warsztat naukowy zespołu uczonych, pracujących nad 
całością literatury greckiej. Mieli oni za zadanie zinwentaryzować teksty 
zawarte w rękopisach, rejestrując dokładnie pisma prawdziwe, a odrzuca-
jąc teksty fałszywe [4, s. 338-352]. 

Największą część prac wykonał Kallimach, który w Pinakesie
9
, 

czyli swojej bibliografii składającej się ze 120 ksiąg zawarł całą grecką 

twórczość literacką od Homera do Arystotelesa. Podzielił on literaturę na 

                                                           
7
 Musejon – było świątynią Muz, a raczej miejscem ich kultu. Mógł wyobrażać 

również związek kulturowy ku ich czci. W samej Bibliotece Aleksandryjskiej 

mógł oznaczać rodzaj instytutu naukowo-badawczego.  
8
 Nazwa Sarapeion pochodzi od miejsca, w którym się znajdowała – czyli przy 

świątyni Sarapisa.  
9
 Pinakes oznacza tablice. Pełny napis brzmiał „tablice tych wszystkich, którzy 

wsławili się w jakiejkolwiek dziedzinie literatury”. W późniejszym czasie za-

ginęły bez śladu. 
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dwa działy, mianowicie poezję (epos, elegia, jamb, melika, tragedia) oraz 
prozę (historię, wymowę, filozofię medycynę i prawo) [6, s. 46]. 

Biblioteka działała przez wiele wieków i mimo lepszych oraz 
gorszych okresów, pozostawała ważnym centrum naukowym oraz lite-
rackim starożytności, a jej zbiory budziły powszechny podziw i nierzad-
ko zazdrość. Konflikt pomiędzy Kleopatrą VII, a jej kochankiem 

Juliuszem Cezarem doprowadził do tragicznego w skutkach pożaru Bru-
cheionu. Prawdopodobnie ogień z płonących egipskich statków zajął 
pałac królewski, a stamtąd bibliotekę. Plutarch jednak nie zawierzył tej 
wersji wydarzeń i o podpalenie Brucheionu oskarżył Cezara. Przypusz-
czenie to  poddawane jest w wątpliwość, ponieważ Juliusz Cezar słynął 
z zamiłowania do sztuki i literatury [6, s. 48-49]. Sarapeion znajdujący 

się w innej części miasta, nie poniósł wówczas żadnych strat i zachował 
status biblioteki złożonej z najcenniejszych zbiorów. Biblioteka działała 
najpewniej do roku 391 n.e., kiedy to patriarcha Teofil wypełniając cesar-
skie rozkazy palił pogańskie świątynie, w tym również świątynię Sarapi-
sa, przy której znajdowała się biblioteka. Ostateczna zagłada nastąpiła 
dopiero w 612 r. n.e. Kalif Omar, fanatyczny wyznawca Proroka, po 

zdobyciu Aleksandrii, nakazał spalić wszystkie książki niewiernych. 
 Za drugą największą hellenistyczną bibliotekę uchodziła biblioteka 
powstała w Pergamonie. Miasto zostało założone około VIII w. p.n.e. 
Jego stworzenie przypisywane jest Eolom

10
. W późniejszym okresie 

wchodziło w skład imperium Aleksandra Wielkiego.  
Historia biblioteki rozpoczyna się wraz z okresem panowania    

Attalosa I (241-197 r. p.n.e.). Wykopaliska pozwoliły dowieść, że biblio-
teka znajdowała się przy świątyni Ateny. Do budynku wchodziło się 
przez liczne drzwi z kolumnowego portyku. Znajdowały się w nim 
4 pomieszczenia biblioteczne. Największe pełniło funkcję sali sympo-
zjalnej, natomiast 3 pozostałe były przeznaczone na magazyny [6, s. 49-
50]. Sam rozkład pomieszczeń prezentował się następująco (Rysunek 1): 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Eolowie (gr. Aioloi) – greckie plemiona, które po 2000 p.n.e. zasiedliły środ-

kową Grecję. 
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Rysunek 1. Pergamon: plan biblioteki. 

 

Źródło: [12, s. 8].  

 
Ośrodek pergamoński świadomie konkurował z Biblioteką Alek-

sandryjską, opierając jednak swoje dzieła przede wszystkim na filozofii 
stoickiej, w przeciwieństwie do Aleksandrii, w której dominowała filozo-
fia Arystotelesa. 

W Pergamonie można odnaleźć materiały świadczące o wysokim 
poziomie starożytnego bibliotekarstwa. Powstały tam pierwsze (nieza-
chowane i znane tylko z późniejszych wzmianek) traktaty o zbieraniu 
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książek i organizacji bibliotek, spisane przez Artemona i Telefosa. Obli-
czono, że 3 izby-magazyny mogły pomieścić około 200 000 zwojów, 
czyli mniej więcej tyle ile Kleopatra VII otrzymała od Marka Antoniusza. 

Pod koniec epoki hellenistycznej istniała także Biblioteka Królów 
Macedonii. Do Rzymu została przywieziona po klęsce pod Pydną 
w 168 r. p.n.e. przez konsula

11
 Emiliusza Paulusa. Była to jedna z pierw-

szych bibliotek utworzonych w Imperium Romanum [2, s. 41-42]. 
Podobno jej najstarsze zwoje sięgały czasów Antygona Gonatasa, 

który władał Macedonią w III w. p.n.e. Powszechnie uważa się, że dała 
ona początek rzymskim bibliotekom, w niej rozwinęło się bibliofilstwo 
i dzięki niej Rzymianie przejęli dziedzictwo książki hellenistycznej.  

Imperium Romanum  

Historia Rzymu rozpoczyna się zgodnie z jego legendarnym        
założeniem w 753 r. p.n.e. Jednakże przez wiele wieków obszar Italii 
pozostawał pod panowaniem autochtonicznego ludu Etrusków. Dopiero 
w okolicach III w. p.n.e. państwo rzymskie rozpoczęło podboje: opano-
wało całą Italię, Kartaginę i państwa hellenistyczne. Z czasem stało się 
jednym z najpotężniejszych mocarstw świata starożytnego – Imperium 

Romanum [4, s. 423-449].  
Zawartość pierwszych bibliotek w Rzymie stanowiły przede 

wszystkim książki greckie. Historia powszechna odnotowuje trzy naj-
ważniejsze księgozbiory, które zostały sprowadzone na teren imperium. 
Pierwszy, znaleziony w Pelli, stolicy kraju Macedonii, stanowiła królew-
ska biblioteka Perseusza, przywieziona do Italii w 168 r. p.n.e., przez 

Emiliusza Paulusa. Drugim był księgozbiór Apellikona, który został 
przechwycony przez Sullę. Ostatnią ze znanych bibliotek hellenistycz-
nych był księgozbiór króla Pontu Mitrydatesa Wielkiego, który po wy-
granej w 67 r. p.n.e. bitwie, przywiózł  do Rzymu Lukullus [6, s. 57-58]. 

Biblioteki prywatne zaczęły pojawiać się za czasów republiki 
rzymskiej. W I w. p.n.e. nie należały już one do rzadkości. W środowisku 

Rzymian, wykształconych w kulturze greckiej, księgozbiory te miały 
służyć rozszerzaniu wiedzy o kulturze hellenistycznej oraz ukształtowa-
niu wartości młodych ludzi. Biblioteki zakładano przede wszystkim 
w prywatnych willach. Przykładem może być chociażby księgozbiór, 
który Lukullus przywiózł z wyprawy wojennej. Umieścił go w swoim 

                                                           
11

 W starożytnym Rzymie, w okresie republiki, był jednym z dwóch najwyż-

szych rangą urzędników wybieranych przez komicja centurialne na roczną 

kadencję. Był odpowiedzialny za politykę zagraniczną. 
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domu w Tuskulum, gdzie bardzo chętnie udostępniał go swojej rodzinie 
oraz przyjaciołom.  

Biblioteką prywatną, o której współczesna historia wie stosun-
kowo dużo, była biblioteka znaleziona w willi Pizonów, w Herkulanum. 
Było to pomieszczenie o niewielkich wymiarach około 3,5 na 3,5 metra 
znajdujące się przy krużganku. Podczas wybuchu Wezuwiusza w 79 r. 

p.n.e. miasto zostało przykryte kilkumetrowym popiołem, dzięki czemu 
wiele z zabytków zachowało się w bardzo dobrym stanie [6, s. 58]. Pod-
czas prac archeologicznych odkryto, na 1,8 metrowych regałach zwęglo-
ne zwoje. Z 1 800 odkrytych zabytków udało się dotychczas odczytać 
ponad 400. Niestety większość z nich jest na tyle zwęglona, że rozszy-
frowanie ich wydaje się być niemożliwe [6, s. 59].  

Znakomity mówca Cyceron także słynął z zamiłowania 
do książek. Korzystał z pomocy przyjaciół, księgarzy, a nierzadko rów-
nież brał udział w licytacjach, chcąc koniecznie zdobyć upragnioną 
książkę. Wiemy, że posiadał bibliotekę na jednym ze wzgórz Rzymu – 
Palatynie oraz w kilku willach poza miastem [6, s. 59].  

Księgozbiory nie tylko służyły uczonym jako warsztat naukowy. 

Pojawiło się również w tym czasie nowe zjawisko zwane przez Senekę 
„snobizmem bibliofilów”. Wyśmiewał on pewnego zamożnego Rzymia-
nina, który posiadał olbrzymi księgozbiór, lecz niestety nie był w stanie 
wymienić znajdujących się nim tytułów. W późniejszym czasie problem 
ten poruszył zarówno Petroniusz jak i Lukian z Samosat.  

Pomysł założenia pierwszej biblioteki publicznej wyszedł podob-

no od samego Cezara, który na organizatora tego przedsięwzięcia wyzna-
czył poważanego uczonego – Warrona

12
. Niespodziewana śmierć Juliusza 

Cezara nie pozwoliła doprowadzić pomysłu do końca, ale idea biblioteki 
publicznej została już zaszczepiona w społeczeństwie rzymskim.  
Później, w 40 p.n.e. na forum rzymskim powstało Atrium Libertatis, 
założone przez Gajusa Asiniusza Polio we wspaniale odnowionym            

budynku, w którym znajdowały się zarówno książki rzymskie, jak i grec-
kie. Zbiory przechowywane były w pomieszczeniach, z których składała 
się biblioteka. Na ścianach natomiast widniały portrety uczonych. 

Kontynuację bibliotecznej idei dostrzegał również syn Juliusza 
Cezara – Oktawian August (30 r. p.n.e. – 14 r. n.e.), który na użytek            
publiczny przeznaczył bibliotekę wzniesioną na Polu Marsowym, 

w zbudowanym przez siebie portyku Oktawii. Następni władcy także 
dbali o rozwój bibliotek, dzięki Swetoniuszowi dowiadujemy się, że 
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 Pisarz i uczony rzymski o wszechstronnych zainteresowaniach. Oprócz trakta-

tów o rolnictwie, języku  łacińskim, religii, pisał również traktaty polityczne.  



18 

Dorota Sochocka 

bibliotekę założył również Tyberiusz (14-17 r. n.e.) lokalizując ją przy 
świątyni Augusta [6, s. 61]. Niestety większość tych bibliotek spłonęła 
w wielkim pożarze Rzymu (64 r. n.e.) i dopiero cesarz Domicjan (81-
96 r. n.e.) odbudował je niemałymi nakładami środków.  

Jedną z najsłynniejszych bibliotek była bez wątpienia Biblioteka 
Ulpiańska (Bibliotheca Ulpia), zawdzięczająca swoje powstanie cesarzo-

wi Trajanowi (98-117 r. n.e.): „Ruiny jej można obejrzeć dziś jeszcze na 
forum tego cesarza przy via Imperiale w Rzymie. Projektował ją architekt 
nadworny Trajana, Apllodorosz z Damaszku, którego plan przypomina 
w zasadniczych zarysach starą bibliotekę Augusta na Palatynie. Spoty-
kamy tu znowu dwa odpowiadające sobie gmachy, bardzo okazałe, 
a pełniące przecież także funkcje magazynów. Rozdzielał je czworobocz-

ny dziedziniec, pośrodku którego wznosiła się kolumna Trajana. Oba 
budynki otwierały się na dziedziniec kolumnowymi portykami. Wszedł-
szy do wewnątrz, widziało się naprzeciw wejścia wielką czworokątną 
niszę ozdobioną posągiem, wzdłuż ścian natomiast biegło niskie podium, 
nad którym znajdowały się inne, również czworokątne nisze (szerokości 
2 m, głębokości 75 cm) mieszczące drewniane szafy z zamykanymi 

drzwiczkami. W nich właśnie przechowywano książki. Prawdopodobnie 
były one numerowane, co oczywiście ułatwiało pracę bibliotekarzom” 
[14, s. 178]. Współczesna nauka jest w posiadaniu planu biblioteki           
ulpiańskiej, który przedstawiono na Rysunku 2:  
 
 
Rysunek 2. Plan biblioteki ulpiańskiej w Rzymie. 

 

 
 

Źródło: [10].  

 
Biblioteki budowano z różnych powodów, także dla uczczenia czyjegoś 
imienia. Przykładem biblioteki wybudowanej z podobnych pobudek była 

tzw. biblioteka Celsusa. Znajdowała się poza granicami samego Rzymu, 
mianowicie w Efezie. Jej budowę rozpoczął w 110 r. n.e. konsul Tybe-
riusz Juliusz Akwila dla upamiętnienia imienia swojego ojca, Celsusa. 
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Ukończyli ją jednak jego potomkowie około 135 r. n.e., a „Sposób roz-
planowania biblioteki różnił się od dotychczas stosowanego – greckiego 
– z oddzielnymi magazynami na książki. Rzymianie zbudowali jedną salę 
główną o rozmiarach 10,9 m na 16,7 m, gdzie w niszach przechowywano 
szafy ze zwojami. Budowano też podwójne mury, które miały chronić 
zbiory przed wilgocią. W centrum znajdował się prawdopodobnie posąg 

Ateny, bogini mądrości i nauki” [8]. Do dzisiaj jej ruiny można podzi-
wiać w Efezie (Rysunek 3). Jest to współczesny front biblioteki, zacho-
wany w dobrym stanie [14, s. 179]. Wykopaliska pozwoliły również 
dokonać rekonstrukcji wnętrza owej biblioteki. 
 
 
Rysunek 3. Ruiny Biblioteki w Efezie. 

  

 
 

Źródło: [13]. 

 

Rzymianie umieszczali również księgozbiory w swoich łaźniach. Łaźnie 
były miejscem spotkań towarzyskich, rozmów oraz polemik na temat 
filozofii i polityki. Stanowiły pewnego rodzaju centrum kulturalne. Ich 
liczba w I w. p.n.e. szacowana jest na około 170 jednostek w samym 
Rzymie. Źródła historyczne wspominają, że pracujących w nich bibliote-

karzy określano specjalną nazwą, mianowicie vilicus thermanum         
bibliothecae. Zwoje papirusowe przechowywano zazwyczaj w narożni-
kach łaźni, żeby nie były narażone na bezpośredni kontakt z wodą [6, 
s. 62]. 
 Bliżej znaną biblioteką była ta, założona przez Aleksandra Sewera 
(222-235 r. n.e.). Znajdowała się ona w Panteonie, czyli świątyni poświę-

conej bogom rzymskim. Była to prawdopodobnie pierwsza biblioteka, 
w której kierownikiem został chrześcijanin. Jego wybór jest świadec-
twem niezwykłego liberalizmu cesarza, który tolerował religie inne 
od rzymskich. Dzięki powołaniu Juliusza Africanusa na to stanowisko, 
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zbiory biblioteki wzbogaciła również literatura Bliskiego Wschodu, m.in. 
hebrajska i chrześcijańska.  
 Wiele bibliotek gmin i szkół chrześcijańskich zostało zamkniętych 
na początku IV w. Sytuacja ta wynikała z polityki cesarza Dioklecjana. 
Był on zagorzałym przeciwnikiem nowego ruchu religijnego, czego 
konsekwencjami były organizowane na wielką skalę prześladowania. 

W tym czasie zniszczonych zostało wiele zbiorów, a w nich materiały 
niezbędne do katechezy, pisma święte czy księgi liturgiczne. Istnieje 
również prawdopodobieństwo, że biblioteki chrześcijańskie przechowy-
wały materiały archiwalne w postaci akt męczenników czy koresponden-
cji [6, s. 62].  
 Dzisiaj wiadomo, że za czasów Konstantyna Wielkiego w samym 

Rzymie istniało 28 bibliotek publicznych. Stan ten zapewne odwzoro-
wywał zamiłowanie obywateli rzymskich do książki. Zapotrzebowanie na 
nią sprawiało, że biblioteki były poszukiwane oraz potrzebne. Dopiero 
w okolicach końca IV w. zainteresowanie książką osłabło. Wynikało to 
najprawdopodobniej z burzliwego okresu politycznego, Ammianus     
Marcellinus pisał wtedy: „jak groby, biblioteki są stale zamknięte” 

[4, s. 616-621].  
W 324 r. n.e. Konstantyn Wielki postanowił rozpocząć budowę 

nowej stolicy Cesarstwa Rzymskiego – Konstantynopola, nazwanego             
od swojego imienia. Nawrócony na chrześcijaństwo cesarz pragnął         
odciąć się od rozpustnego, zepsutego Rzymu, przeprowadzając się wraz 
z dworem do Bizancjum. Zmiana ta spowodowała również przeniesienie 

do Konstantynopola życia kulturalnego. Decyzja cesarza dała początek 
podziałowi cesarstwa na zachód i Bizancjum [4, s. 608-616].   
 Współczesne badania archeologiczne wciąż informują o nowych 
odkryciach. Są to najczęściej pozostałości bibliotek gimnazjalnych bądź 
zbiorów prywatnych. Nie dowiadujemy się zbyt wiele o rozkładzie    
pomieszczeń w bibliotekach publicznych, natomiast czerpiemy sporo 

informacji o gustach i upodobaniach czytelniczych samych Rzymian. Być 
może wkrótce dowiemy się znacznie więcej, bo przecież należy pamiętać, 
że nie wszystkie wzgórza Rzymu zostały do dzisiaj przebadane. Szcze-
gólnie, że współcześnie na jednym z nich dalej mieści się część willowa 
miasta, a mieszkańcy nie zgadzają się na prace archeologiczne. 

Zakończenie 

 Biblioteki starożytności, mimo różnic łączyła wspólna idea z jaką 

były one zakładane już od czasów króla Mezopotamii Assurbanipala. 

Celem ich tworzenia było pragnienie zabezpieczenia piśmiennictwa, a co 

za tym idzie kultury danego obszaru oraz zamieszkującej go cywilizacji. 
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Od wieków biblioteki stanowiły swojego rodzaju pomniki dorobku ludz-

kości. To w ich otoczeniu kwitło życie kulturalne, naukowe i literackie. 

Powstawały nowe materiały, rozwiązania techniczne czy dyscypliny 

naukowe, jak chociażby filologiczna krytyka tekstu. Książka i biblioteka 

starożytna dały podstawy rozwoju kultury i literatury dla kolejnych poko-

leń. Stały się uniwersalne, wielowiekowe i przede wszystkim ponadcza-

sowe. Dzięki bogactwu zbiorów ówczesnych bibliotek możemy mieć 

świadomość podobieństw, które łączą nas ze światem antycznym. Myśl 

przyświecająca jednemu z pierwszych świadomych twórców biblioteki, 

Assurbanipalowi, królowi Asyrii, wydaje się być ciągle aktualna. Utrwa-

lanie i zabezpieczanie piśmiennictwa oraz znajdowanie miejsca do jego 

przechowywania ciągle stanowi wyznacznik rozwoju  ludzkości i świad-

czy o naszym dziedzictwie i dorobku kulturowym. 
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ANCIENT LIBRARIES, ALL ABOUT THAT WHAT WAS BETWEEN        

IV DYNASTY AND CONSTANTINE I 

 

 

ABSTRACT: 

The aim of the article is to present the development of libraries 
from the earliest times until the fourth century after Christ. The historical 
and archaeological material from ancient Egypt, Mesopotamia, China, 
through the Hellenistic era to the time of the Roman Empire is examined. 

The time period between the IV dynasty in Egypt and the reign of Con-
stantine I was studied. From this period are the first available sources on 
the library, and Constantine I through his baptism and the establishment 
of the new capital of the Roman Empire brought a period of division of 
the empire. 
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SPUŚCIZNA BIBLIOTEKARSKA STAROŻYTNEGO RZYMU 

 

 

ABSTRAKT: 

Na początku artykułu dokonano krótkiego opisu historii Rzymu. 
Opisano rodzaje nośników informacji i rodzaje pisma. Przedstawiono 
historię i rolę bibliotek w Imperium Rzymskim w okresie historycznym 

od VII w. p.n.e. do IV w. n.e. Omówiono trzy podstawowe rodzaje        
bibliotek: prywatne, publiczne i chrześcijańskie, z których korzystali 
Rzymianie. Zwrócono również uwagę na wpływ kultury greckiej na 
rzymską, zwłaszcza w dziedzinie kultury czytelniczej. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: 

Bibliotekarstwo. Historia starożytna. Rzym.  
            

Obecnie, obserwując rozwój architektury bibliotek i technologii 
usprawniających pracę bibliotekarzy, warto pamiętać o początkach      
bibliotekarstwa. Cywilizacje starożytne, w tym Rzymu, jako pierwsze 
doceniły wartość książki jako dokumentu utrwalającego wyraz myśli 

ludzkiej. Swoją historię i kulturę starożytni pragnęli przekazać przyszłym 
pokoleniom. Rzym ze swoją rozwiniętą kulturą przyczynił się do rozwoju 
takich instytucji jak biblioteki oraz działalności wydawniczej i księgar-
skiej. O rozwój kulturalny obywateli dbali głównie władcy, doceniający 
rolę informacyjną i ludyczną dokumentów. 
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Przegląd najważniejszych wydarzeń w historii Rzymu 

W ramach wprowadzenia do kultury Rzymu warto przypomnieć 
najważniejsze wydarzenia w historii tego miasta.  

Północną i środkową część Półwyspu Apenińskiego zamieszki-
wali w I w. p.n.e. Etruskowie. Rozwinęli oni kulturę o silnych wpływach 
wschodnich, oddziałującą później na Rzymian. Na podstawie alfabetu 

greckiego w IX lub VIII w. Etruskowie opracowali własny alfabet. 
W czasach chrześcijańskiego Rzymu język etruski stosowany był już 
głównie do celów sakralnych i magicznych. W życiu codziennym posłu-
giwano się łaciną. Rzymianie byli sąsiadami Etrusków od około X w., 
jednak to data 753 r. jest uznawana za początek miasta. Do VI w. p.n.e. 
Rzymianie pozostawali pod panowaniem Etrusków, a w IV w. p.n.e. 

podbili niedawnych ciemiężców. Od wieku III do I p.n.e. nastąpiła      
ekspansja Rzymian na całą Italię, Kartaginę i państwa hellenistyczne. 
U szczytu rozwoju imperium obejmowało południową i zachodnią      
Europę, po Brytanię i Hiszpanię, Afrykę północną i zachodnią Azję. 
W  31 r. p.n.e. powołano w Rzymie cesarstwo. Narodziny Chrystusa, 
rozprzestrzenienie się Jego nauki, prześladowania Jego wyznawców, 

Edykt Mediolański ogłoszony przez Konstantyna Wielkiego w 313 r., 
uznający chrześcijaństwo za jedną z obowiązujących religii, zakaz kultów 
pogańskich w edykcie Teodozjusza Wielkiego z 392 r., podział cesarstwa 
na wschodnie, ze stolicą w Konstantynopolu i zachodnie, ze stolicą 
w Rzymie w 395 r., podbój cesarstwa zachodniego przez plemiona ger-
mańskie, to najważniejsze wydarzenia historyczne cesarstwa [2, s. 43]. 

Dziedzictwo kulturalne Rzymian 

Rzymianie wychowywani na wojowników nie przywiązywali 
wagi do wartości książek. Do końca IV w. p.n.e. pismo służyło potrze-
bom państwa, prawa i religii. W V w. p.n.e. powstało XII tablic, pierwsza 
zachowana w tym kręgu kulturowym kodyfikacja prawna utrwalona 
pisemnie. Najstarszym zabytkiem piśmienniczym jest tzw. czarny         

kamień, czyli nieczytelny fragment ustawy z przełomu VII i VI w. p.n.e. 
[2, s. 43-45]. Latynom, zamieszkującym środkową Italię, zawdzięczamy 
nazwę pisma łacińskiego. Organizację wojska i administracji usprawniło 
pismo, które przejęli Rzymianie od Etrusków. Okres rozwoju alfabetu 
łacińskiego przypada na VII-V w p.n.e. W IV w. p.n.e. z pisma potoczne-
go wykształciły się dwa typy pisma: epigraficzny, stosowany do pisania 

na twardym podłożu i książkowy – do stosowania na miękkim materiale. 
Oba były pismami majuskularnymi i mieściły się między dwiema liniami. 
Minuskuła, która znajdowała się w rozstawie 4- i 6-liniowym, weszła 
w użycie w III w. n.e. Pismo łacińskie posiadało dukt prosty (zwany 
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później antykwą), jednak w IV w. p.n.e. wprowadzono pismo pochyłe – 
kursywę.  

Obok pergaminowych kodeksów, przeznaczonych dla mniej      
zamożnych Rzymian, dokumenty urzędowe sporządzane były w formie 
papirusowych zwojów. W Rzymie papirusy nosiły imiona władców 
np. charta Augusta. W mieście istniały zakłady, które importowały 

z Egiptu nieobrobiony surowiec i wytwarzały bele kart papirusowych. 
Później Ptolemeusze nałożyli cło na wywóz papirusu. Pierwszą kartę 
papirusu zwanego protocollum zaznaczano stemplem państwowym 
[4, s. 25]. 

Książka w znaczeniu literackim pojawiła się w formie zwoju      
papirusowego w IV i III w. p.n.e. za sprawą kontaktu z Grekami. 

Od czasu ekspansji rzymskiej na kraje hellenistyczne, wzrosła rodzima 
twórczość, m.in. Cycerona, Owidiusza, Horacego. Lucjusz Emilius    
Paulus, zwyciężywszy Perseusza w trzeciej wojnie macedońskiej, przy-
wiózł jako łup wojenny bibliotekę królów macedońskich i oddał ją na 
użytkowanie swoim synom. Syn Emiliusa, Scypio Młodszy kontynuując 
tradycję ojca, jako konsul, podbijając Kartaginę w 146 r. p.n.e., przywiózł 

do Rzymu 28 zwojów traktatu o rolnictwie z zamiarem przetłumaczenia 
go na język łaciński i udostępnienia rolnikom rzymskim. Dzieła Arystote-
lesa także dotarły do Rzymu w formie łupów wojennych. Po zdobyciu 
Aten przez Sullę, zagarnięta została biblioteka Apellikona. W 55 r. p.n.e. 
miał z niej korzystać Cycero. Spadkobiercą tego księgozbioru został 
Faustus Kornelius Sulla, który z konieczności wystawił księgozbiór na 

licytację. Cimelia miał podobno wykupić jeden z użytkowników bibliote-
ki – Cycero. Lukullus w wyniku wojny przeciwko królowi Pontu, Mitry-
datesowi VI, sprowadził do Rzymu kolejny księgozbiór grecki. 
Mitrydates VI był zaprzyjaźniony z kierownikiem Akademii Platońskiej, 
Antiochem Askalonu, stąd w jego księgozbiorze znalazły się dzieła 
z tejże biblioteki. Lukullus umieścił zdobyczny księgozbiór w swojej 

willi w Tuskulum, gdzie korzystali z niego znajomi właściciela. Podobnie 
jak w przypadku księgozbioru Sulli, po przejęciu go przez syna Lukullu-
sa, księgozbiór przepadł [6, s. 57-58]. 

Wzrost zapotrzebowania na książki w I w. p.n.e. dał zarobek wy-
dawcom i handlarzom [3, s. 36-39]. Przepisywaniem ksiąg zajmowali się 
wykształceni niewolnicy greccy. Pracowali w domach prywatnych jako 

sekretarze lub w pracowniach kopistów, czyli skryptoriach. Pisali na 
zamówienie, często dany niewolnik specjalizował się w jednej partii 
książki, stąd dzieło powstawało przy udziale kilku kopistów. Nakłady 
książek wynosiły wówczas kilkadziesiąt egzemplarzy, jednak poczytne 
dzieła wydawane były w kilku nakładach o różnych cenach. Proponowa-
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no np. równocześnie wydany zwój i tańszy, podręczny w podróży,   
kodeks. Zyski czerpali wydawcy i księgarze, autorom musiała wystarczyć 
sława. Pisarze składali podziękowania wydawcom, takim jak: bracia 
Sozjusze (wydawcy Horacego) [5, s. 14], Tryfon (wydawca Kwintyliana 
i Macjalisa), Rufus i Tukka (wydawcy Wergiliusza). Handlem książką 
zajmowali się wydawcy na straganach wpisanych w krajobraz miasta, 

książki sprowadzane były również drogą morską. W okresie największej 
popularności książki, jej cena wynosiła od jednej do dwóch, płac mie-
sięcznych dobrego fachowca [2, s. 52-53]. 

Znając już sposoby wytwarzania książek, przejdźmy teraz do 
form ich przechowywania. Gromadzone księgozbiory miały przede 
wszystkim pogłębiać wiedzę o kulturze. Herkulanum i Pompeje dostar-

czają informacji o bibliotekach prywatnych. W latach 1750-1765 odkryto 
jedną z nich. Należała ona do Lucjusza Kalpurniusza Pizona. Większość 
dzieł w jego kolekcji to utwory epikurejskiego filozofa Filodemosa oraz 
Cycerona. W willi bankiera Lucjusza Cecyliusza Jacundusa odkryto 
natomiast ponad 150 tabliczek z drzewa powleczonego woskiem zapisa-
nych starszą kursywą rzymską. 

Działalność Cycerona, zajmującego się polityką i literaturą,   
wymagała kontaktu z książką. Korzystał więc ze zbiorów znajomych, 
nabywał publikacje u księgarza, brał udział w licytacjach lub dostarczał 
mu ich przyjaciel Attyk (ze swojego warsztatu). Ten ostatni pomógł 
Cyceronowi przy tworzeniu nowej biblioteki w posiadłości w Antium, 
bowiem poprzednia biblioteka filozofa została zniszczona przez jego 

największego wroga, trybuna Klodiusza. Młodszy brat Cycerona, Kwin-
tus, zatrudniał nawet pracownika naukowego do uzupełnienia zbioru 
i utrzymania go w porządku.  

Księgozbiory podręczne służyły głównie ówczesnym uczonym. 
Oprócz Cycerona, filolog i polihistor Warro, filolog Tyranion i gramatyk 
Epafrodyt mieli swoje zbiory. W czasach cesarstwa obok uczonych księ-

gozbiory posiadali poeci. Książki stanowiły ich warsztat pracy. Zwyczaj 
wyposażania bogatych domów w księgozbiory był na tyle powszechnym 
zjawiskiem, że Witruwiusz w dziele O architekturze ksiąg dziesięć          
zamieścił porady dotyczące aranżacji pomieszczeń bibliotecznych. Pisał 
on w swoim dziele: „biblioteki powinny być zwrócone ku wschodowi, 
gdy ich użytkowanie wymaga światła rannego, a księgi w bibliotece 

wówczas nie butwieją. Księgi bowiem w pomieszczeniach zwróconych 
ku południowi i zachodowi niszczeją wskutek wilgoci i moli, ponieważ 
wiejące z tych stron świata wilgotne wiatry rodzą mole i ułatwiają im 
rozwój, a zwoje ksiąg blakną wskutek wilgotnych powiewów” [9, s. 108]. 
Wnętrza bibliotek prywatnych były standardowo urządzone: w sali wyło-



27 

Spuścizna bibliotekarska starożytnego Rzymu 

żonej zielonymi, marmurowymi flizami leżały zwoje w niszach lub 
w otwartych szafach wzdłuż ścian. Dzieła spoczywały pod purpurowymi, 
skórzanymi pokrowcami lub stały w zdobionych specjalnych naczyniach. 
Dookoła sali stały popiersia lub płaskorzeźby sławnych autorów [4, s. 34].  
 
 
Rysunek 1. Rzym. Biblioteka na Palatynie. 

Źródło: [7, s. 21] 

 
Bibliofilski snobizm był powszechnie krytykowany. Seneka 

zwracał uwagę, że właściciel niejednokrotnie nie znał tytułów dzieł przez 

siebie zgromadzonych. Sceptyk Petroniusz przytaczał natomiast              
wypowiedź parweniusza, który wielkością księgozbioru mierzył swoją 
wiedzę [2, s. 58-60]. Za czasów Tyberiusza pojawił się z kolei problem 
prawny darowania lub dziedziczenia bibliotek. 

Wraz z upadkiem republiki pojawiła się tendencja do zakładania 
bibliotek, współdziałających w organizowaniu życia kulturalnego wszyst-

kich obywateli, a nie tylko poszczególnych jednostek. Pierwszym, który 
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podjął próbę stworzenia biblioteki publicznej był Gajusz Juliusz Cezar. 
Próba ta została zrealizowana dzięki pomocy ówczesnego cenionego 
uczonego i pisarza, Warrona. Po śmierci Cezara, Gajusz Azyniusz Polio, 
kontynuował prace, zakładając w tzw. Atrium Libertatis bibliotekę pu-
bliczną z księgozbiorem w języku łacińskim i greckim. Ozdobą biblioteki 
była galeria portretów wybitnych pisarzy rzymskich, w tym Warrona. 

Wśród  cesarzy dbających o publiczne krzewienie kultury wyróżniał się 
m.in. August, który założył bibliotekę w 28 r. p.n.e. w portyku świątyni 
Apollina na Palatynie (Rysunek 1). Kierownikiem prac został mianowany 
gramatyk i poeta Pompejusz Macer, po nim stanowisko objął Gajusz 
Hyginus. W 64 r. p.n.e. wielki pożar Rzymu strawił całą bibliotekę.       
Cesarz Domicjan podjął się jej odbudowy, jednak w 363 r. biblioteka 

ostatecznie przestała istnieć [6, s. 60-63]. Prawdopodobnie była ona 
częścią dziedzińca perystylowego o planie wydłużonego prostokąta.           
Na bibliotekę składały się dwa budynki ustawione obok siebie, przykryte 
dwuspadowym dachem. Wnętrze miało plan prostokąta z półkoliście 
wygiętą ścianą naprzeciw wejścia z niszą na osi. Przy ścianach znajdowa-
ły się kolumny, które w sali południowej przylegały do ściany półkolistej. 

W ścianach znajdowały się natomiast wnęki na zbiory biblioteczne              
[7, s. 25]. 

August założył również bibliotekę na Polu Marsowym w portyku 
Oktawii. Księgozbiór tej biblioteki także był dwujęzyczny. O profil księ-
gozbioru dbał Gajusz Melissus. Również tę bibliotekę zniszczył  pożar. 
Jednak cesarz Domicjan odbudował ją wielkim nakładem kosztów, spro-

wadzając książki nawet z Aleksandrii. 
Dzięki przekazowi historyka Swetoniusza przetrwała wiedza na 

temat założenia przez cesarza Tyberiusza biblioteki przy świątyni             
Augusta. Także cesarz Wespazjan zapisał się w historii jako fundator 
biblioteki przy świątyni bogini pokoju Eirene (Pax). Znajdowały się 
w niej rzadkie pisma starych gramatyków łacińskich. Bibliotheca Ulpia 

na Forum to z kolei dzieło Trajana [6, s. 60-63]. Za bazyliką Ulpia wybu-
dowano dwie biblioteki – grecką i rzymską, każdą o powierzchni około      
30 na 16 m. Oba budynki łączył dziedziniec otoczony kolumnadą z ko-
lumną Trajana w środku (Rysunek 2). Wejście do bibliotek znajdowało 
się od strony kolumny. Biblioteki składały się z dwóch kondygnacji, 
które łączyła klatka schodowa. Z piętra można było wejść na taras nad 

portykiem wejściowym, który był otoczony balustradą dekorowaną po-
piersiami. Z tarasu można było oglądać relief na kolumnie Trajana, będą-
cy swoistą kamienną księgą mówiącą o historii wojen dackich. Sufit 
biblioteki był w kształcie sklepienia krzyżowego, z lunetami, w których 
umieszczone były półkoliste okna [7, s. 26].  
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Rysunek 2. Rzym - Forum Trajana. Rekonstrukcja wnętrza biblioteki. 

 

 

Źródło: [7, s. 23] 

 

Oprócz umiejscawiania bibliotek publicznych przy świątyniach, 
mieszkańcy starożytnego Rzymu mogli się zapoznawać z literaturą 
w łaźniach rzymskich. Były to miejsca spotkań, dyskusji i odczytów. 
W I w. p.n.e. istniało 170 term. Jedną z nich była Karakalli, przy której 
znajdowała się biblioteka. Obsługiwał ją bibliotekarz zwany vilicus ther-
marum bibliothecae. Pomieszczenie biblioteczne w postaci otwartej na 

ogród sali, znajdowało się w zachodnim narożniku budynku. Zwoje 
papirusowe przechowywane były w specjalnych niszach. 

Jedną z ufundowanych bibliotek była też, założona przez           
Aleksandra Sewera, biblioteka na Panteonie. Pierwszy raz w historii 
kierownikiem biblioteki publicznej został uczony chrześcijański Juliusz 
Africanus. Można więc przypuszczać, że oprócz księgozbioru w językach 

greckim i łacińskim, mogły się tam znajdować pisma hebrajskie i chrze-
ścijańskie. 
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W samym Rzymie było 28 bibliotek publicznych za czasów       
Konstantyna Wielkiego. Taka liczba bibliotek wskazuje na dużą kulturę 
czytelniczą mieszkańców. Oprócz Rzymu biblioteki publiczne powstawa-
ły również w innych miastach i prowincjach Italii.  Mogły one zaistnieć 
głównie dzięki bogatym dobroczyńcom, takim jak Pliniusz Młodszy, 
który założył bibliotekę w Comum, przeznaczając na ten cel 100 000 

sestercji. Weterani wojenni mogli korzystać z księgozbiorów publicznych 
wyłącznie jednak w języku łacińskim [6, s. 60-63]. 

Pomieszczenia bibliotek publicznych były wykorzystywane           
podczas posiedzeń senatu (za czasów Augusta). Czytelnie tychże           
bibliotek sąsiadowały z magazynem. W pomieszczeniach zbiory były 
przechowywane na półkach-skrzyniach (łac. scrinium). Zwoje, które 

wymagały odpowiednio obszernych wnętrz, były opisywane każdorazo-
wo tytułem. Biblioteki publiczne były też czasami łączone ze                
świątyniami i zazwyczaj znajdowały się w środku miasta [8]. 

Księgozbiory chrześcijańskie w dużej mierze uległy zniszczeniu 
podczas prześladowań ludności chrześcijańskiej za cesarza Dioklecjana 
w 303 r. Biblioteki znajdowały się we wszystkich większych gminach 

chrześcijańskich, a w skład ich księgozbiorów wchodziły księgi Nowego 
i Starego Testamentu, literatura wykorzystywana podczas katechezy, 
księgi liturgiczne, sprawozdania z prześladowań, uchwały synodów 
i korespondencja. Pisma te znajdowały się niejednokrotnie w prywatnym 
posiadaniu. Pierwsze gminy chrześcijańskie swoje dokumenty sporządza-
ły w formie kodeksów, gdyż nie było ich stać na papirusowe zwoje. 

Aby sprostać atakom przeciwników Kościoła, teologowie i apologeci 
korzystali z piśmiennictwa naukowego, przechowywanego w bibliote-
kach, np. Tertulian, pierwszy teolog Kościoła zachodniego w Kartaginie.  
[2, s. 30]. 

Prześladowań Dioklecjana uniknęła biblioteka w Jerozolimie,      
założona przez biskupa Aleksandra w 212 r. Księgozbiór tej biblioteki 

posłużył pisarzowi kościelnemu Euzebiuszowi do stworzenia dzieła 
o historii Kościoła. 

Biblioteka w Cezarei w Palestynie była dla chrześcijan najważ-
niejszą biblioteką naukową. Założycielem tej biblioteki był Orygenes, 
który po fali prześladowań w Karakalli opuścił Aleksandrię i osiadł 
w Cezarei, gdzie działał jako nauczyciel i uczony. Po śmierci Orygenesa, 

biblioteka zaczęłaby podupadać, gdyby nie biskup Cezarei, Pamfil.           
Zabiegał on o skompletowanie literatury kościelnej i świeckiej, uzupełnił 
i odnowił dzieła swego poprzednika Orygenesa i skatalogował cały           
księgozbiór liczący 30 000 pozycji. Dzięki jego działalności zachowały 
się również komentarze Orygenesa do Nowego i Starego Testamentu, 
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z których stworzył tekst Septuaginty. Wzorcowe wydania tekstów, takich 
jak Nowy Testament, wychodziły ze skryptorium w Cezarei. W drugiej 
połowie IV w. podjęto przedsięwzięcie przepisania zwojów papiruso-
wych na kodeksy pergaminowe. Pisma te częściowo zostały więc utrwa-
lone dla potomności. Ze względów ideowych i z powodu wysokich 
kosztów produkcji dokonano pewnej selekcji materiału. W Cezarei 

w IV w. istniał żywy ruch naukowy. Wypędzeni z zachodu biskupi Hilary 
z Poitiers i Euzebiusz z Vercellae opatrzyli komentarzami łacińskimi dzieła 
Orygenesa. Św. Hieronim, który pod koniec życia osiadł w Betlejem, 
posiadał w swoim księgozbiorze dzieła świeckie, m.in. dzieła Cycerona, 
czym budził zgorszenie prawowiernych. 

Powstały też biblioteki przy kościołach, np. przy odbudowanym 

przez papieża Damazego kościele Św. Wawrzyńca. Zachowały się rów-
nież informacje o bibliotece założonej przez Św. Augustyna w Hipponie 
w Afryce. Poza kościołami książki gromadziły klasztory. Reguła Pacha-
niusza podawała przepisy dotyczące przechowywania książek klasztor-
nych. Dostępne dziś są szczątki katalogu bibliotek klasztorów 
koptyjskich. Mieszkańcy klasztorów trudnili się przepisywaniem książek. 

To samo zjawisko istniało w pierwszych klasztorach Zachodu w drugiej 
połowie IV w. [2, s. 63-65]. 

Zapożyczenia z kultury greckiej w dziedzinie bibliotekarstwa 

Związki między kulturą grecką a rzymską są wyraźnie widoczne 
nie tylko poprzez historię podbojów rzymskich. Rzymscy najeźdźcy, 
zafascynowani kulturą grecką, starali się przenieść jej elementy na ro-

dzimy grunt.  
Liwiusz Andronikus, Grek z Tarentu i pierwszy poeta łaciński, po 

zdobyciu miasta przez Rzymian w 272 r. p.n.e., dostał się do niewoli 
w Rzymie. Za początek literatury łacińskiej uznaje się rok 240 r. p.n.e., 
kiedy Liwiusz Andronikus wystawił grecką tragedię i komedię w adapta-
cji łacińskiej. 

Wyraz bibliotheca Rzymianie przejęli od Greków dokonując     
tylko transkrypcji i transliteracji. Termin ten posiadał również to samo 
znaczenie w obu językach: zbiór ksiąg lub pomieszczenie przeznaczone 
do ich gromadzenia. Terminologię biblioteczną Rzymianie wzbogacili 
o takie wyrazy jak: liber, wolumen, caudex [1, s. 104]. 

Biblioteka Pergamońska figuruje w źródłach rzymskich z drugiej        

połowy I w. i wiąże się z osobą Marka Antoniusza. Otóż on zabrał 
z Pergamonu pokaźną liczbę zwojów i ofiarował je Kleopatrze jako 
rekompensatę za zniszczenia spowodowane wcześniejszą inwazją Cezara 
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w Aleksandrii. Fakt ten świadczył o wartości książki jako cennego 
przedmiotu [1, s. 108]. 

Samo budownictwo bibliotek nawiązywało swoim stylem do mo-
tywów greckich. Główne wnętrze biblioteki było najczęściej prostokątną 
salą, w której na osi wejścia umieszczono aediculę lub niszę na posąg 
Minewry, bogini mądrości i nauki. Przy ścianach wznosiła się 1- lub 2-

poziomowa kolumnada z podestami, umożliwiającymi korzystanie 
z wyżej położonych zbiorów. Środkową przestrzeń zajmowały stoły dla 
czytelników [7, s. 23].  

Biblioteki greckie stworzyły też typ instytucji połączonej 
ze skryptorium, który  będzie funkcjonował do okresu późnego średnio-
wiecza. 

Model bibliotekarza, wszechstronnie wykształconego, przejęli 
Rzymianie od bibliotekarzy greckich, którzy byli erudycyjnymi gramaty-
kami i filologami. Moda rzymska na kolekcjonowanie książek wzięła 
swój początek prawdopodobnie z kompleksów wobec lepiej wykształco-
nych Greków. Biblioteki zakładane przez Rzymian miały dwujęzyczne 
księgozbiory, gdyż kultura łacińska równa była greckiej i obie utrwaliły 

się w kulturze europejskiej [1, s. 110-111]. 
Dziedzictwo kulturowe Rzymian ma dla współczesnych ludzi 

niemałe znaczenie m.in. poprzez to, że posługujemy się dzisiaj alfabetem 
łacińskim i korzystamy z bibliotek publicznych. Rzymianom zawdzię-
czamy również to, że zachwyciwszy się kulturą grecką, zamiast  znisz-
czyć dorobek kulturalny podbitego narodu, nie tylko zaadaptowali ją do 

swoich potrzeb, a także rozprzestrzenili na tereny swojej ekspansji teryto-
rialnej. Dzięki temu, dzisiaj możemy docenić teksty helleńskich twórców. 
Dzieła rzymskich pisarzy również przetrwały dla potomnych, gdyż doce-
niono ich wartość i zaczęto gromadzić w bibliotekach prywatnych jak 
i publicznych. Pojęcie wydawca i księgarz w czasach rzymskich odpo-
wiadało dzisiejszemu znaczeniu tych terminów.  

Warto się zastanowić nad tym, że cywilizacje starożytne, uzna-
wane za społeczności o wysokiej kulturze, przywiązywały dużą wagę 
do zakładania i popularyzowania  bibliotek. Można pokusić się o stwier-
dzenie, iż wysoka kultura czytelnicza wpływa na rozwój intelektualny 
społeczeństwa. Jak więc odnosi się to rozważanie do czasów dzisiej-
szych, kiedy rola bibliotek jako krzewicieli kultury tzw. wysokiej zaczy-

na powoli przegrywać z mediami, które kreują kulturę masową? Być 
może cywilizacje żyjące w „globalnej wiosce”, stojące na coraz wyższym 
stopniu zaawansowania technologicznego, powinny brać przykład 
z cywilizacji starożytnych, aby nie zapomnieć, że naród bez utrwalenia 
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swojego dorobku historycznego i kulturalnego, zawartego w książkach, 
nie ma przyszłości. 
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ABSTRACT: 
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The history and role of libraries in the Roman Empire from VII BC to IV 
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Christian, are discussed. The article explains how Roman culture was 
under the influence of Greek culture, especially in the area of reading. 
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ABSTRAKT: 

Eustachy Heleniusz Łodzia Iwanowski żył w latach 1813-1903. 
Pochodził z Chałaimgródka pod Berdyczowem. W latach 1825-1830 
uczęszczał do Liceum Krzemienieckiego. Zmuszony do przerwania nauki, 
po wybuchu powstania listopadowego, zajął się pracą na gospodarstwie, 
a także działalnością publicystyczną i kolekcjonerską. W swoich majątkach 
Nenadysze i Chałaimgródku skompletował kolekcję pięćdziesięciu ośmiu 

portretów. Był autorem jedenastu obszernych prac z zakresu dziewiętna-
stowiecznej historii Polski. Opublikował w nich wiele archiwalnych mate-
riałów – rękopisów, broszur i pamiętników o dużej wartości historycznej 
dla dziejów Polski, zwłaszcza Podola, Wołynia, Ukrainy. W latach 1887 
i 1898 rękopisy te przekazał w darze Bibliotece Jagiellońskiej. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: 

Biblioteka Jagiellońska. Heleniusz. Iwanowski Eustachy. Kolekcjoner. 
Pamiętnikarz. Publicysta.  
 

 

 

 



36 

Anna Grucel 

Biografia Eustachego Iwanowskiego 

Osoba Eustachego Iwanowskiego, jego losy, a także działalność 
pisarska i kolekcjonerska pozostają wciąż nie do końca zbadane i opisa-
ne.  

Koleje życia pamiętnikarza można dziś odtworzyć przede wszys-
tkim dzięki wspomnieniom samego Iwanowskiego oraz jego przyjaciół 
Michała Giżyckiego [12] i Leona Lipkowskiego [24], a także dzięki 

zachowanej korespondencji. Wśród współczesnych opracowań dostęp-
nych jest szereg biogramów pisarza, które ukazały się w: Polskim        
Słowniku Biograficznym [17], Encyklopedii Katolickiej [10], Wielkiej 
Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej [25], Ilustrowanej Encyklopedii 
Trzaski, Everta i Michalskiego [16], Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii 
Powszechnej Wydawnictwa „Gutenberga” [18] i Podręcznej Encyklope-

dii Kościelnej [50]. Dostarczają one jednak tylko podstawowych wiado-
mości o życiu Heleniusza. 

Eustachy Antoni Heleniusz Łodzia Iwanowski pisał pod pseudo-
nimami Heleniusz, Hellenius, Helleniusz Eu..., Helleniusz Eustachy. 
„Heleniusz” było to jego drugie imię chrzestne, nadane mu na cześć 
ciotki – Heleny. Heleniusz pochodził z rodziny szlacheckiej. Legitymo-

wał się herbem Łodzia, przedstawiającym na czerwonym polu złotą łódź 
bez masztu i żagla. Urodził się 17 stycznia 1813 r. w Chałaimgródku pod 
Berdyczowem, jako syn Dezyderego Iwanowskiego i Klary Chojeckiej 
h. Lubicz. 

Kształcił się początkowo w domu, pod kierunkiem nauczyciela 
z Międzyrzecza, a następnie, od września 1825 r., kontynuował swoją 

edukację w Liceum Krzemienieckim. Niestety wybuch powstania          
listopadowego i likwidacja Liceum oraz Uniwersytetu Wileńskiego prze-
rwały naukę Iwanowskiego, a także pokrzyżowały jego plany wstąpienia 
na uniwersytet.  

W październiku 1830 r. Heleniusz powrócił do rodzinnego        
Chałaimgródka, gdzie nadal uzupełniał swoją wiedzę studiując nieprze-

rwanie przez kilka lat. Ze względu na problemy zdrowotne zmuszony był 
jednak zająć się pracą na gospodarstwie. Żywot ziemiański bardzo        
korzystnie wpłynął na stan jego zdrowia, ale mimo iż gospodarstwo 
go „bawiło, było rozrywką i pociechą, głodu jednak umysłowego i mo-
ralnego zaspokoić nie mogło” [14, s. 105]. Dlatego też Heleniusz gorli-
wie oddawał się praktykom religijnym, ale także brał udział w licznych 

pielgrzymkach – w 1846 r. udał się do Częstochowy, w 1848 r. do Wilna, 
a następnie do Kalwarii, potem w 1857 r. do Radecznicy, a w 1863 r. do 
Ziemi Świętej. Wyjeżdżał również do Włoch, tam odwiedził Rzym, 



37 

Zbiory Eustachego Iwanowskiego – pamiętnikarza i publicysty ... 

Florencję, Padwę i Wenecję oraz do Hiszpanii, gdzie zwiedził Kompo-

stellę, Madryt, Loyolę i Saragossę. 
Po śmierci matki, w 1859 r., Heleniusz otrzymał w spadku       

majątki w Chałaimgródku i Czarnoródce (powiat berdyczowski) oraz 
Łebedyńcach i Dzwiniaczce (powiat taraszczański). Po przyłączeniu do 
nich ziemi nenadyskiej, będącej już wcześniej jego własnością, stał się 
właścicielem znacznego majątku. Mimo stosunkowo niskich dochodów 
uzyskiwanych z gospodarki Iwanowski wspomagał finansowo rodzinę 
swojego siostrzeńca – Jakuba Czeczela, a także innych potrzebujących, 
zarówno osoby prywatne (m.in. literata Aleksandra Grozę i Gaspera 
Maszkowskiego – żołnierza, uczestnika powstania styczniowego, a potem 
zesłańca), jak i instytucje naukowe i kościoły (w Berdyczowie, Kutni, 
Chyrowie, Nowym Mieście, Białopolu i Chodorkowie). 

Od spraw majątkowych odrywały go jednak częste wyjazdy 
do Nenadychy, gdzie stworzył ośrodek życia towarzyskiego i kulturalne-
go, a także podróże po kraju i zagranicy. Zjeździł prawie cały kraj,             
zwiedzając (niemal wszystkie) miejscowości mające znaczenie histo-
ryczne, odwiedzając biblioteki, archiwa oraz zapoznając się ze zbiorami 
naukowymi zarówno prywatnymi, jak i publicznymi. W trakcie tych 
wędrówek zbierał rękopisy, broszury i pamiętniki oraz relacje ustne, 
o  dużej wartości historycznej dla dziejów Polski, a zwłaszcza Podola, 
Wołynia, Ukrainy. W oparciu o te materiały opracował szereg obszer-
nych dzieł, opubilkował artykuły w wileńskich gazetach. 

Iwanowski do końca życia pozostał kawalerem. Zmarł 7 lipca 
1903 r. w rodowym Chałaimgródku z powodu nieuleczalnej choroby. 
Został pochowany w parafialnym kościele w Białopolu. Sam o sobie 
mówił, że jest ultimus de domo Łodziarum Iwanosciorum; był ostatnim 
z rodu Łodziów Iwanowskich i jednym z ostatnich uczniów Liceum 
Krzemienieckiego. Cały swój majątek zapisał dwóm Żmigrodzkim           
synom Czeczelówny – wnuczki swojej siostry. 

Działalność pamiętnikarska i publicystyczna 

Działalność pisarska Iwanowskiego, podobnie jak i inne aspekty 
życia pamiętnikarza, nie doczekała się kompleksowego opracowania. 

Stworzone przez Heleniusza dzieła zauważone zostały prawie wyłącznie 
przez jemu współczesnych. Swoje opinie na ich temat zawarli w recen-
zjach, zamieszczonych na łamach „Kwartalnika Historycznego” w roku 
1892 i 1903, Ludwik Janowski [19] i Feliks Konieczny [22], a także 
Edward Nowakowski w publikacji Kilka słów o dziele Wizerunek Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez Eustachego Heleniusza [29] oraz X. Wacław 

z Sulgostowa w Przeglądzie 50-letniej pracy literackiej Eu... Heleniusza 
[47]. Jedynym współczesnym akcentem jest artykuł Józefa Mariana 
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wieku [45], omawiający pracę Iwanowskiego zatytułowaną Matka Boska 
na Jasnej Górze Częstochowskiej Królowa Korony Polskiej: pamiątka 
pielgrzymki odbytej roku pańskiego 1848. 

Tą właśnie pracą – wydaną w 1852 r. w Paryżu – Heleniusz          
zadebiutował. Jako druga ukazała się drukiem Wiadomość historyczna 
o zgromadzeniu XX. Bazylianów w Humaniu, zamieszczona w dodatku 

miesięcznym do „Czasu” w 1857 r., opublikowana później jako jeden 
z rozdziałów Wspomnień narodowych. W 1860 r. w Poznaniu Iwanowski 
opublikował Kilka rysów i pamiątek, a zaledwie rok później, tym razem 
w Paryżu, pracę zatytułowaną Wspomnienia narodowe. Potem nastąpiła 
dłuższa przerwa i kolejne dzieło Heleniusza ujrzało światło dzienne 
w 1867 r. Były to Listy z kraju i z zagranicy z r. 1863 i 1864 wydane 

w Krakowie. Szósta z kolei, dwutomowa praca Iwanowskiego, ukazała 
się również w Krakowie w 1873 r. i nosiła tytuł Rozmowy o Polskiej 
Koronie. Następne publikacje Heleniusza to: dwutomowe Wspomnienia 
lat minionych oraz Pielgrzymka do Ziemi Świętej, odbyta w roku 1863. 
Obydwie wydane w Krakowie w 1876 r. Kolejne to również dwutomowe: 
Pamiątki polskie z różnych czasów (Kraków 1882), Wizerunek Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Kraków 1891), Wspomnienia czasów polskich dawnych 
i późniejszych (Kraków 1894) i dwa różne wydania Listków wichrem do 
Krakowa z Ukrainy przyniesionych (wydanie pierwsze – Kraków 1900, 
było niedostępne w handlu księgarskim, wydanie drugie – trzytomowe 
ukazało się w Krakowie w latach 1901-1902). 

Książki Iwanowskiego można ogólnie określić jako prace histo-

ryczno-wspomnieniowe. W zamierzeniu miały one przedstawiać praw-
dziwą przeszłość Polski oraz kształtować miłość do ojczyzny, do Boga, 
silną wiarę i przywiązanie oraz poświęcenie dla Kościoła.  

Historyczne zainteresowania Iwanowski skupiał zwłaszcza na 
okresie Polski dziewiętnastowiecznej, porozbiorowej. Pojawiające się 
w tych pracach odniesienia do czasów wcześniejszych osiemnastowiecz-

nych, miały posłużyć jako przykład odpowiedniego kierowania              
państwem. Do ilustracji wiadomości historycznych oraz swoich przeko-
nań i opinii, wykorzystywał autor fragmenty dokumentów, koresponden-
cji, pamiętników itp. W wielu przypadkach złożyły się one jednak na 
zasadniczą część dzieła, które stało się zlepkiem mniej lub bardziej       
powiązanych ze sobą materiałów archiwalnych. 

Prace Iwanowskiego, poza prezentacją historiozoficznych poglą-
dów jego autora, zawierają również zapiski upamiętniające podróże 
autora do Hiszpanii i Włoch (Listy z kraju i zagranicy z roku 1863 
i 1864), a także do Ziemi Świętej (Pielgrzymka do Ziemi Świętej, odbyta 
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w roku 1863). Pielgrzymce do Częstochowy w 1848 r. poświęcił             

Heleniusz pracę Matka Boża na Jasnej Górze Częstochowskiej...             
Publikacje te stanowiły swoiste połączenie pamiętnika z podróży z ele-
mentami przewodnika turystycznego, pełnego różnych obserwacji          
krajoznawczych i obyczajowych. Dały również autorowi pretekst do 
snucia teorii nad powodami upadku Polski oraz przyszłością naszego 
kraju. 

Niewątpliwą zaletą prac Iwanowskiego było zamieszczenie 
w nich wielu, obecnie już nie istniejących, materiałów archiwalnych 
(jak fragmenty pamiętników i korespondencji) oraz zaprezentowanie 
sylwetek osób działających ówcześnie na terenie Wołynia i Podola,     
nieznanych natomiast szerzej poza swoim środowiskiem, a także dostar-
czenie cennych i ważnych szczegółów historycznych dotyczących     

Krzemieńca. 
Dziełom tym jednak brak oryginalności, przedstawiają one temat 

w sposób kompilacyjny, powierzchownie, a co więcej – zawierają błędy 
merytoryczne i całkowicie bezmyślne zaprzeczenia. Razi również            
ignorancja autora w zakresie przedstawianych dziejów Polski. Heleniusz 
prezentował w nich opinie opierając się jedynie na zasłyszanych wiado-

mościach, nie sięgając do nowszych źródeł i opracowań. Ponadto, 
w większości przypadków prace te zawierają powtórzenia, napisane 
zostały w sposób chaotyczny, bez jakiejkolwiek metody. Iwanowski 
często ograniczał się do przedstawienia bardzo rozbudowanych drzew 
genealogicznych, wyliczając pewne osoby i uzupełniając ich nazwiska 
banalnymi i stereotypowymi charakterystykami, nie potrafił natomiast 

uchwycić głównych faktów historycznych ani dokonać uogólnień. 
Prace Heleniusza nie były cenione przez ogół czytelników.        

Jedynymi wiernymi odbiorcami tych publikacji byli przyjaciele i znajomi 
autora (m.in. Cecylia Działyńska, Jan Marek Giżycki, Jadwiga Łusz-
czewska) oraz księża (m.in. Henryk Jackowski, Szymon Kozłowski), 
którzy główną zaletę tych prac widzieli w fakcie, że były one pisane „dla 

chwały Boga”. Sam Iwanowski tłumaczył brak poczytności swoich dzieł 
tym, że pisał „nie w duchu czasu, ale w duchu wiary”.  

Również wydawaniem, rozpowszechnianiem i rozprzedażą ksią-
żek Iwanowskiego zajmowali jego przyjaciele i znajomi – m.in. 
C. Działyńska, Józef Bogdan Zaleski, o. Stanisław Załęski, Jan Krecho-
wiecki, ks. Wacław Nowakowski, Wacław Rulikowski. Oprócz bezpo-

średniej sprzedaży książek Heleniusza, nawiązywali kontakty z księ-
garzami i wydawcami w celu ich opublikowania. Zabiegi te przyniosły 
jednak mizerne efekty i na dwanaście publikacji Iwanowskiego siedem 
wydanych zostało nakładem autora, a większość rozeszła się na zasadzie 
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darowizny. Autor ofiarował je bibliotekom i instytucjom duchownym 

(m.in. Bibliotece Greko-Katolickiego Seminarium oraz Seminarium 
Łacińskiemu i Ruskiemu we Lwowie, Krakowskiemu Seminarium             
Książęco-Biskupiemu, Seminarium Duchownemu w Poznaniu, Muzeum 
Książąt Czartoryskich, Muzeum w Rapperswilu oraz Towarzystwu      
Przyjaciół Nauk w Poznaniu) oraz znajomym i przyjaciołom (m.in.                 
C. Działyńskiej, J. Łuszczewskiej i S. Kozłowskiemu). Artykuły i prace 

pisarskie Iwanowskiego nie znalazły również uznania wśród wydawców 
gazet. Poza Wiadomością historyczną o zgromadzeniu XX. Bazylianów 
w Humaniu, zamieszczoną w dodatku miesięcznym do „Czasu” w 1857 r. 
oraz Wspomnieniu o Fr. Rudzkim, które ukazało się na łamach „Athene-
um” w 1846 r., nic nie ukazało się w prasie. 

Kolekcjonerskie zamiłowania Iwanowskiego 

Zamiłowanie Iwanowskiego do książek, szczególne zaintereso-
wanie historią Polski oraz ambicja zostania pisarzem, zaowocowały 
powstaniem dość bogatej kolekcji druków, rękopisów i korespondencji. 
Trudności jakie wiążą się z próbą opisania kolekcji Iwanowskiego        
wynikają z faktu, że nie istnieje żaden inwentarz wykazujący pełną ich 
zawartość, a w dostępnych źródłach znajdują się zaledwie wzmianki o ich 

istnieniu. On sam prawdopodobnie nie sporządził (a przynajmniej nie 
udało się odnaleźć) żadnego spisu posiadanych dokumentów. Nie doko-
nano również żadnego współczesnego opracowania tych zbiorów. 
W Bibliotece Jagiellońskiej znajduje się jedynie wykonany przez Iwa-
nowskiego Spis rękopismów darowanych bibliotece dnia 17. VI. 1887 r. 
[15]. W zbiorach tej książnicy przechowywanych jest 30 tomów                

rękopisów i 7 tomów korespondencji (około 600 listów), w tym notatki 
biograficzne Iwanowskiego o autorach listów, autografy, wycinki 
z czasopism, a także fragmenty rękopisów jego prac. Zostały one         
przekazane Bibliotece w darze 17 czerwca 1887 i w 1898 r. przez samego 
właściciela. 

Księgozbiór Iwanowskiego, gromadzony prawdopodobnie od        

połowy lat czterdziestych XIX w., obejmuje pięćdziesiąt pięć rękopisów 
historycznych, w tym dziewięć pamiętników. Wśród tych materiałów 
wyraźnie zaznacza się podział na trzy grupy: rękopisy religijne,            
historyczne i literackie. Podział ten odzwierciedla zainteresowania Hele-
niusza, które skupiały się właśnie na tych trzech dziedzinach. Wśród 
materiałów historycznych mamy do czynienia z: podręcznikami i notata-

mi historycznymi, materiałami dotyczącymi szkolnictwa na Kresach 
(w tym biografiami) oraz dokumentami prawniczymi. Z kolei w obrębie 
prac religijnych znalazły się: materiały dotyczące dziejów Kościoła 
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(w tym losy klasztorów), diariusze klasztorne i opisy klasztorów, żywoty            

świętych. Osobne miejsce w tym zbiorze zajmują rękopisy literackie, 
pamiętniki i opracowania historyczno-literackie. 

Wśród podręczników i notat historycznych na szczególną uwagę 
zasługuje rękopis podręcznika historii – Historia powszechna, rękopism 
własnoręczny Józefa Uldyńskiego, prof. historyi powszechnej w liceum 
wołyńskim w Krzemieńcu w 5 tomach [46]. Ponadto znalazła się tu       

również Relacyia urzędów koronnych w Rzeczypospolitej, w starym     
kalendarzu umieszczone, 1889 przepisane [35], a także prace o charakte-
rze biograficznym: Wspomnienie pośmiertne o Jenerale Michale          
Czajkowskim, Sadyku Paszy, napisany 25 stycznia 1892 przez Kazimierza 
Burzyńskiego [6], Wiadomość o Grozach przez Aleksandra Grozę                
[13] oraz  Życie i przygody starego wiarusa Stanisława Wierzchowskiego 

z r. 1831 [53]. 
Mamy tu także do czynienia ze swego rodzaju rozmaitościami, 

zbiorami wypisów o różnym charakterze. Są to wiersze, notatki, listy 
i responsy. Przykładem jest rękopis noszący tytuł: Miscelanea historycz-
no-literackie z XIX w. [28], ponadto Collectanea z lat 1696-1703 [8], 
będące zbiorem materiałów z okresu bezkrólewia jakie nastąpiło po 

śmierci Jana III Sobieskiego i pierwszych sześciu lat panowania Augusta 
II Sasa oraz Rękopism Szczęsnego Czackiego, podczaszego Wielkiego 
Koronnego [9]. Jeśli wierzyć Iwanowskiemu jest to jedyny, poza          
mowami sejmowymi, rękopis jaki pozostał po Czackim. Zawiera on 
fragment dziennika Czackiego prowadzonego od 29 września do 5 paź-
dziernika 1766 r., a także mowy, kopie listów i responsy pochodzące z lat 

1766-1767. 
Wśród swoich materiałów posiadał Iwanowski także Akta        

rokoszu Zebrzydowskiego oryginalny przeciw Zygmuntowi III królowi, 
data 24 czerwca 1607 pod Jeziorną [1], oraz rękopis dotyczący czasów 
już późniejszych, okresu Polski porozbiorowej, zatytułowany: Rząd 
austriacki [39], zawierający charakterystykę tegoż rządu. 

Z kolei w grupie materiałów dotyczących szkolnictwa na               
Kresach znalazły się trzy spisy związane z edukacją na tych terenach. 
Za najważniejszą z nich należy uznać pracę zatytułowaną: Lyceum       
wołyńskie w Krzemieńcu: Wykład dawnych w niem nauk (od r. 1805-
1831) przez Antoniego Kamieńskiego ucznia tej szkoły, kuratora szkoły 
rowieńskiej, przepisany z własnoręcznego oryginału dnia 15 maja 1895 r. 

[20]. Do tego zbioru zaliczyć można ponadto prace zatytułowane Misce-
lanea historyczno-literackie z XIX w. Są to: Źródło do dziejów szkoły 
bazyliańskiej w Kaniowie oraz Bibliograficzna notatka o książkach 
i artykułach dotyczących szkolnictwa na Kresach [28].  
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Ważnym elementem zbioru Iwanowskiego były też dokumenty 

prawnicze, a wśród nich kwerendy, protokoły i księgi wyroków sądo-
wych. Znalazły się tu więc Querendy z ksiąg żytomierskich i kijowskich 
uczynione staraniem Marcina Leonarda Swejkowskiego – sędziego ziem-
skiego winnickiego, potem kasztelana wojewody podolskiego [43], Proto-
kół graniczny annorum 1776-1782 (...) Józefa na Starosielcach 
Jakubowskiego (...) przez Jana Michałowskiego (...) zapisany (...) [27] 

oraz Księga wyroków w r. 1800 izby cywilnej kijowskiej sądu głównego 
departamentu pod prezydencyą Józefa Morzkowskiego [23]. 

Materiały religijne jakie zgromadził Heleniusz stanowią stosun-
kowo dobre źródło do wybranych dziejów Kościoła na ziemiach Polski 
porozbiorowej. Można tu znaleźć ogólne opracowania dotyczące historii 
Kościoła XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła 

katolickiego w Rosji i czasów likwidacji cerkwi unickiej (1839 r.) oraz 
związanymi z tym prześladowaniami księży katolickich, a także diariusze 
klasztorne, wspomnienia i pamiętniki księży oraz opisy klasztorów.  

Wybrane zagadnienia z historii Kościoła katolickiego przedsta-
wione zostały w pracach: Historia duchowieństwa w Polsce księdza 
Józefa Andrzeja Załuskiego [51], Krótki rys historii Kościoła Katolickie-

go w Rosji Ursyna Szantyra [44] oraz Lithuanicarum Societatis Jesu 
historiarum provincialium pars prima [38] Stanisława Rostowskiego, 
opisującej dzieje prowincji katolickiej jezuitów, a także w dokumentach: 
Colloqium lubelskie między zgodną i nie zgodną bracią narodu ruskiego 
księdza Cypriana Żochowskiego [52] oraz Wypadki wiekuistej godne 
pamięci w Ukrainie r 1768, po łacinie napisane przez ks. trynitarza     

bracławskiego, o rzezi i napadzie hajdamaków na klasztor w r. 1768, 
w którym trynitarze tam mieszkający klasztor przed samym napadem 
opuścili [49]. W zbiorach Iwanowskiego znalazł się też jeden rękopis 
zawierający opisy klasztorów autorstwa ks. Juliana Chądzyńskiego, 
przedstawiający klasztory Kartuzów, Cystersów i Benedyktynów na 
Litwie (w guberniach grodzieńskiej, mińskiej i wileńskiej) [3]. Diariusze 

klasztorne w kolekcji Heleniusza reprezentują dwie prace: Rękopism 
klasztorny XX. Bazylianów humańskich z ostatnich czasów przed kassatą, 
która w roku 1832 nastąpił, gdy superijorem był X. Skibowski [37], 
a także Diariusz OO. Kapucynów winnickich od początku prowadzenia 
klasztoru prowadzony od r. 1744-1861 r. [11] 

Wśród tekstów religijnych nie mogło zabraknąć również żywo-

tów świętych. Iwanowski bardzo często przedstawiał w swoich książkach 
postaci świętych, co miało dać czytelnikom wzór do naśladowania.     
Jednak dziwi, że w jego zbiorze znalazł się tylko jeden większy tekst o tej 
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tematyce: Wizerunek doskonałości apostolskiej, albo żywot błogosławio-

nego Szymona z Lipnicy [48]. 
Szczególnie bogatą reprezentację wśród rękopisów zebranych 

przez Iwanowskiego mają prace literackie i pamiętnikarskie. Znalazło się 
tu dziewięć pamiętników. Swoją tematyką nawiązują one do dwóch 
wydarzeń historycznych: likwidacji, w 1839 r., Cerkwi unickiej oraz 
zesłań na Sybir. Świadectwem oporu księży unickich guberni wołyńskich 

i dowodem ich prześladowań są: pamiętnik ks. Grzegorza Micewicza – 
Księdza Grzegorza Micewicza unity i byłego parocha woskreseńskiej 
cerkwii w miasteczku Kamieńcu Litewskim „Koleje jakie przechodził 
w czasie prześladowania św. Unii, od r. 1818 począwszy” [26], ks. Jona-
sza Sołtanowskiego – Pamiętnik własnoręczny [42] oraz ks. Eliasza 
Andruszkiewicza – Pamiętnik [2]. Pisane z perspektywy czasu, zwykle 

już pod koniec życia, pamiętniki te opisują wyłącznie losy księży 
w okresie prześladowań i represje jakim byli poddawani. Okres dzieciń-
stwa i młodości zamknięty został w kilku akapitach, bowiem głównym 
celem autorów było zapisanie i ukazanie ich cierpień w obronie wiary 
i przekonań. Z kolei losy zesłańców na Syberię przedstawiają: Pamiętnik 
Antoniego Pawszy [33], Pamiętnik Sawicza, syna księdza unickiego [41] 

oraz Sybirski pamiętnik Józefa Bogusławskiego [4]. 
Do grupy pamiętników zaliczyć można również rękopis zatytu-

łowany Wyjątki z silva rerum Eliasza Ostaszewskiego [30]. Są to histo-
rycznoliterackie rozmaitości pisane przez autora od 1852 r., będące 
w swojej formie raczej diariuszem z fragmentami o charakterze reporta-
żowym i licznymi opisami sylwetek współczesnych autorowi osób.  

W zbiorze Iwanowskiego znalazły się także pamiętniki z czasów 
wcześniejszych, powstałe w wieku XVIII. Są to: Pamiętnik z ostatnich 
czasów Stanisława Augusta znaleziony w papierach porucznika wojsk 
polskich Zaręby [32] oraz wielokrotnie opisywany w literaturze – 
Chrząszczewskiego niewydany dotąd „Pamiętnik” [7]. 

Po bliższym przyjrzeniu się pamiętnikom zgromadzonym przez 

Iwanowskiego widać wyraźnie przewagę tekstów dziewiętnastowiecz-
nych nad wcześniejszymi, osiemnastowiecznymi. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę ich twórców, to okazuje się, że nie ma tu ani jednego pamiętnika 
ważnej osobistości, pełniącej wysokie funkcje w ówczesnych czasach. 
Pod względem statusu społecznego są to zwykli obywatele – ziemianie, 
księża zakonni i świeccy, biskupi oraz żołnierze. Z drugiej strony pa-

miętniki ujawniają nieprzeciętne życie ich autorów. Widzimy tu więc 
trzech księży – męczenników i trzech działaczy spiskowych. Tylko jeden 
ze wspomnianych pamiętników został opracowany i wydany. Był to 
Pamiętnik Chrząszczewskiego. 
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Poza pamiętnikami mamy w kolekcji Iwanowskiego do czynienia 

także z innymi pracami literackimi. Są wśród nich zarówno rękopisy 
obszernych prac znanych pisarzy, takich jak Henryk Rzewuski i Michał 
Budzyński, jak i zbiory drobnych utworów i wierszy. Do najbardziej 
znanych współcześnie prac należą: Rękopism niewydany Henryka       
Rzewuskiego: Uwagi o dawnej Polsce przez starego szlachcica Seweryna 
Soplicę, cześnika parnawskiego, napisane 1832 r. [40] i Wacława Rzewu-

skiego, fantazia z czasów powstania podolsko-ukraińskiego w 1831 r. na-
pisana przez M. Budzyńskiego [5]. Znalazł się tu również Kompromis 
braci Radawieckich na Podolu [21]. 

Na uwagę zasługuje też zbiór różnych utworów związanych 
z wojną Księstwa Warszawskiego, Francji i Rosji z Austrią w 1809 r. 
zatytułowany: Rękopis z r. 1809 [36]. Jest to zbiór przede wszystkim 

utworów poetyckich, drukowanych w tym czasie m.in. w „Gazecie Ber-
lińskiej”, „Gazecie Warszawskiej” i „Pamiętniku Warszawskim”. Wśród 
nich znajdują się wiersze m.in. Edmunda Wasilewskiego, Cypriana      
Godebskiego i Stanisława Koźmiana. Ponadto przepisana została także 
książka Hugo Kołłątaja Uwagi nad teraźniejszem położeniem tej części 
ziemi polskiej, którą od pokoju tylżyckiego zwać poczęto Księstwem 

Warszawskiem. 
Wymienione dzieła ukazują różnorodność zgromadzonego przez 

Iwanowskiego materiału, chociaż zainteresowanie mogą wzbudzić tylko 
trzy znaczące tytuły: Uwagi o dawnej Polsce..., Uwagi nad teraźniejszem 
położeniem... i Wacława Rzewuskiego, fantazia..., które przeszły do 
współczesnej teorii literatury.  

Poza opisanymi powyżej grupami w zbiorze Iwanowskiego zna-
lazła się jeszcze jedna praca, zdecydowanie odbiegająca od nich tema-
tycznie. Jest to: Wiadomość o stadach Ukrainy, Pobereża i Wołynia przez 
Spiridiona Ostaszewskiego [31]. Należy sądzić, że znalazła się ona 
w posiadaniu Iwanowskiego przypadkowo, jedynie ze względu na zainte-
resowanie Heleniusza osobą Ostaszewskiego, znanego wołyńskiego 

pisarza, badacza folkloru oraz uczestnika powstania w 1831 r. 

Zakończenie 

Biorąc pod uwagę czas powstania dokumentów zgromadzonych 
przez Iwanowskiego oraz problematykę podejmowaną w nich można 
stwierdzić, że Heleniusz preferował materiały współczesnych mu         
autorów, którzy jednak sięgali do czasów wcześniejszych i opisywali 

ubiegłe stulecie. W związku z faktem, że autorzy tych prac związani byli 
z Wołyniem, bądź to ze względu na pochodzenie, bądź na sprawowane 
funkcje, wszystkie prace powstały właśnie w tych okolicach, w tym 
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cztery zostały skopiowane w Chałaimgródku przez Iwanowskiego            

lub jego sekretarzy. Wyjątek stanowi tylko jeden rękopis, pamiętnik 
Bogusławskiego, napisany w Karlsbadzie.  

Wszystkie rękopisy znajdujące się w posiadaniu Iwanowskiego 
napisane zostały w języku polskim, wyjątkowo reprezentowane są tylko: 
język łaciński, rosyjski i francuski. Język łaciński pojawia się w rękopi-
sach księży oraz pracach sięgających czasów Stanisława Augusta. Z kolei 

język rosyjski występuje w pamiętnikach zesłańców na Sybir. Nie może 
dziwić zainteresowanie Iwanowskiego tymi pracami, ponieważ wiadomo, 
że posługiwał się on wszystkimi tymi językami. 

Iwanowski nie posiadał ekslibrisu, nie oznaczył też posiadanych 
rękopisów w żaden szczególny sposób. O ich przynależności do jego 
zbiorów świadczą notatki sporządzone ręką Heleniusza. Zawierają one 

opis zawartości rękopisu, wiadomości dotyczące jego autora, a także 
często informacje o losach rękopisu i sposobie ich pozyskania. W nie-
licznych przypadkach Iwanowski ograniczył się tylko do własnoręcznego 
nadania bądź przepisania tytułu pracy. 

Ponadto na większości tych dokumentów znajdują się daty: 
„1887” i „1898”. Świadczą one o darze Iwanowskiego na rzecz Biblioteki 

Jagiellońskiej, a zapisane zostały przez Karola Estreichera w momencie 
włączania dokumentów do zbiorów książnicy.  

Poza opisanym zbiorem rękopisów, historycznoliterackie zainte-
resowania Iwanowskiego odzwierciedlała także kolekcja obrazów,                    
których bogaty zbiór skompletował Heleniusz w majątkach Nenadysze 
i Chałaimgródku. Jej zawartość można dziś odtworzyć na podstawie 

korespondencji pomiędzy Iwanowskim, a osobami pośredniczącymi 
w zakupie obrazów, bądź też w oparciu o korespondencję z samymi 
malarzami (np. Wojciechem Kossakiem), u których zamawiał dzieła. 
W skład kolekcji Iwanowskiego weszło 58 portretów – m.in. Jana                
Karola Chodkiewicza, Stanisława Konarskiego, Jana II Sobieskiego, 
Joachima Lelewela, Stanisława Staszica, Tadeusza Czackiego,                    

Jana Zygmunta Skrzyneckiego, Wacława hr. Rzewuskiego, Juliusza 
Słowackiego i Ignacego Krasickiego, pędzla m.in. Wojciecha Kossaka, 
Kazimierza Mireckiego, Antoniego Gramatyki, Aleksandra Mroczkow-
skiego i Wacława Koniuszki. Nikt jednak nie podjął dotychczas próby 
dokonania całościowego opracowania i oceny tego zbioru. 
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można znaleźć nie tylko pozycje książkowe, ale również druki ulotne, 
pocztówki, grafikę i mapy. Główny zrąb kolekcji stanowią bogato       
zdobione druki dziewiętnasto- i dwudziestowieczne ilustrowane ekslibri-
sami bibliofila. Uwagę przyciągają także znaki proweniencyjne. Informa-
cje biograficzne zawarte w tekście wyjaśniają szczególną więź jaka 
łączyła pierwszego Kawalera Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem 

ze Lwowem oraz z Janem Parandowskim i jego rodziną. 
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 Powstanie Biblioteki Sejmu Śląskiego w 1922 r. spowodowało 

ogromny przełom kulturalny i edukacyjny w regionie. „W inicjatywie 
takiej dostrzec należy przede wszystkim wyraz hołdu i szacunku dla 
słowa polskiego i jego materialnego kształtu – polskiej książki, czyli 
wartości, które przez wieki były przedmiotem szczególnego kultu wśród 
Ślązaków” [17, s. 5] – tak Jerzy Ziętek, wojewoda śląski, ocenił służbę na 
rzecz narodu i kultury jaką przez lata pełniła Biblioteka Śląska. 

 Już od początku istnienia placówki „w preliminarzu budżetowym 
zabezpieczano stałe kwoty na potrzeby Biblioteki, z przeznaczeniem na 
zakup książek (głównie z zakresu prawa, historii i literatury), rękopisów, 
map, druków ulotnych i czasopism, asygnując pewne sumy na oprawę 
zbiorów, zwłaszcza czasopism. Szczególnie dbano o gromadzenie mate-
riałów związanych ze Śląskiem” [16, s. 5-6]. Szerzej na temat unikatowo-

ści i bogactwa zbiorów tej instytucji pisał Jan Kantyka w publikacji 
wydanej z okazji pięćdziesięciolecia Biblioteki. „Indywidualne zakupy, 
wpływy z egzemplarza obowiązkowego, dary oraz zakup kilku poważ-
nych bibliotek prywatnych ukształtowały księgozbiór Biblioteki Sejmu 
Śląskiego. Z większych nabytków wymienić należy przede wszystkim 
księgozbiór Aleksandra Kraushara [15], bibliotekę Związku Przemysłow-

ców Górniczo-Hutniczych, bibliotekę Towarzystwa Przyjaciół Nauk na       
Śląsku, księgozbiory Piotra Smyrki z Bogacicy

1
 koło Kluczborka, Emila 

Caspariego [4] – radcy miejskiego miasta Mysłowic, Józefa Gallusa 
z Bytomia [6] oraz bardzo cenny zbiór sileziaków Konstantego Prusa” 
[7, s. 19; 8].

 
Według relacji Teresy Roszkowskiej „W okresie powojen-

nym księgozbiór biblioteki wzbogaciły liczne dary, m.in.: Wandy         

Koraszewskiej, ks. prałata Jerzego Pawlika, Janiny i Kazimierza        
Smogorzewskich, a także Romana Chrząstowskiego” [16, s. 6-8]. Do dziś 
bibliofile oddają swoje najcenniejsze zbiory pod opiekę placówki. Wśród 
znanych kolekcji znalazły się również m.in. księgozbiory Oswalda Balze-
ra i pozyskana w 2008 r. kolekcja Arnolda Zweiga

2
. 

                                                           
1
 Był to zbiór czasopism polskich gromadzony przez rodzinę Smyrków 

od dwóch pokoleń. Wśród licznych tytułów można było znaleźć m.in. takie 

jak: „Górnoślązak”, „Katolik”, „Dziennik Śląski”. 
2
 Kolekcja niemieckiego powieściopisarza zgromadzona w Bibliotece Śląskiej 

liczy około 2 000 woluminów i jednostek. Są tu pierwsze i kolejne wydania 

dzieł Zweiga, a także ich tłumaczenia na języki obce: angielski, włoski,        

węgierski, duński, rosyjski, serbsko-chorwacki, czeski. Na wielu książkach 

znajdują się odręczne dedykacje autora dla znajomych i przyjaciół. Dopełnie-

nie kolekcji stanowią materiały biograficzne oraz opracowania twórczości         

A. Zweiga.  
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 Księgozbiory K. Prusa, A. Kraushara i O. Balzera zostały już 

zbadane i wnikliwie opisane w literaturze fachowej [2, s. 7-33].            
Wielostronnie ukazano nie tylko ich walory kulturowe i intelektualne, ale 
również aspekt estetyczny. Szczególną uwagę badaczy tych zbiorów 
przyciągały tak piękne oprawy i ilustracje, jak i znaki własnościowe oraz 
dedykacje. Pod tym samym kątem będzie rozpatrywana kolekcja Romana 
Chrząstowskiego w niniejszym artykule. 

 Roman Chrząstowski to postać niezwykła, wyróżniająca się niepo-
spolitym umiłowaniem książki i słowa pisanego. Bibliofil, harcerz,        
społecznik, wieloletni działacz i prezes Śląskiego Oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Książki [11]. Urodził się 12 marca 1906 r. w Drohobyczu 
(woj. lwowskie) w inteligenckiej rodzinie o patriotycznych tradycjach. 
Losy tego wielopokoleniowego rodu

3
 związane były również z Krako-

wem i Lwowem, gdzie Chrząstowscy zamieszkali od 1919 r. Tam też 
w 1926 r. przyszły kolekcjoner złożył egzamin dojrzałości w Państwo-
wym XI Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym im. Śniadeckich 
i podjął decyzję o kierunku dalszego kształcenia. Po śmierci ojca, aby 
utrzymać matkę i młodsze rodzeństwo rozpoczął pracę w Urzędzie         
Miejskim. Równolegle z pracą zarobkową podjął też studia na Politech-

nice Lwowskiej w zakresie rysunku i grafiki, a potem architektury.        
Niestety konieczność zarabiania na życie i utrzymywania całej rodziny 
zmusiła go do przerwania studiów. Wybuch II wojny światowej i okupa-
cja niemiecka zmieniły dalsze losy Romana Chrząstowskiego. Trudy 
ucieczki z transportu kierowanego na przymusowe roboty w Niemczech 
zakończyły się szczęśliwie w Limanowej, skąd w 1946 r. udał do               

Katowic i osiadł na stałe. Przez 43 lata, aż do przejścia na emeryturę 
w 1994 r. pracował nieprzerwanie w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach 
jako Naczelnik Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych oraz 
Kierownik Rzemieślniczego Ośrodka Postępu Technicznego [13]. 
  

Więcej faktów na temat życia i działalności R. Chrząstowskiego 
podaje Barbara Maresz, przytaczając nie tylko wątki powstańcze w dzie-

jach wielopokoleniowej rodziny Chrząstowskich, ale omawiając aktyw-
ność bibliofila do czasów współczesnych [12, s. 96-106]. Podaje m.in. iż 
był on założycielem biblioteki literatury fachowej, w której to powołał 
stanowiska instruktorów, „organizował kursy w celu podnoszenia wiedzy 
powszechnej i etyki rzemiosła, przygotowywał liczne konkursy z wysta-

                                                           
3
 Dziadek, powstaniec z 1863 r. utracił majątek za udział w polskim zrywie 

niepodległościowym. Ojciec, absolwent wiedeńskiej szkoły sztuk pięknych, 

malarz, przez wiele lat był profesorem rysunku i geometrii wykreślnej w szko-

łach średnich i artystycznych. 
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wami z zakresu kowalstwa artystycznego i meblarstwa, artystycznej 

oprawy książki, fotografii i innych specjalności” [12, s. 99-103]. 
 Chrząstowski przez lata był harcerzem, stąd też wywodziła się jego 
dbałość o młodzież. Aranżował liczne zloty i wycieczki krajoznawcze, 
w ramach których organizował konkursy czytelnicze, występy zespołów 
muzycznych oraz spotkania autorskie. W 1956 r. wystąpił do Koła Mło-
dzieży Rzemieślniczej z propozycją ufundowania książek i ekslibrisów 

do bibliotek w tzw. Szkołach Tysiąclecia. Ekslibrisy te wykonał znany 
wówczas artysta grafik Edward Grabowski

4
.
  

 Pasje bibliofilskie zaowocowały również opracowaniem regional-
nych monografii rzemiosła na Śląsku. W sumie dzięki działaniom 
R. Chrząstowskiego i specjalnie powołanemu zespołowi naukowców 
ukazało się 10 tomów bogato ilustrowanych monografii, których wydanie 

wspomagała finansowo Izba Rzemieślnicza. Starannie oprawione egzem-
plarze przekazano w 1964 r. Bibliotece Śląskiej i Związkowi Izb         
Rzemieślniczych z Warszawy [13, s. 6].  
 Inną równie cenną inicjatywą Romana Chrząstowskiego okazało 
się powołanie w 1968 r. Śląskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Książki, którego prezesem pozostawał przez kilka kadencji, bo aż do 

1995 r. Dzięki jego aktywności i zaangażowaniu Towarzystwo rozpoczę-
ło dynamiczną działalność wydawniczą i edukacyjną. Ukazało się            
bowiem w tym okresie szereg druków bibliofilskich, zorganizowano 
liczne imprezy promujące nie tylko piękną książkę, ale i czytelnictwo. 
Członkowie spotykali się z bibliofilami z całej Polski na licznych zjaz-
dach i spotkaniach pogłębiając wiedzę o książce i rozwijając swoje pasje. 

Biografia Chrząstowskiego, wieloletniego przyjaciela Biblioteki 
Śląskiej i jej pracowników, powstawała niejako na bieżąco, aż do jego 
śmierci w 2005 r. Pracownicy Biblioteki chętnie współpracowali z biblio-
filem współorganizując liczne przedsięwzięcia i imprezy kulturalne. 
Przykładem takiego wydarzenia może być zorganizowana w 1998 r. 
wystawa pod hasłem Lwów naszej pamięci. Zaprezentowano wówczas 

zbiory śląskich kresowiaków oraz m.in. leopoldiana pochodzące ze zbio-
rów prywatnych bibliofila [12, s. 99-103].  
 Dzięki zaangażowaniu i zapałowi do pracy Chrząstowski wielo-
krotnie udowadniał, iż miłość do książek jest dla niego najważniejsza. 
Wielokrotnie podkreślał swoją maksymę życiową: „Książki kocham, 
dlatego nie potrafię ich sprzedać. Mogę jedynie podarować!” [12, s. 99].

 

Był pierwszym kawalerem Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem      

                                                           
4
  E. Grabowski (1904-1966) – grafik z tzw. szkoły wileńskiej. 
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(łac. Signum Albi Corvi cum Heliantho)
5
. To niezwykle rzadkie dziś 

i prestiżowe odznaczenie przyznano mu za aktywną działalność na rzecz 
Oddziału Śląskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Katowicach oraz 
za inicjatywę powołania Komitetu Budowy Pomnika harcerzy poległych 
w obronie Katowic w 1939 r. „Order Białego Kruka ze Słonecznikiem 
wykonany jest w brązie, przedstawia równoramienną trójkątną tarczę, 
jednym z kątów zwróconą pionowo w górę. W środku tarczy jest płasko-

rzeźba białego kruka z rozpostartymi skrzydłami. U podstawy trójkąta 
tarczy, w jej środku, zwisa rzeźbiona tarcza słonecznika. Oba symbole 
nawiązują do tytułu pierwszej drukowanej w Lublinie w roku 1630 
książki polskiej: Jeremi Drexelius – Słonecznik albo porównanie woli 
ludzkiej z wolą Bożą... w drukarni Pawła Konrada” [9]. Order ten jest 
najważniejszym wśród odznaczeń jakie otrzymał ten niezwykły człowiek, 

jednak jego biografia byłaby niepełna, gdyby nie wspomnieć o przyzna-
nym w 1996 r. honorowym tytule Amicus Librum nadawanym przez 
Bibliotekę Śląską oraz o Nagrodzie im. Juliusza Ligonia z 1999 r.  
 Wśród wielu zasług i osiągnięć największą jednak jest bibliofilska 
pasja Chrząstowskiego. Bibliofilstwo uprawiał on bowiem w każdych 
warunkach, bez względu na sytuację polityczną czy rodzinną, stąd też 

pokaźny księgozbiór jaki zgromadził. W Bibliotece Śląskiej w Dziale 
Zbiorów Specjalnych przechowywana jest kolekcja Romana Chrząstow-
skiego liczącą łącznie 1 307 woluminów różnych dokumentów. Dary 
wpływały do Biblioteki przez wiele lat, najwięcej w latach 1998-1999. 
Wśród nich występują nie tylko druki zwarte, ale również rękopisy, 
fotografie, pocztówki, oryginalne grafiki, ekslibrisy, zbiory kartograficz-

ne oraz druki ulotne. Nie wszystkie jednak są wprowadzone do katalogu. 
Dział Zbiorów Specjalnych posiada dwa katalogi obejmujące analizowa-
ny zbiór. Są to: katalog alfabetyczny i katalog formalny, w którym opisy 
ułożone są według typów dokumentów oznaczonych odpowiednimi 
kolorami.  
 Główny zrąb kolekcji stanowi dziewiętnasto- i dwudziestowieczne 

druki zwarte. Zachował się również jeden starodruk. Jak podają pracow-
nicy Działu Zbiorów Specjalnych BŚ „Najstarszy druk w tym zespole to 
Tractatus de formandis epistolis, traktat o epistolografii, mający być 
wzorem dla młodzieży uczęszczającej do szkół pijarskich. Dzieło to jest 
niezwykle cenne ze względu na bogaty materiał źródłowy dotyczący 

                                                           
5
 Odznaczenie to otrzymuje osoba za wybitne zasługi położone na polu bibliofil-

stwa. Może to być osoba pisząca o książkach, drukująca je, bywa nią ilustrator, 

ekslibrista lub popularyzator wiedzy o książkach. Order nadawany jest od roku 

1976, otrzymało go dotychczas 27 osób. 
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historii Kościoła w Polsce. Autor – Sebastian Samuel Wysocki, ksiądz 

pijar, współpracownik Stanisława Konarskiego, dedykował swą pracę 
Michałowi Nieborskiemu, kasztelanowi płockiemu. Druk wytłoczono 
w Krakowie, w drukarni Michała Józefa Antoniego Dyaszewskiego 
w 1743 roku” [13, s. 12].

 
Publikacja ta, odnotowana w Bibliografii                      

polskiej : t. 33, Wil-Y Estreicherów,  wydana została w tzw. formacie 4° 
i jest oprawiona w skórę [5, s. 472-473].  

 Wśród druków dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych można 
znaleźć publikacje zróżnicowane tematycznie. Dominują jednak: historia 
Polski i Śląska, historia powszechna, dzieła o treści publicystycznej, 
pamiętniki, dzieła klasyków literatury, szeroko pojęte bibliofilstwo oraz 
dzieła własne autora. Ponadto zdarzają się również albumy fotograficzne 
i zbiory pieśni ludowych. Chrząstowski w swojej bibliotece zgromadził 

również wiele opracowań i szkiców literackich. Szczególnie interesował 
się życiem i twórczością znanych postaci życia społecznego i literackie-
go, o czym świadczą zgromadzone wydawnictwa: Mickiewicz ilustrowa-
ny (sygn. 7411)

6
, Rozmowy o książkach Jarosława Iwaszkiewicza (sygn. 

7453 I) lub Księgozbiór Bolesława Prusa (sygn. 7628 II). Z wielkim 
zaangażowaniem zbierał ponadto dokumenty o charakterze pamiętnikar-

skim, wspomnienia i kroniki, np. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska 
z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III     
wydane z rękopisu Edwarda Raczyńskiego w 1840 r. (sygn. 7618),       
Pamiętniki Franciszka Karpińskiego z rękopisu wydane przez Jana      
Moraczewskiego we Lwowie w 1849 r. (sygn.7847 I), Kronika dni oblę-
żenia : (Wrocław 22 I-6 V1945) autorstwa Paula Piekerta (sygn. 7626 II), 

trzytomowe pamiętniki Floriana Bochowica pt. Obraz myśli mojej na 
pamiątkę żonie i  dzieciom (sygn. 7806 I, 7807 I, 7808 I) oraz dwutomo-
we paryskie wydanie Pamiętnika oblężenia Częstochowy : 1655 r. autor-
stwa o. Augustyna Kordeckiego z 1867 r. (sygn. 7821 I)  
 Warto wspomnieć również unikatowe wydawnictwa miniaturowe, 
takie jak Modlitwy Legionów Polskich (sygn. 7991 I) wydane w Wiedniu 

w 1915 r., czy też Żywot Pani Poczciwej Kornela Makuszyńskiego (sygn. 
7818 I), wydany w Warszawie w 1924 r. 
 Odrębną kategorię wśród publikacji dziewiętnasto- i dwudziesto-
wiecznych stanowią książki autorstwa Jana Parandowskiego. Chrząstow-
ski uwielbiał mitologię, a Parandowskiego uważał za mistrza gatunku. 
Fascynacja twórczością tego pisarza sprawiła, iż zgromadził on w sumie 

                                                           
6
 Wszystkie sygnatury zawarte w artykule wskazują na lokalizację w Bibliotece 

Śląskiej. 
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trzydzieści osiem wydawnictw jego autorstwa, jedną publikację jego 

żony Ireny oraz trzy publikacje współwydane z synem – Zbigniewem 
Parandowskim. Większość z nich to pierwsze wydania dzieł mistrza, 
które później dzięki staraniom Chrząstowskiego zyskały nowe artystycz-
ne oprawy. „Autorami tych rzemieślniczych «perełek» byli znakomici           
artyści introligatorzy – Stanisław Pełech ze Lwowa, Helena Karpińska 
z Cieszyna, czy Stanisław Wilczek z Krakowa. Wiele tych dzieł ozdabia 

nadto odręczny podpis autora, który Chrząstowski otrzymał 21 maja 1966 
roku podczas wizyty w domu  Parandowskiego. Cała kolekcja dzieł     
Parandowskiego opatrzona została barwnym ekslibrisem Romana Chrzą-
stowskiego (nawiązującym do twórczości Parandowskiego), wykonanym 
na zamówienie specjalnie dla tej kolekcji u katowickiego artysty grafika, 
współzałożyciela Katowickiego Towarzystwa Miłośników Książki 

i Grafiki – Edwarda Grabowskiego” [13, s. 13].  
 Jednym z najbardziej wyjątkowych egzemplarzy w tej części  
kolekcji jest Zegar słoneczny (sygn. 7414 I). Ekslibris Jana Parandow-
skiego umieszczony na wyklejce wydania czwartego z 1963 r., utrzyma-
ny jest w odcieniach bieli i brązu. Przedstawia głowę lwa w koronie 
(prawy górny róg), od której odchodzą promienie wskazujące na tarczę 

zegara słonecznego. Cyfry rzymskie na tarczy przypominają stylizację 
antyczną. Inny egzemplarz tego samego dzieła (sygn. 7452 I) również 
oprawiony jest przez introligatora. Na karcie przedtytułowej znajduje się 
autograf autora z datą 21 V 1966 r., a na wyklejce umieszczono ekslibris 
właściciela kolekcji. Kolejnym, równie interesującym znakiem własno-
ściowym, okazał się ekslibris umieszczony w egzemplarzu Refleksji 

z  1975 r. (sygn. 74701). Jest to ekslibris krakowskiego introligatora         
Stanisława Wilczka, przedstawiający dawną prasę drukarską. Uwagę 
przyciąga artystyczna, introligatorska oprawa. 
 Innym równie interesującym przykładem umiłowania twórczości 
Parandowskiego była powieść młodzieżowa pt. Mały Kopernik (sygn. 
7620 II). Publikacja, wydana dzięki staraniom Toruńskiego Towarzystwa 

Bibliofilów im. Joachima Lelewela, odznaczała się pięknymi całostroni-
cowymi grafikami przedstawiającymi tzw. mapy nieba, na których 
umieszczono wizerunki znaków zodiaku. Oprawa płócienna, bordowa, ze 
ślepo tłoczonym monogramem właściciela kolekcji sprawia, iż wzrasta 
zainteresowanie tą pozycją. Autorem tego niezwykłego monogramu był 
Bernard Henslok – katowicki artysta introligator. Następnym rzadko 

spotykanym obiektem w tym zespole jest publikacja zatytułowana    
Podróże literackie (sygn. 7649 II). Jasnobrązowa, płócienna oprawa 
przyciąga uwagę czytelnika wytłoczonym monogramem autora dzieła. 
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Liczne tłoczenia i złocone litery pokazują kunszt pracy artystycznej 

introligatora.  
 Druga wyróżniająca się część zespołu to tzw. leopoldiana.             
Przeważają tutaj głównie druki  dziewiętnastowieczne, wydawane przez 
tak znakomitych edytorów jak Herman Altenberg, Bartłomiej Jabłoński 
i Syn oraz Piotr Piller. Wśród dzieł mistrza literatury antycznej wydanych 
w „Lwim Grodzie” znalazł się również pierwszy egzemplarz wydawnic-

twa pt. Rzym czarodziejski (sygn. 7693 II). Publikacja stanowi tekst     
prelekcji wygłoszonej przez J. Parandowskiego 7 grudnia 1922 r. 
we Lwowie. Przemówienie wygłoszone dzięki staraniom Zawodowego 
Związku Literatów Polskich wydane zostało w dwóch nakładach – zwy-
kłym i bibliofilskim. Egzemplarz bibliofilski posiadał właśnie Roman 
Chrząstowski w swych zbiorach. Jak informuje wydawca – Spółka       

Akcyjna Wydawnicza ze Lwowa „Poza nakładem odbito na papierze 
bezdrzewnym 25 numerowanych egzemplarzy z podpisem autora” [14]. 
Wykonana później, przypominająca czerwoną skórę, oprawa dopełnia 
wyjątkowości dzieła.  
 Wiele dzieł gromadzonych przez Chrząstowskiego opatrzono 
ciekawymi znakami własnościowymi. Taki unikatowy ekslibris można 

znaleźć również w egzemplarzu Erosa na Olimpie (sygn. 7824 I). Tekst 
w całości wydrukowano na gładkim papierze z wyraźnie zaznaczonymi 
elementami matrycy. Oprócz ekslibrisu Romana Chrząstowskiego          
znajdujemy ekslibris „Z książek Stasi”. Tutaj, podobnie jak i w wielu 
poprzednich wydaniach, występuje czerwona płócienna oprawa i złocone 
litery. 

 Jednym z ciekawszych obiektów wśród tak licznie zgromadzonych 
leopoldianów jest Król życia (sygn. 7421 I) autorstwa Jana Parandow-
skiego wydany w 1930 r. u H. Altenberga we Lwowie. Książka opra-
wiona w granatowe płótno, bogato zdobiona licznymi złoceniami 
i tłoczonymi literami, zawiera dedykację J. Parandowskiego dla Romana 
Dybowskiego: „Panu Profesorowi Romanowi Dybowskiemu z wyrazami 

głębokiego szacunku. Jan Parandowski, Warszawa 8 II 1930”. Na wy-
klejce znajduje się ekslibris Romana Chrząstowskiego

7
 wykonany przez 

Wiktora Zbigniewa Langera – znanego krakowskiego artystę plastyka. 
Langer był artystą o wszechstronnych zainteresowaniach, kolegą Romana 
Chrząstowskiego ze studiów na Politechnice Lwowskiej w latach 1930-
1933 [13, s. 15]. 

                                                           
7
 Jest to ekslibris z monogramem, przedstawiający stylizowane inicjały imienia 

i nazwiska RCH oraz napisem w otoku – Ekslibris Romana Chrząstowskiego. 
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 Wśród dzieł mistrza literatury antycznej wydanych w „Lwim Gro-

dzie” znalazła się również literatura publicystyczna. Publikacja zatytuło-
wana Bolszewizm i bolszewicy w Rosyi (sygn. 7641 II) z odręczną 
dedykacją dla żony autora przyciąga oko bibliofila nie tylko ekslibrisem 
Langera, ale również swą stylizacją przypominającą stary druk (wydanie 
z 1919 r.). Oprawa jest płócienna, barwna wyklejka przypomina labirynt, 
a na grzbiecie 3 podwójne garby.  

 Oprócz publikacji autorstwa Jana Parandowskiego Roman Chrzą-
stowski gromadził również informacje o życiu i twórczości swojego 
mistrza. Uzupełnieniem antycznych fascynacji kolekcjonera stał się 
bogaty zbiór opracowań, wśród których nie zabrakło, opublikowanej 
nakładem wydawnictwa Iskry, biograficznej opowieści o życiu pisarza 
pt. Dzień Jana autorstwa Ireny Parandowskiej (sygn. 7861 I). Kolejnym, 

równie istotnym przykładem jest książka pt. Parandowski napisana przez 
Edwarda Kozikowskiego (sygn. 7864 I). Wydanie z 1964 r. odznacza się 
nie tylko artystyczną oprawą, ale również autografem autora mitologii. 
Niezwykle cennym egzemplarzem w tym zbiorze jest także Świat książek 
Jana Parandowskiego autorstwa Zdzisława Libery (sygn. 7533 II).        
Publikacja wydana w całości na papierze czerpanym została przygotowa-

na z okazji VII Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół 
Książki (Warszawa 16-18 maja 1986 r.). Z informacji zamieszczonych 
w metryczce dowiadujemy się więcej na temat jej powstania: „Do druku 
przygotował i opatrzył Michał Hilchen. Złożono czcionkami Imprint 
i Nicolas Cochin w układzie typograficznym Krzysztofa Jeronimka. 
Wydrukowano 300 ręcznie numerowanych egzemplarzy w Doświadczal-

nej Oficynie Graficznej PSP w Warszawie” [10]. Egzemplarze 1-30 
otrzymał autor, 31-50 rodzina J. Parandowskiego, 51-250 uczestnicy 
Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Lublinie, natomiast 251-300 
pozostały w gestii Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Książki.  
 Prezentowany dokument to jeden z wielu druków bibliofilskich 
w kolekcji. Były one wydawane najczęściej przy okazji uroczystości 

i obchodów rocznicowych, mające zwykle charakter ulotny, wzbogacały 
towarzyszące im wydarzenia. Przykładem takiej publikacji jest egzem-
plarz autorstwa Władysława Kwiatkowskiego pt. 325 lat drukarstwa 
kaliskiego (sygn. 7747 II). Już na stronie przedtytułowej znajdujemy 
drukowaną dedykację „Uczestnikom Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Kaliszu ofiaruje niniejszy druk Oddział 

Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu”. Dedykacja odręczna jest 
jednak znacznie cenniejsza. Upamiętnia bowiem spotkanie śląskich         
bibliofilów w Rogowie 15 września 1979 r. Książka, stanowiąca reprint 
Katalogu druków kaliskich wydanego w 1928 r., opublikowana została 
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w nakładzie 300 egzemplarzy numerowanych. Na stronie redakcyjnej 

widnieje informacja o egzemplarzach specjalnych. Część z nich, bo 39, 
to egzemplarze numerowane, a 11 to tzw. imienne. Zostały wydrukowane 
na ręcznie czerpanym papierze dla członków Towarzystwa Przyjaciół 
Książki w Kaliszu. Publikacja, którą posiadał w swych zbiorach Chrzą-
stowski, należała niegdyś do Alfonsa Parczewskiego – polskiego prawni-
ka, historyka i działacza społeczno-politycznego [1].  

 Inną, równie interesującą publikacją o charakterze bibliofilskim, 
jest biografia polskiego bibliotekarza i językoznawcy – Samuela Bogumi-
ła Lindego. Wydawnictwo okolicznościowe, zatytułowane Samuel           
Bogumił Linde : twórca pierwszego słownika języka polskiego (sygn. 
7754 II), zadedykowane zostało „Członkom Towarzystwa Bibliofilów 
im. J. Lelewela w Toruniu”, a poświęcone „Wielkiemu Toruńczykowi 

Samuelowi Bogumiłowi Linde – twórcy pierwszego słownika języka 
polskiego ofiaruje Książnica Miejska. Toruń 1978”. Publikacja, wydana, 
podobnie jak większość druków bibliofilskich na papierze czerpanym, 
wzbogacona została licznymi kartami tablic i fotografiami. Na okładce 
widnieje miniatura portretu tego jednego z najsłynniejszych polskich 
leksykologów.  

 Powyższe przykłady to tylko część druków okolicznościowych 
w kolekcji Romana Chrząstowskiego. Należy również wspomnieć 
o takich publikacjach, jak: Z dziejów walki z chorobami zakaźnymi 
w Kielcach : druk pamiątkowy z okazji naukowego zjazdu lekarzy Stani-
sława Koby (sygn. 9603 III) z reprodukowanymi drzeworytami Stefana 
Mrożewskiego [3] czy też Author deflet Silesian, aptriam suam autorstwa 

Szymona Pistoriusa (sygn. 77431 I). Publikacja swą stylistyką nawiązuje 
do starych druków łacińskich. Strona tytułowa z widocznym elementem 
roślinnym w ramce oraz kolofonem na końcu, wydana została na ręcznie 
czerpanym papierze pochodzącym z Papierni w Dusznikach Zdroju. Jest 
to dwudziesta czwarta publikacja Oddziału Śląskiego Towarzystwa         
Przyjaciół Książki pod redakcją Romana Chrząstowskiego, a „Antykwą 

toruńską do druku złożyła ją Krystyna Śliwa, odbijał Józef Obierzyński, 
prace introligatorskie wykonała Krystyna Fura”

8
. Kolejnym interesują-

cym wydawnictwem jest Rozprawa przygody starego żołnierza roku 
pańskiego 1595 uczyniona : przedmowa książki do przechodzących : 
zagadka bibliograficzna z 1825-1905 w opracowaniu Józefa Mayera 
(sygn. 7755 II). Na stronie przedtytułowej Rozprawy... umieszczono 

reprodukcję karty tytułowej egzemplarza z Biblioteki Czartoryskich 

                                                           
8
 Author deflet Silesian, aptriam suam autorstwa Szymona Pistoriusa.  
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w Krakowie z datą 1595. Sygnet Towarzystwa Przyjaciół Książki zapro-

jektowała Ewa Gorecka.  
 Wśród unikatowych pozycji należy wymienić również te, które 
wyróżniały się ciekawymi znakami lub pieczęciami proweniencyjnymi. 
Zaliczyć tu możemy takie tytuły jak: Dziennik oficera francuskiego, 
w służbie konfederacji Barskiej : pojmanego przez Moskali i zasłanego 
w Sybir (sygn. 7827 I), Homera Odyssea w przekładzie Antoniego       

Bronikowskiego (sygn. 7610 II), czy też Wildungen i jego źródła mine-
ralne : z szczególnym uwzględnieniem ich działania w cierpieniach      
narządu moczowego (sygn. 7862 I). Dziennik oficera... wydany został we 
Lwowie przez Wydawnictwo Dziennika Literackiego w 1866 r. U dołu 
ostatniej strony widnieje pieczęć pierwszego właściciela książki – inży-
niera Franciszka Jareckiego. W Odyssei (sygn. 7610 II) natomiast natra-

fiamy na niewielką nalepkę umieszczoną w lewym górnym rogu okładki. 
Nalepka w kształcie różowego znaczka pocztowego może sugerować 
wcześniejsze miejsce przechowywania dokumentu: „Georg Friedrich 
Buchhandlung und Antiquariat, Breslau, Ursulinerstraisse 2/3”. Zaskaku-
jąca jest również pieczęć na egzemplarzu autorstwa Marca Wolrada 
(sygn. 7862 I) . Na karcie tytułowej umieszczono bowiem pieczęć „Król. 

rumuński dostawca nadworny Rudolf Weinreb, główny skład wód mine-
ralnych Lwów”. 
 Najciekawsze jednak spośród wymienionych okazują się pieczęcie 
własnościowe w publikacji zatytułowanej Mała geografia i historya 
Polski : (z litografowaną mapą) w opracowaniu Stanisława Myszkow-
skiego (sygn. 7869 I). Książka wydana w 1878 r. w Jarosławiu przyciąga 

uwagę pieczęcią własnościową „Chrząstowski oraz Księgarnia F. Szcze-
pański w Drohobyczu”. Brak ekslibrisu i papierowa, twarda oprawa 
z płótnem na grzbiecie, nie umniejszają wartości dzieła.  
 Kolekcja Romana Chrząstowskiego to uporządkowany i systema-
tycznie gromadzony według ściśle określonych kryteriów księgozbiór. 
Bibliofil zbierał również pocztówki i mapy. Najczęściej były to zbiory na 

temat Lwowa lub ze Lwowem związane. Pocztówki w katalogu kolekcji 
zostały pogrupowane zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi kolek-
cjonera, tj. wedle obiektów architektonicznych. Wyróżnić tu możemy: 
place, pomniki, obiekty sakralne i inne obiekty. Łącznie zespół ten liczy 
150 pocztówek. Inną grupę stanowiły grafiki. Chrząstowski gromadził 
reprodukcje dzieł najsławniejszych artystów w tej dziedzinie. Obok zbio-

rów grafiki
9
 znalazły się także opracowania na ten temat. Są to np. 

                                                           
9
  W katalogu odnotowano 48 woluminów.  
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W  pracowniach dawnych grafików autorstwa Jana Białostockiego 

(sygn. 82865 II), Polscy królowie elekcyjni w grafice XVI-XVIII wieku 
(sygn. 9713 IV), Warszawa w grafice XVII wieku : ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej (sygn. 9754 III), Henryk Feilhauer : grafika – małe formy 
zawierająca grafikę oryginalną sygnowaną przez autora (sygn. 9624 III).  
 Wiele dokumentów z kolekcji znajduje się jeszcze ciągle poza 
katalogiem. Według danych udostępnionych w Dziale Zbiorów Specjal-

nych Biblioteki Śląskiej (stan na 30 czerwca 2010 r.) jest to: 60 rękopi-
sów, 273 fotografie, 170 pocztówek, 43 oryginalne grafiki, 63 ekslibrisy 
oraz 2 mapy. Łącznie daje to sumę 611 dokumentów. W katalogu nato-
miast wyróżnia się 414 druków dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych, 
4 ulotki, 7 map, 15 fotografii oraz 57 rękopisów, gdzie „wśród rękopisów 
zwraca uwagę dziewiętnastowieczne wydanie Koranu, z tekstem w języ-

ku arabskim, umieszczonym w złoconych ramkach. Ta nieduża książecz-
ka, oprawna w brązową skórę, została zakupiona w Stambule w sierpniu 
1939 r., co odnotował bibliofil na wyklejce” [13, s. 12]. 
 Analizując kolekcję Romana Chrząstowskiego można wysunąć 
wniosek, iż gromadzone przez lata dokumenty interesowały lwowskiego 
architekta nie tylko ze względu na ich treść i autorstwo, ale w nie mniej-

szym stopniu również ze względu na elementy typograficzne – estetycz-
ne. Wiele książek Chrząstowskiego odznaczało się bogatą szatą graficzną 
i introligatorską. Szczególna dbałość o walory estetyczne gromadzonych 
publikacji, staranność przechowywania oraz troska o zabezpieczenie 
księgozbioru w każdych warunkach są świadectwem tego, iż Roman 
Chrząstowski poświęcił się swojej pasji bez reszty. Niezwykłe poszano-

wanie książki spowodowało, że dziś jego cenny księgozbiór jest udostęp-
niany w Bibliotece Śląskiej. Zgromadzone pozycje można uznać za 
przykład kolekcji sztuki książki, ze względu na okazałe oprawy i liczne 
zdobienia. Kompozycja graficzna książki wysuwa się w tym zbiorze na 
pierwszy plan. Zgromadzone tak licznie książki bibliofila łączą w sobie 
estetykę i funkcjonalność, zachwycając swą urodą nawet najbardziej 

wymagającego czytelnika. Wiele z przytoczonych w artykule przykładów 
interesujących obiektów to obraz pracy artystycznej mistrzów edytorstwa 
i ilustratorstwa, które dzięki staraniom właściciela kolekcji mogły zostać 
udostępnione szerszemu gronu odbiorców.  

Ze względu na walory artystyczne kolekcja posiada dużą wartość 
dydaktyczną dla historyków książki i adeptów tej specjalizacji bibliolo-

gicznej – stanowi bowiem źródło ciekawych, różnorodnych w swym 
charakterze i pochodzeniu oraz dobrze zachowanych egzemplifikacji 
estetyki druku: oprawy, rozwiązań kompozycyjnych strony tytułowej, 
sztuki ilustratorskiej, sztuki dedykacji itp. Chrząstowski łączył w swoim 
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bibliofilskim zbieractwie kryteria tematyczne (parandowsciana, lwowia-

na, kresowiana), ale także kryteria estetyczne, poszukując do swej kolek-
cji książek pięknie wydanych, a liczne z nich wzbogacając o takie walory 
dzięki współpracy ze znanymi mistrzami sztuki introligatorskiej.  
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BIBLIOTHECA OF ROMAN CHRZĄSTOWSKI IN THE SILESIAN LIBRARY  

AS A COLLECTION OF BOOK ART  

 

 

ABSTRACT: 

 This article is proof of the fact that a bibliophile’s library is also 
a collection of book art. The heritage of Chrząstowski, which is kept in 
the Special Book Collection of the Silesian Library in Katowice, includes 
letters, postcards, graphic art and maps. The main framework of that 

collection is rich decorative documents from the XIX and XX centuries. 
They are also illustrated in Chrząstowski's exlibrises. The signs of prove-
nance also attract attention. Bibliographic information in the text explains 
the special relationship between First Knight of Order of the White Raven 
with Sunflower and Lvov, Jan Parandowski and his family.  
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ORGANIZACJA PRACY OŚWIATOWEJ TOWARZYSTWA CZYTELŃ 

LUDOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1922-1939 

 

 

ABSTRAKT: 

Towarzystwo Czytelń Ludowych działalność kulturalno-oświa-
tową rozpoczęło w 1880 r. w Poznaniu ogarniając swym zasięgiem całą 
Wielkopolskę, następnie tereny Pomorza i województwa śląskiego. Stru-
kturę organizacyjną Towarzystwa tworzyło Centralne Biuro w Poznaniu 

oraz Sekretariaty terenowe, a także komitety powiatowe i okręgowe. 
Nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawowały osoby duchowne, 
głównie ks. Antoni Ludwiczak, a następnie ks. Karol Milik. Praca Towa-
rzystwa Czytelń Ludowych opierała się na statutach, według których 
najważniejszym celem była organizacja bibliotek i działalność kultural-
no-oświatowa.  

Przez cały okres międzywojenny TCL prowadziło na terenie 
Górnego Śląska pozabiblioteczne formy pracy, które zgodnie z ideą 
miały na celu podniesienie poziomu wiedzy ogólnej ludności oraz          
wychowanie w duchu patriotyzmu i chrześcijaństwa. Działalność         
Towarzystwa charakteryzowała wówczas różnorodność form pracy – od 
akcji związanych z upowszechnianiem książki i czytelnictwa, poprzez 

uniwersytety ludowe, kursy dokształcające, wykłady, spotkania autorskie, 
wieczornice, akademie, wiece i festyny. Wielokierunkowa działalność 
społeczno-kulturalna stanowiła równocześnie element narodowo-patrio-
tycznego wychowania społeczeństwa. 
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Biblioteka. Działalność kulturalno-oświatowa. Towarzystwo Czytelń Ludo-
wych. Uniwersytet ludowy.  

 

 

Jedną z organizacji prowadzących aktywnie działalność oświa-

tową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego było Towarzystwo Czytelń Ludowych (TCL), utwo-
rzone w 1880 r. po to, by w sytuacji wszechobecnych akcji antypolskich 
walczyć o polskość i odrębność narodową.  

W XIX w. na ziemiach polskich powstawały różne towarzystwa 
i organizacje, które starały się podnosić poziom społeczno-gospodarczy 

oraz oświatowy społeczeństwa. Zajmowały się także w dużym stopniu 
edukacyjnym awansem Polaków, realizowanym poprzez upowszechnia-
nie czytelnictwa książek i czasopism. Niepoślednią rolę w procesie        
organizacji powszechnego czytelnictwa odgrywało właśnie od XIX w. 
TCL. Wtedy to ziemie zaboru pruskiego stały się z jednej strony areną               
aktywizacji polskiego ruchu narodowego, z drugiej – nasilonej akcji 

germanizacyjnej, wyrażającej się stałym ograniczeniem swobód             
politycznych, społecznych i kulturalnych Polaków. Paradoksalnie, 
te antypolskie działania spowodowały dalsze pobudzanie dążeń narodo-
wych rodzimej ludności.  
 Przedmiotem opracowania jest działalność TCL w województwie 
śląskim w latach 1922-1939 [podobną tematykę poruszono także 

w publikacji 8], a także analiza dokumentów w postaci kolejnych statu-
tów Towarzystwa, które pozwalają lepiej zrozumieć i poznać podstawy 
oraz motywy działania tego ruchu [15, s. 249-252].  

Należy jednak przypomnieć funkcjonowanie organizacji od          
momentu ukonstytuowania się TCL w Poznaniu w 1880 r. i prześledzić 
pracę aż do wybuchu II wojny światowej, która w zasadzie zakończyła 

działalność Towarzystwa, choć faktycznie istniało ono do sierpnia 1945 r. 
Omówienie akcji oświatowej TCL ograniczono do terenu województwa 
śląskiego po plebiscycie. Sporadycznie jednak, dla zobrazowania cało-
kształtu zagadnienia, przywołana została praca TCL z innych obszarów 
Polski. Nie uwzględniono natomiast terenu Śląska Cieszyńskiego, ponie-
waż na tym obszarze organizowaniem bibliotek, czytelń i działalnością 

kulturalno-oświatową zajmowała się Macierz Szkolna. 
 Istotne dla tego omówienia jest wskazanie zmieniających się        
zależności, mających wpływ na realizację czytelnictwa powszechnego, 
a w ślad za tym na organizację pracy oświatowej. Czynniki te występo-
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wały pomiędzy państwem, samorządem terytorialnym i towarzystwem 
oświatowym.  

Po plebiscycie i zapadnięciu decyzji o podziale Górnego Śląska, 
TCL energicznie włączyło się do akcji odbudowy oświaty w II Rzeczy-
pospolitej. Zwracano uwagę na kształtowanie postaw narodowych i mo-
ralno-etycznych. Służbę dla narodu Towarzystwo widziało przede 

wszystkim w pielęgnowaniu polskości, m.in. poprzez naukę czytania, 
zakładanie bibliotek, organizowanie wystaw książek. Dzięki książkom 
można było realizować akcje zaopatrywania w księgozbiory szkoły po-
wszechne na terenie całego województwa. Duże osiągnięcia TCL 
w upowszechnianiu oświaty na terenie województwa śląskiego możliwe 
były również dzięki dobrze zorganizowanej propagandzie książek 

i bibliotek, wydawaniu licznych ulotek, afiszy oraz ogłaszaniu reklam 
w prasie, radiu i kinie.  

Jednym ze źródeł informacji na temat początków pracy i działal-
ności TCL, największej instytucji oświaty pozaszkolnej na zachodnich 
ziemiach Polski, zwanej przez pruskie władze zaborcze nieoficjalnym 
Polskim Ministerstwem Oświaty [2], jest Statut TCL [15, s. 249-254]. 

Pierwszy i naczelny punkt statutu informował członków organizacji, że 
„Celem towarzystwa pod nazwą «Towarzystwo Czytelń Ludowych» jest 
szerzenie pożytecznych, religijne uczucia ludu podnoszących i pouczają-
cych książek polskich i zakładanie bibliotek ludowych” [15, s. 249]. 
Zakres działalności TCL był wynikiem nie tyle aspiracji twórców statutu, 
co raczej dowodził daleko posuniętej ostrożności w stosunku do zaborcy, 

dającej możliwość realizowania działalności oświatowej, co prawda 
w wąskim zakresie, bo jedynie w formie czytelnictwa wśród ludu pol-
skiego, jednak w sposób bardzo przemyślany i zorganizowany. Dbano 
przede wszystkim o odpowiedni dobór treściowy książek, stanowiących 
wyposażenie zakładanych bibliotek.  

W działalności oświatowej TCL wykorzystywało masowo narzę-

dzie edukacji, jakim była książka, która stanowiła jeden z czynników 
kształtujących kulturę ludności polskiej zamieszkałej na terenie woje-
wództwa śląskiego. Instytucje i organizacje społeczne zajmujące się 
rozpowszechnianiem książek pełniły wówczas funkcje kulturotwórcze 
i narodowotwórcze. Sądzić można, że ważną rolę w tym względzie     
odgrywała tradycja, a szczególnie świadomość dorobku przeszłości. 

Dotyczyła ona nie tylko podstawowych mechanizmów funkcjonowania 
obiegu materiałów, ale również niezwykle istotnej pozycji bibliotekar-
stwa, a zwłaszcza bibliotek i czytelni, w trudnym dla Polaków okresie – 
najpierw utraty państwowości, a później odradzania się struktur państwa 
polskiego. 
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Kupowane i przekazywane do bibliotek Towarzystwa książki 
poddawano ścisłej selekcji, której dokonywała specjalnie powoływana 
komisja krytyczna

1
, mająca niezwykle poważne zadanie, bowiem władze 

pruskie nakazywały usuwać z księgozbiorów dzieła, dotyczące chociażby 
pośrednio polityki czy historii Polski. Bez orzeczenia komisji krytycznej 
żadna książka nie mogła dostać się do bibliotek TCL. W początkowym 

okresie działalności TCL władze Towarzystwa zbyt gorliwie eliminowały 
książki o wyraźnym zabarwieniu narodowym i kulturotwórczym, a trzeba 
przyznać, że profil ideowy organizacji wyrażał się w treściowej zawarto-
ści bibliotek. Dominowała w nich literatura religijna z pominięciem prac 
o charakterze narodowym [11, s. 65]. Preferowano literaturę ludową 
z dużą ilością beletrystyki moralizatorskiej, uznawanej często za wydaw-

nictwa popularne.  
Kolejne punkty statutu informowały o członkostwie w TCL. I tak 

„Członkiem Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni, co się do rocz-
nej składki w ilości najmniej 50 fen. zobowiąże. Przyjęcie zależy od 
Zarządu Towarzystwa, ewentualnie od walnego zebrania. Członek, który 
mimo wezwania przez cały rok nie opłacił składki, uważa się za wyklu-

czonego z Towarzystwa. Członek, który złoży składkę jednorazową 
najmniej sto marek, uważa się za stałego członka i wolny jest od cało-
rocznych składek” [15, s. 249]. W wyniku wytężonej pracy Towarzystwa 
liczba członków zainteresowanych działalnością kulturalną i oświatową 
wzrastała niespodziewanie szybko. Starano się pozyskiwać członków 
bądź sympatyków nie tylko w celu zwiększenia i poszerzenia organizacji, 

ale zabiegano o nich z powodów finansowych. Wpłacane składki oraz 
przekazywane ofiary pieniężne umożliwiały zakup nowych książek, 
a w ślad za tym tworzenie kolejnych bibliotek. By zyskiwać działaczy 
bezpośrednio zwracano się do całej inteligencji z prośbą o współpracę. 
W tym celu rozesłano odezwę do osób różnego stanu, informując społe-
czeństwo o dotychczasowej działalności TCL, równocześnie anonsując 

wydanie katalogu książek. Innym razem na łamach różnych czasopism, 
często lokalnych, ukazywały się sprawozdania z pracy i osiągnięć Towa-
rzystwa, co mogło stanowić zachętę do współdziałania i pozyskiwania 
kandydatów. 

Wspomniane kwestie finansowe tworzącego się Towarzystwa      
regulował pierwszy statut. W paragrafie 10., tak określono materialną 

podstawę funkcjonowania TCL: „Fundusze Towarzystwa tworzą się 

                                                           
1
 W pierwszych latach istnienia komisja ta składała się z czterech Członków: 

dwóch księży i dwóch osób świeckich. 
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z stałych i rocznych składek oraz dobrowolnych darów, a dzielą się na 
fundusz żelazny i ruchomy i podział ten uskutecznia Zarząd” [15, s. 249]. 
W praktyce na fundusz ruchomy przeznaczone były składki członkow-
skie oraz jednorazowe wpłaty, które powodowały nabycie prawa stałego 
członkostwa. Fundusz żelazny stanowiły natomiast wpływy z darowizn 
i legatów pochodzących nie tylko z zaboru pruskiego. Prawidłowe funk-

cjonowanie systemu finansowego zależało w dużej mierze od organizacji 
terytorialnej Towarzystwa, gdzie od początku działali specjalnie wybrani 
kolektorzy. Wydana Informacja ogólna zawierała wytyczne w kwestii 
zbierania składek: „Zaleca się też nie brać składek wyłącznie od zamoż-
nych, ale owszem od wszelkiego stanu ludzi odpowiednio do ustaw. 
Niewykluczone też przyjmowanie wszelkich jednorazowych datków, 

o które nie trudno się postarać przy wszelkiego rodzaju zebraniach towa-
rzyskich, uroczystościach familijnych i zabawach prywatnych. Zbieranie 
składek sposobem kolekt wykluczone jest prawem” [15, s. 36]. Z zalece-
nia organizacyjnego wynikało, że każdy czytelnik, będący członkiem 
TCL, musiał uiścić pewną minimalną przynajmniej kwotę.  

TCL nie odżegnywało się od innych sposobów zdobywania           

funduszy. Urządzano różne imprezy, takie jak bale czy zabawy, które 
niejednokrotnie wydatnie przyczyniały się do zasilania kasy. Również 
w ówczesnej prasie zamieszczano liczne apele i komunikaty wzywające 
do ofiarności na rzecz Towarzystwa. Organizowano ponadto, z dobrymi 
efektami, zbiórki okolicznościowe na weselach, chrzcinach, polowaniach 
[25, s. 63].  

Oprócz zbierania datków na cele oświatowe Towarzystwo        
ustawicznie wnosiło prośby do władz państwowych o subwencje na akcje 
biblioteczne. Poza finansowym wsparciem TCL otrzymywało od różnych 
instytucji lokale przeznaczone na cele biblioteczne, pokrywano koszty 
opłat za światło czy wręcz finansowano całe wyposażenie lokalu. Mimo 
to władze TCL nieustannie borykały się z problemem powiększania 

zasobów finansowych. Wraz z rozwojem sieci bibliotecznej wzrastały 
przecież wydatki nie tylko na zakup i oprawę książek, ale ponoszono 
koszty biurowe, administracyjne, prowadzono wysyłkę książek oraz 
korespondencję. Kasę organizacji powiększały drukowane przez TCL 
telegramy, znaczki i tym podobne wydawnictwa, które propagowały 
działalność Towarzystwa i stanowiły dodatkowe wpływy. Wydawano 

również książki i broszury, które sprzedawano we własnych księgarniach. 
Działalność wydawnicza Okręgu Górnośląskiego TCL spełniała głównie 
funkcje promujące biblioteki i czytelnictwo. Drukowano przede wszyst-
kim ulotki i afisze [8, s. 65]. Zajmowano się również publikowaniem kart 
świątecznych, a także broszur informacyjnych o różnym charakterze. 
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Możliwości finansowe Towarzystwa opierały się jednak głównie na 
funduszach ruchomych, o trudnej do przewidzenia wielkości. W rzeczy-
wistości byt Towarzystwa zależał od ofiarności społeczeństwa, wspiera-
jącego organizacje troszczące się o język i kulturę narodową. 

Ustawy TCL, uchwalone w 1880 r., w miarę upływu lat i zmie-
niających się potrzeb rozbudowano i zatwierdzano pięciokrotnie. 

W 1909 r. na nadzwyczajnym walnym zebraniu przeanalizowano dotych-
czasową działalność Towarzystwa, poszerzając zakres jego zadań we 
wszystkich paragrafach. Postanowiono bowiem, że: „Celem TCL jest 
oświecenie ludu przez szerzenie przystępnych, religijne uczucia ludu 
podnoszących i pouczających książek polskich, zakładanie bezpłatnych 
bibliotek ludowych, urządzanie popularnych odczytów i wykładów oraz 

inne odpowiednie środki” [24, s. 9]. Wskazywano też na takie formy 
pracy oświatowej jak: czytanki wieczorne, przedstawienia teatralne, 
wieczornice ludowe. Organizowano też specjalne wiece oświatowe 
w miastach powiatowych jak i w małych gminach wiejskich [12, s. 345]. 
Stąd też zapoczątkowana zmiana profilu pracy Towarzystwa nie tylko 
upodobniła go do organizacji mającej za zadanie wąsko rozumianą popu-

laryzację książki polskiej wśród ludu, ale stworzyła podstawę do podjęcia 
systematycznej działalności edukacyjnej na polu oświaty pozaszkolnej, 
kompensującej braki zgermanizowanego szkolnictwa w zaborze pruskim.  

Następnych zmian w statucie dokonano w 1917 r. i mimo tru-
dnego okresu wojny rozważnie poszerzano dotychczasowe uchwały.       
Na posiedzeniu Zarządu Głównego w listopadzie tego roku uchwalono 

przemianowanie zarządu na piętnastoosobową Radę Główną, powołano 
też jednoosobowy Zarząd Główny w osobie sekretarza generalnego,                      
ks. Antoniego Ludwiczaka. Wkrótce potem Sejmik Oświatowy zatwier-
dził tę uchwałę, nadającą szerokie uprawnienia stanowisku sekretarza 
generalnego, co ułatwiało sprawne funkcjonowanie centrali [13, s. 16].  

Rok 1918 przyniósł wyzwolenie, a w ślad za tym powstały nowe 

warunki działania Towarzystwa. Zarząd Główny, na podstawie opinii 
Komisji Oceniającej książki, wydawał teraz corocznie katalog nowych 
książek, zawierający 300-400 tytułów zgrupowanych w działach: I – dla 
młodzieży, II – religijny, III – popularnonaukowy, IV – powieść dla 
wszystkich, V – powieść dla bibliotek miejskich, VI – powieść dla biblio-
tek wiejskich. Każdy z tych działów zawierał też osobny poddział             

wydawnictw przeznaczonych dla dzieci.  
W roku 1928 wprowadzono wiele kolejnych zmian i uzupełnień 

w zasadach pracy Towarzystwa, o czym świadczy zwiększona liczba 
paragrafów (z dziesięciu, w pierwszym statucie do dwudziestu trzech) 
z mocno rozbudowanymi podpunktami. Cel Towarzystwa w Ustawach 
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z 1928 r. określano nieco inaczej niż poprzednio, uważając, że jest nim: 
„Szerzenie oświaty i kultury narodowej wśród wszystkich warstw społe-
czeństwa na zasadach religijnych” [15, s. 251]. Realizacja tak postawio-
nego celu mogła być dokonana poprzez zakładanie bibliotek i czytelń po 
wsiach i miastach przez organizowanie odczytów, wieczornic, kursów, 
przez zakładanie muzeów ludowych, uniwersytetów ludowych, tak wiej-

skich, jak i miejskich [15, s. 252]. Profil oświatowy TCL zakreślony 
w tym statucie nie odbiegał od wprowadzonych w okresie zaborów i po 
odzyskaniu niepodległości form i metod pracy biblioteczno-oświatowej. 
Mimo wszystko ograniczał możliwości wychowawczo-kształcącego 
wpływu Towarzystwa jedynie do określonej liczby osób, bowiem działa-
nia opierały się głównie na interpersonalnym kontakcie. W działalności, 

stanowiącej niejako programową i systematyczną edukację pozaszkolną 
społeczeństwa dorosłego, pochodzącego nie tylko ze środowiska wiej-
skiego, ale w coraz większym stopniu z miast, Towarzystwo realizowało 
ściśle określone zadania, wynikające z uwzględniającego nowe warunki 
pracy statutu [17, s. 65-72]. 

Przełomowym okresem w dziejach Towarzystwa był rok 1933, 

kiedy to poważne zmiany nastąpiły w centrali organizacji. W dniu 
1 października 1933 r. odszedł po 20 latach owocnej pracy w TCL               
ks. A. Ludwiczak, który przejął kierownictwo Uniwersytetów Ludowych. 
Na jego następcę Rada Główna powołała ks. Karola Milika, dotychcza-
sowego przewodniczącego TCL w Królewskiej Hucie. W związku 
z nową ustawą o stowarzyszeniach Sejmik Oświatowy w listopadzie 

1933 r. zmodyfikował statut. Również krytyczna wręcz sytuacja szkolnic-
twa przyczyniła się do dokonania ostatniej już nowelizacji statutu.         
Przemianowano Radę Główną na Zarząd Główny. Obszar działalności 
TCL podzielono na okręgi na czele z komitetami. Lokalne koła stanowiły 
najniższe ogniwo organizacyjne i tworzyły biblioteki lub opiekowały się 
nimi. Celem pracy w nowej wersji było „szerzenie oświaty i kultury 

polskiej wśród wszystkich warstw społeczeństwa w duchu chrześcijań-
skim i polskim” [6]. Charakterystyczne w nowym statucie było podkre-
ślenie polskości w działaniach Towarzystwa, jako przeciwieństwo 
występujących w tych latach wpływów niemieckich. Na wzrost szczegól-
nego znaczenia Towarzystwa wpłynął niewątpliwie również fakt jego 
niezależności finansowej, która powodowała, że nie obciążano budżetu 

państwa, a jednocześnie realizowany przez niego profil chrześcijańskiej 
pracy oświatowej zyskiwał akceptację ówczesnych władz. Dla urzeczy-
wistnienia tego celu stowarzyszenie posługiwało się różnorodnymi środ-
kami kulturalno-oświatowymi, a w szczególności miało prawo: zakładać 
biblioteki, czytelnie, świetlice po wsiach i w miastach, urządzać odczyty, 
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prowadzić kursy instruktorów oświatowych, wydawać i rozpowszechniać 
czasopisma i książki oraz zbierać fundusze na tę działalność [14, s. 31]. 

Ważny podkreślenia jest fakt systematycznego rozwoju bibliotek 
i czytelnictwa [19, s. 29-32], które podnosiły autorytet Towarzystwa 
wśród mieszkańców województwa, co z kolei umożliwiało rozszerzenie 
wpływów w życiu kulturalno-oświatowym regionu. Przez cały okres mię-

dzywojenny TCL prowadziło na terenie Górnego Śląska także poza-
biblioteczne formy pracy, które zgodnie z ideą miały na celu podniesienie 
poziomu wiedzy ogólnej ludności oraz wychowanie w duchu patriotyzmu 
i chrześcijaństwa. Działalność Towarzystwa charakteryzowała wówczas 
różnorodność form pracy – od akcji związanych z upowszechnianiem 
książki i czytelnictwa, poprzez uniwersytety, kursy dokształcające, wy-

kłady, na spotkaniach i wiecach skończywszy.  
TCL, uważane przez ówczesną administrację i Kościół za duży 

autorytet w dziedzinie upowszechniania książki [18, s. 102-104], na 
zlecenie Wydziału Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach realizowało także akcję zaopatrywania w księgozbiory 
szkół powszechnych na terenie całego województwa. Podobna akcja 

dotyczyła zakładania i wyposażania bibliotek parafialnych diecezji             
[1, s. 8-9]. Również dostarczaniem książek mieszkańcom Katowic 
zajmowała się uruchomiona w marcu 1932 r. w Domu Oświatowym 
księgarnia TCL [22, s. 2].  

Inną z form popularyzacji czytelnictwa były wystawy książek 
organizowane na mniejszą lub większą skalę w zależności od miejsca, 

przeznaczenia, okoliczności i celu, jakiemu miały służyć. Małe wystawy 
urządzano w bibliotekach, świetlicach, salkach przy parafiach, naj-
częściej z okazji różnego rodzaju rocznic i wydarzeń narodowych. 
Zorganizowanie „Tygodnia Powieści Polskiej” pod hasłem „Polska 
powieść – to polski autor, polski papier i polski druk” było akcentem 
patriotycznym, ponieważ miało „przemówić do umysłu tych, co nie 

uświadamiają sobie grozy dzisiejszej sytuacji i konieczności systematy-
cznego popierania ze strony społeczeństwa twórczości rodzimej” [26, 
s. 131].  

Do największych przedsięwzięć należało zorganizowanie w 1933 r. 
w Domu Oświatowym wystawy pod hasłem „Książka Polska w Kato-
wicach”. Ekspozycja była jednym z elementów obchodów „Tygodnia 

Książki Polskiej”, zainicjowanych w skali ogólnokrajowej. Akcja 
Tygodnia miała za zadanie wzmocnienie zainteresowania książką polską 
i czytelnictwem [3]. W Katowicach utworzono nawet Komitet Woje-
wódzki Tygodnia Książki Polskiej, którego celem było przeprowadzenie 
akcji na terenie województwa śląskiego. Na zebraniu organizacyjnym 
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Komitetu przedstawiciele stowarzyszeń literackich, oświatowych, kultu-
ralnych i księgarskich, jak i samorządu miasta Katowice, uchwalili 
jednogłośnie odezwę, z którą zwrócili się do wojewody Michała 
Grażyńskiego i ks. bpa Stanisława Adamskiego z prośbą o objęcie 
patronatu nad Komitetem Wojewódzkim Tygodnia Książki Polskiej 
i jego pracami [3]. Taki apel o poparcie dostojnych przedstawicieli 

regionu świadczył o powadze przedsięwzięcia, szczególnie, że Komitet 
Główny w Warszawie ukonstytuował się pod protektoratem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego. Władze państwowe 
i kościelne wspierały zresztą wszelkie akcje, w które można było włączyć 
masowo społeczeństwo, licząc na większą integrację. Szczególna rola 
przypadała Kościołowi katolickiemu, który miał znaczny wpływ na 

postawy emocjonalne narodu polskiego. Ludność Śląska z dużym 
zaufaniem odnosiła się do autorytetu i działań Kościoła, czego dowodem 
były rzesze uczestników różnorodnych akcji popieranych przez 
duchowieństwo.  

TCL było także organizatorem wielu kursów, m.in. przysposo-
bienia zawodowego, gospodarstwa domowego czy robót ręcznych. 

Na uwagę zasługują kursy języka polskiego, które w początkowych 
latach istnienia II Rzeczypospolitej, zwłaszcza w okresie organizowania 
oświaty polskiej, miały doniosłe znaczenie. Jedną z form kształcenia 
młodzieży śląskiej był początkowo udział w kursach Uniwersytetu      
Ludowego w Dalkach koło Gniezna. Był to pierwszy Uniwersytet Ludo-
wy Towarzystwa, a jednocześnie pierwszy w Polsce, otwarty w 1921 r. 

z inicjatywy ks. A. Ludwiczaka, ówczesnego dyrektora TCL. 
W 1927 r. w miejscowości Odolanów na południu Wielkopolski 

powołano kolejny Uniwersytet Ludowy, z myślą o młodzieży śląskiej. 
Informacja o możliwości uczestniczenia w wykładach i kursach była 
zamieszczana w „Wiadomościach Diecezjalnych” [23, s. 234] i ogłaszana 
w kościołach. Zdobywanie umiejętności i wiedzy w tym uniwersytecie 

popierał ks. bp S. Adamski oraz proboszczowie, zachęcający zdolną 
młodzież, głównie wiejską, do uczestnictwa w zajęciach. Dyrektor TCL, 
ks. K. Milik tak pisał do katowickiego biskupa: „Uniwersytet pragnie 
rozbudzić i uaktywnić młodzież oraz zapalić ją do pracy na rzecz ideałów 
katolickich i narodowych” [5]. 

Celem uniwersytetu było kształcenie młodzieży wiejskiej, by         

potrafiła przekształcać rzeczywistość wiejską, a co za tym idzie rzeczywi-
stość polską, w kierunku tych wszystkich wartości, które wynikały z ideału 
chrześcijańskiego i narodowego: „W Uniwersytetach ludowych będzie 
TCL całą naukę opierało na ideologii religii katolickiej: praktyki religijne 
będzie w szerokiej mierze dla słuchaczy uwzględniało” [20, s. 20]. Przygo-
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towany program kształcenia przewidywał zajęcia z wybranych zagadnień 
religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych, ekono-
mii społecznej, katolickiej nauki społecznej, nauki o współczesnej Polsce, 
historii Polski na tle historii powszechnej z uwzględnieniem przeszłości 
ludu, filozofii praktycznej, zagadnień kultury oraz higieny. Poza tym 
w ramach samorządu i zajęć świetlicowych propagowano technikę pracy 

w organizacjach, referaty, dyskusje, czytanie książek i czasopism, śpiewy 
czy teatr ludowy [23, s. 235]. Uczestnictwo w zajęciach nie tylko pozwa-
lało przygotować się merytorycznie do powierzonych zadań w Towarzy-
stwie, ale rozwijało wszechstronnie każdego uczącego się. Warunkiem 
przyjęcia na Uniwersytet, oprócz wymaganych dokumentów, było pole-
cenie księdza proboszcza, z poświadczeniem nienagannego prowadzenia 

się. Często zdarzało się, że kształcenie niezamożnej, a utalentowanej 
młodzieży wiejskiej, było zresztą finansowane przez miejscowego pro-
boszcza. 

Trzeba jednak przyznać, że działalność obu wymienionych           
uniwersytetów, wobec znacznej odległości od Górnego Śląska, a także 
długiego okresu trwania zajęć (5 miesięcy), nie budziła większego zainte-

resowania śląskiej młodzieży tą formą dokształcania się. Towarzystwo, 
przy współpracy władz kościelnych, starało się o zorganizowanie 
w skromniejszych warunkach, ze względu na brak specjalnych środków, 
uniwersytetów ludowych na własnym terenie. Nazwa „uniwersytety” 
przeniosła się z czasem na jesienno-zimowe cykle wykładów i szkoleń. 
Wiele kursów i szkoleń organizowano więc lokalnie w Katowicach, 

Rybniku, Tarnowskich Górach i Kokoszycach, by obniżać koszty 
i zwiększać możliwość udziału dużej liczby chętnych. Kursy te odbywały 
się przy parafiach, zgromadzeniach i w domach rekolekcyjnych. Czas 
szkolenia trwał od kilku do kilkunastu dni. Niejednokrotnie zapraszano 
na rozpoczęcie lub zakończenie kursu księdza biskupa z prośbą 
o błogosławieństwo lub uzyskanie aprobaty, co do programu i przebiegu 

szkolenia, np. ks. K. Milik tak pisał do ks. bpa S. Adamskiego na zakoń-
czenie kursu w Kokoszycach: „Cieszylibyśmy się niezmiernie, gdyby 
Jego Ekscelencja raczył zaszczycić swą obecnością zamknięcie naszych 
czternastodniowych przygotowań do przyszłej działalności społeczno-
oświatowej na terenie robotniczym” [4]. Jeśli ksiądz biskup nie mógł 
osobiście uczestniczyć w takim spotkaniu wysyłał w zastępstwie jednego 

ze swoich kurialnych współpracowników.  
Akcja wykładowa w ramach działalności Towarzystwa prowa-

dzona była z różnym nasileniem przez cały okres międzywojenny. 
W latach dwudziestych, a także na początku lat trzydziestych, prelegen-
tami byli przedstawiciele Zarządu Głównego w Poznaniu. Najczęściej 
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przyjeżdżali z wykładami ks. A. Ludwiczak, następnie ks. K. Milik, 
łączący pobyt ze sprawami organizacyjnymi. Wykłady popularne, oparte 
na materiałach nadesłanych z centrali, prowadzili również pracownicy 
miejscowi. Uzupełnieniem wykładów były projekcje przeźroczy. Działa-
jąca przy Sekretariacie TCL na Górny Śląsk wypożyczalnia przeźroczy 
cieszyła się wówczas dużym powodzeniem. Zestawy przeźroczy, związa-

ne ściśle z tematyką wykładów, dotyczyły historii, literatury, religii, 
sztuki, geografii, przyrody, techniki i rolnictwa. Dla dzieci kompletowa-
no z kolei zestawy z bajkami [7].  

Pozytywne efekty dla wykładów TCL na Śląsku przyniosła             
również współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim i pomoc ze strony 
pracowników naukowych, „Wykłady odbywały się regularnie, co        

tydzień, począwszy od listopada do końca kwietnia” [9, s. 107]. Prelekcje 
prowadzili też członkowie kół akademickich, zrzeszających absolwentów 
bądź studentów szkół wyższych, mających na celu bezpłatne prowadze-
nie wykładów na terenie całego województwa. Duży udział w wygłasza-
nych prelekcjach mieli członkowie Śląskiego Koła Akademickiego TCL. 
Powstało ono w 1937 r. z inicjatywy członków Akademickiego Koła 

TCL w Poznaniu i zrzeszało młodą inteligencję śląską w pracy terenowej 
[27, s. 26]. Praca w Kole zmierzała do ożywienia akcji odczytowych, 
prowadzenia zajęć w świetlicach oraz pomoc w propagandzie TCL 
na Śląsku. W sprawozdaniu z pracy jednego z Kół czytamy: „Stajemy do 
pracy z wiarą, że przyczyni się ona, choć w drobnej mierze do pełnego 
zwycięstwa idei chrześcijańskiej i narodowej na Śląsku” [10, s. 28]. 

Na plenarnym zebraniu Śląskiego Koła Akademickiego TCL przy licz-
nym udziale młodej inteligencji przemawiał ks. K. Milik. W swym            
wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie pracy oświatowej w Polsce. 
Szczególnie ciekawe były wywody prelegenta na temat obcej duchowi 
polskiemu i wrogiej religii katolickiej konspiracji, która jako główną 
domenę swych wpływów obrała właśnie dziedzinę oświaty. W dalszym 

ciągu przemówienia ks. Milik stwierdził, że odrodzenie narodu nastąpi 
jedynie drogą przebudowy duszy polskiej przez dostarczenie jej odpo-
wiedniej strawy w postaci książek, wykładów i wszelkich innych form 
pracy oświatowej. W dyskusji po wystąpieniu ks. Milika podkreślono 
znaczenie pracy oświatowej i znaczący wpływ młodej inteligencji 
w działalności TCL. Młodzież skupiona wokół TCL zmierzała do wpro-

wadzenia nowego porządku w Polsce, którego treścią byłby człowiek 
pracy twórczej, wolny, harmonijnie rozwinięty, o wysokiej etyce, wyni-
kającej z ducha nauki katolickiej i tradycji narodowej.  

Warto wspomnieć, że w pracy oświatowej prowadzonej przez 
TCL wykorzystywano także inne formy aktywności młodzieży, założono 
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np. pierwszy w Polsce Akademicki Teatr Ludowy. Powstanie tego teatru 
było ważnym wydarzeniem nie tylko na polu akademickim, ale wszędzie 
tam, gdzie docierała praca oświatowa. Było to nowe narzędzie w pracy 
TCL, zachęcające z pewnością rzesze zwolenników ruchu kulturalno-
oświatowego do wstępowania w szeregi Towarzystwa. Podobne oddzia-
ływanie na społeczeństwo miało oświatowe kino objazdowe, które rozpo-

częło działalność w 1937 r. i w krótkim czasie dało 92 projekcje dla 
18 212 widzów [21, s. 16]. Towarzystwo próbowało również działania 
na polu gromadzenia w terenie zbiorów muzealnych o charakterze             
lokalnym. Pertraktacje z Muzeum Śląskim w Katowicach nie dały jednak 
oczekiwanych rezultatów.  

Udział okręgu górnośląskiego w rezultatach pracy oświatowej 

Towarzystwa wzrastał przez całe dwudziestolecie międzywojenne            
[16, s. 35-45]. W okresie tym dominowała już aktywność społeczno-
kulturowa i oświatowa. W swej działalności Towarzystwo umiejętnie 
wykorzystywało chrześcijańskie idee, podkreślając wychowawcze walory 
pracy, szczególnie bibliotecznej i oświatowej. Poprzez swoją działalność 
biblioteczną i oświatową dążyło do spowodowania zamierzonych i okre-

ślonych zmian w postawach Polaków. Szczególne znaczenie przypisy-
wano w Towarzystwie uniwersytetom ludowym, widząc w nich najdo-
skonalszą formę dydaktyczno-wychowawczą. Jakkolwiek TCL nie pro-
wadziło w zasadzie edukacji rolniczej to jednak dzięki wzmożonej 
aktywności intelektualnej i społecznej środowiska wiejskiego partycypo-
wało w tworzeniu wizerunku oświeconego ludu. 

Zakres prac prowadzonych przez Towarzystwo nie miał jednoli-
tego charakteru w ciągu całego okresu funkcjonowania organizacji.         
Oceniając dorobek TCL należałoby wskazać na różnicę między okresem 
zaborów, a działalnością w czasach II Rzeczypospolitej. W okresie utraty 
państwowości i ucisku narodowego Kościół katolicki odgrywał ogromną 
rolę narodotwórczą, upowszechniając i propagując język polski oraz 

wspólną dla Polaków wiarę katolicką. Towarzystwo systematycznie 
odbudowywało wówczas osłabioną przez działania germanizacyjne spoi-
stość narodową. Przez cały okres międzywojenny TCL prowadziło obok 
bibliotecznych również pozabiblioteczne formy pracy, które zgodnie 
z ideą miały na celu podniesienie poziomu wiedzy ogólnej ludności oraz 
wychowanie w duchu patriotyzmu i chrześcijaństwa. W działalności tej 

stawiano na masowość, a także oddziaływanie na postawy emocjonalne 
społeczeństwa śląskiego. 
Tak różnorodną pracę oświatową prowadzoną przez TCL w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego należy ocenić bardzo wysoko. 
TCL zajmuje zresztą już trwałe miejsce w historii oświaty i kultury ziem 
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polskich byłego zaboru pruskiego, a zwłaszcza na obszarze województwa 
śląskiego. Jego zadaniem było inicjowanie i rozwijanie czytelnictwa 
wśród społeczeństwa polskiego w duchu chrześcijańskim. TCL prowa-
dziło wielokierunkową działalność nie tylko w aspekcie społeczno-
kulturowym. Stanowiło ono jednocześnie istotny element chrześcijań-
skiego i narodowo-patriotycznego wychowania społeczeństwa. 
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK OF PEOPLE'S LIBRARIES 

SOCIETY IN SILESIAN VOIVODESHIP BETWEEN YEARS 1922-1939 

 

 

ABSTRACT: 

People's Libraries Society began its cultural and educational        
activity in 1880 in Poznań, having under its influence the region of 
Greater Poland and then Pomerania and Silesian Voivodeship. The organ-
izational structure of PLS was formed by Central Office in Poznań and 

territorial Secretarial offices as well as district committees. Substantive 
and organizational supervision was held by the clergy, especially priest 
A. Ludwiczak and later on the priest K. Milik. PLS’ work was based on 
statutes, according to which the most important goal was the organization 
of the libraries and their cultural-educational activity. 

Through the entire inter-war period, PLS carried out                      

extra-librarian work in the territory of Upper Silesia. Their goal was to 
increase the level of common knowledge of the people and education in 
patriotic and Christian spirit. The activity of PSL was characterized by 
the variety and scope of work: promoting books and the habit of reading 
through people’s universities and holding continuing education courses, 
lectures, meetings with authors, evening reunions, academies, rallies and 

festive parties. Multidimensional activity in the socio-cultural aspect was 
also a vital element of the society’s national-patriotic education.  
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ABSTRAKT: 

Praca, w oparciu o materiały źródłowe, prezentuje działalność 
Biblioteki Instytutu Pedagogicznego w Katowicach w latach 1928-1939; 

omawia księgozbiór biblioteki oraz służbę informacyjną na rzecz 
użytkowników. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Biblioteka Instytutu Pedagogicznego. Działalność informacyjna. Edu-
kacja nauczycieli. Profil gromadzenia. Zbiory biblioteczne.  

  
 
Wstęp 

Rola i znaczenie Instytutu Pedagogicznego w Katowicach jako 
wyższej uczelni humanistycznej działającej na terenie województwa 
śląskiego w latach 1928-1939 jest niepodważalna. Wielokrotnie podno-

szono jego zasługi na polu organizacji nauki i krzewienia kultury 
pedagogicznej wśród nauczycielstwa śląskiego. Szczególnie silnie pod-
kreślano narodowy charakter kształcenia nauczycieli, ze względu na 
potrzebę repolonizacji Górnego Śląska [1; 7; 8; 12; 15; 16; 20]. 
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Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Instytutu Pedago-
gicznego w okresie międzywojennym koncentrowała się wokół: 

– dokształcania nauczycieli pod względem pedagogiczno-psycho-
logicznym oraz przedmiotowym; 

– organizowania pedagogicznych badań naukowych; 
– popularyzacji wiedzy, kultury pedagogiczno-psychologicznej 

w środowisku oświatowym [19, s. 190]. 

Biblioteka Instytutu Pedagogicznego (dalej BIP) będąc integralną 
częścią uczelni stanowiła cenne źródło wiedzy i podstawowe zaplecze dla 
pracy dydaktycznej oraz badań naukowych tam prowadzonych. 
Popularyzując kulturę humanistyczną na Śląsku budowała jednocześnie 
autorytet Instytutu Pedagogicznego w Katowicach [9; 14; 22]. 

W artykule, w oparciu o materiały źródłowe, dokonana zostanie 
analiza zawartości tzw. działu zasadniczego i działu czasopism 
księgozbioru BIP

1
 oraz omówione będą sposoby realizacji funkcji 

informowania o zbiorach i ich treści.  

Gromadzenie zbiorów 

Biblioteka została utworzona w 1928 r. jako podręczny 

księgozbiór pracowników i słuchaczy Instytutu Pedagogicznego. Za datę 

jej powstania przyjmuje się 23 listopada 1928 r.; w tym dniu założono 

księgę inwentarzową BIP i dokonano pierwszych wpisów [22, s. 123]. 

Projekt organizacji Instytutu Pedagogicznego w Katowicach 

w swym szkicu ramowym z maja 1928 r. przewidywał „założenie 

wielkiej biblioteki pedagogicznej wraz z czytelnią” [3, k. 6]. Idea 

ta znalazła odzwierciedlenie w Regulaminie Biblioteki Pedagogicznej 

w Katowicach, gdzie w § 1. zapisano, iż jest ona „pomyślana i urządzona 

jako księgozbiór dzieł naukowych z dziedziny wiedzy o wychowaniu 

(pedagogika oraz jej nauki pomocnicze tj. psychologia, biologia, 

socjologia, filozofia, historia wychowania, szkolnictwo, dydaktyka 

i metodyka przedmiotów nauczania), oraz jako warsztat pracy naukowej 

w tych dziedzinach, gromadzi ogół odnośnej polskiej bieżącej produkcji 

wydawniczej, jako też ważniejsze publikacje obce” [13, s. 73]. 

Od początku swego istnienia BIP była otaczana troskliwą opieką 

władz Instytutu. W inauguracyjnym wykładzie w dniu 28 października 

                                                           
1
 Formalnie zbiory BIP podzielono na trzy działy: zasadniczy, czasopism oraz 

podręczników szkolnych. Ten ostatni był tworzony wyłącznie w oparciu o da-

rowizny wydawców. 
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1928 r., dyrektor Instytutu Pedagogicznego Zygmunt Mysłakowski zapo-

wiadał, iż „słuchacze będą mieli do dyspozycji odpowiednią bibliotekę 

pedagogiczną, zaopatrzoną w najnowsze dzieła pedagogiki i dydaktyki 

poszczególnych przedmiotów oraz literaturę pomocniczą” [3, k. 11].       

Nie szczędzono więc starań i środków na pomnażanie i wzbogacanie 

zbiorów książnicy. Księgozbiór systematycznie rósł poprzez kupno, dary 

i wymianę. 

W analizie rozwoju księgozbioru BIP trudność sprawia dowol-

ność, a czasami sprzeczność danych statystycznych z poszczególnych 

okresów jej działalności [6, 1929, s. 114; 6, 1931, z. 4, s. 175; 6, 1932, 

z. 4, s. 207; 6, 1938, z. 4, s. 382; 10; 11; 21; 22, s. 124; 24]. Ostatecznie, 

opierając się na przeinwentaryzowanym katalogu przyjęto, że w 1939 r. 

księgozbiór liczył 7 875 tytułów wydawnictw zwartych oraz około 2 000 

woluminów wydawnictw ciągłych. 

Głównym źródłem finansowania biblioteki były środki celowe 

wydzielone z budżetu Instytutu. Pozwalały one na kupno najnowszej 

literatury, zakup antykwaryczny uzupełniający luki w posiadanych już 

zbiorach, np. roczników czasopism oraz na prenumeratę wydawnictw 

ciągłych; specjalny nacisk kładziono na wydawnictwa kierunkowe, 

szczególnie w odniesieniu do książek i czasopism zagranicznych. 

Na  dokonywane zakupy wpływały dezyderaty kadry naukowo-

dydaktycznej oraz sami czytelnicy, którzy do tzw. księgi życzeń mogli 

zapisywać tytuły potrzebnych im dzieł naukowych [13, s. 75]. Ta otwarta 

polityka gromadzenia zbiorów sprawiała, iż księgozbiór był na bieżąco 

wykorzystywany, stale rosło grono czytelników i ugruntowywało się 

przekonanie, że „biblioteka jest nastawiona na zaspokajanie 

zapotrzebowań książki pedagogicznej” [22, s. 129]. 

Zasób biblioteki powiększyły darowizny osób prywatnych 

i  instytucji, m.in. Wydziału Oświecenia Publicznego Województwa 

Śląskiego, księgozbiór po zlikwidowanej okręgowej bibliotece nauczy-

cielskiej oraz egzemplarze ofiarowane przez wydawców podręczników 

szkolnych. Zbiory były regularnie zaopatrywane darami takich instytucji 

wydawniczych jak Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we 

Lwowie czy „Książnica-Atlas” z siedzibą w Warszawie i Lwowie. BIP 

nawiązała ścisłe kontakty wymienne z wydawcami czasopism krajowych. 

Warto podkreślić, iż prawie wszystkie bieżące polskie wydawnictwa 

ciągłe biblioteka otrzymywała drogą wymiany za „Chowannę”. 
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Charakterystyka zbiorów 

Kwerenda wydanego drukiem Katalogu Biblioteki Instytutu    

Pedagogicznego oraz dodatku do „Chowanny” pt. Sprawy Szkolne na 

Śląsku dowodzi, iż na potrzeby kształcących się nauczycieli gromadzono 

polską i obcą literaturę związaną z programem studiów [8, s. 17-20, 28; 

17, s. 191-192; 19, s. 191]: podręczniki, monografie i dzieła naukowe 

z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii wychowania i innych dzie-

dzin wiedzy objętych studiami nauczycielskimi a także podręczniki 

szkolne. W księgozbiorze nie zabrakło również polskich i zagranicznych 

czasopism pedagogicznych. 

Najliczniej reprezentowanymi dziedzinami wiedzy była literatura 

na temat podstawowych i szczegółowych dyscyplin pedagogiki oraz 

dyscyplin pomocniczych nauk pedagogicznych. 

Podstawę źródłową pedagogiki ogólnej stanowiły przede 

wszystkim podręczniki. W zbiorach BIP znajdowało się wiele 

znaczących polskich podręczników opracowanych i wydanych w latach 

dwudziestych i trzydziestych XX w., reprezentujących różne opcje 

metodologiczne. Czytelnicy mogli korzystać m.in. z pozycji autorstwa 

takich znaczących myślicieli okresu międzywojennego jak: Sergiusza 

Hessena Podstawy pedagogiki (Warszawa 1931); Zygmunta 

Mysłakowskiego Pedagogika, jej metody i miejsce w systemie nauk 

(Warszawa 1933) oraz Pedagogika ogólna (Warszawa 1935); Romana 

Nawroczyńskiego Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie 

rozwojowe, stan współczesny i cechy charakterystyczne (Lwów 1938). 

Wiedzę o podstawach wychowania i metodologii badań 

w zbiorach BIP dostarczały m.in. prace: Ludwika Jaxa-Bykowskiego 

Zasady pedagogiki doświadczalnej ze szczególnym uwzględnieniem 

szkoły polskiej (Lwów 1920); Ludwiki Jeleńskiej Sztuka wychowania 

(Warszawa 1930); Janiny Melchertówny Zagadnienia pedagogiczne 

(Lwów 1928); Lucjana Zarzeckiego Wstęp do pedagogiki (Lwów 1922). 

Uzupełnieniem działu pedagogiki ogólnej były m.in.: Tadeusza 

Bornholza Organizacja i technika pracy wychowawczej (Warszawa 

1931); Antoniego Danysza O wychowaniu (Lwów 1925); Fritza 

Gansberga Demokratische Pädagogik (Leipzig 1911); Georga Grunwalda 

Die Pädagogik des 20. Jahrhunderts (Freiburg im Breisgau 1927); Fransa 

de Howre’a Podstawy współczesnej pedagogiki (Włocławek 1938); 

Richarda Hönigswalda Über die Grundlagen der Pädagogik (München 

1927); Zygmunta Kukulskiego Główne momenty myśli i badań 

pedagogicznych (Lublin 1923); Augusta Messera Pädagogik der 

Gegenwart (Leipzig 1931); Willy’ego Mooga Grundfragen der 
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Pädagogik der Gegenwart (Osterwieck 1923); Emila Mysłowskiego 

Metody wychowania współczesnego (Poznań 1931); Jana Piątka, 

Kazimierza Sośnickiego Wychowanie i nauczanie (Warszawa 1932); 

Ericha Sterna Einleitung in der Pädagogik (Halle 1922); Z teorii 

i praktyki wychowania. Referaty wygłoszone na konferencjach i zjazdach 

dyrektorów i nauczycieli Okręgu Szkolnego Warszawskiego w latach 

szkolnych 1931/32 i 1932/33 (Warszawa 1933). 

W literaturze okresu międzywojennego dość często pojawiało się 

zagadnienie pedagogiki eksperymentalnej. Na półkach BIP czytelnicy 

mogli znaleźć m.in.: Alfreda Bineta Die neuen Gedanken über das 

Schulkind (Leipzig 1912); Edouarda Claparede’a Psychologia dziecka 

i pedagogika eksperymentalna (Warszawa 1927); Johna Deweya Moje 

pedagogiczne credo (Lwów 1933); Aleksandra Hertza, Łucji Kipowej 

W poszukiwaniu nowych metod pracy oświatowej (Warszawa 1932); 

Wilhelma Augusta Laya Experimentelle Didaktik (Leipzig 1920); Ernsta 

Meumanna Zarys pedagogiki eksperymentalnej (Turek 1930); Roberta 

R. Ruska Pedagogika eksperymentalna (Lwów 1926). 

Ważnym elementem oddziaływania wychowawczego była praca 

nad kształtowaniem uczuć i postaw społecznych oraz patriotycznych. 

Pomocą dla nauczycieli w uświadamianiu wychowankom ich 

obowiązków wobec kraju służyły m.in. takie prace teoretyczne jak: 

Waleriana Adamskiego Wychowanie państwowe (Poznań 1933); 

Stanisława Czernika Uwagi o wychowaniu obywatelsko-państwowym 

(Ostrzeszów 1932); Stefana Drzewieckiego Wychowanie obywatelsko-

państwowe w nowych programach (Warszawa 1933); Z. Mysłakowskiego 

Wychowanie państwowe a narodowe (Lwów 1931); Waldemara Osterloffa 

Wychowanie obywatelskie (Łódź 1921), Wychowanie obywatelskie 

i oświata powszechna (Warszawa 1919); Stanisława Seweryna Uwagi 

o wychowaniu obywatelsko-państwowym (Łódź 1930); K. Sośnickiego 

Podstawy wychowania państwowego (Warszawa 1933); L. Zarzeckiego 

Wychowanie narodowe (Warszawa 1929); Mieczysława Ziemnowicza 

Wychowanie narodowe czy państwowe i jego istota (Kraków 1931). 

Zbiory BIP niosły informacje na temat funkcjonowania 

szkolnych organizacji młodzieżowych, wzmacniających funkcje 

wychowawcze szkoły i zwiększających efekty jej pracy. Formom 

działalności samorządu uczniowskiego oraz organizacji młodzieżowych 

były poświęcone m.in. prace: Wiktora Ambrosiewicza Sztandar szkolny 

(Warszawa 1934); Roberta Baden-Powella Wskazówki dla skautmistrzów 

(Warszawa 1930); Szczepana Eugeniusza Bońkowskiego Szkolna kasa 

oszczędności (Warszawa 1926); Adolphe’a Ferrière’a Samorząd 

uczniowski (Warszawa 1933); Wiktora Frantza Tworzenie zastępów 
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harcerskich (Lwów 1938); Wandy Frantzowej Zakładanie gromad 

zuchowych (Lwów 1938); Hipolity Gnoińskiej Obchody, uroczystości 

i  inne fragmenty z życia szkolnego (Warszawa 1934); Stanisława 

Sedlaczka Harcerstwo (Warszawa 1932), Wytyczne metodyki harcerskiej 

(Warszawa 1931); Michała Stefanowskiego Samorząd uczniowski 

w praktyce (Warszawa b.r.); Władysława Przanowskiego, Marii 

Szczawińskiej, Józefa Wójcika Samorząd w szkole powszechnej 

(Warszawa 1928); Rudolfa Taubenschlaga Samorząd uczniowski jako 

czynnik wychowania społecznego (Warszawa 1932). 

Wyrazem poglądów głoszonych w Instytucie Pedagogicznym, iż 

odpowiedzialność za wyniki wychowania i nauczania musi się rozkładać 

zarówno na dom jak i na szkołę, była zgromadzona w BIP literatura. 

Na temat koordynacji pracy wychowawczej domu i szkoły pisali m.in.: 

Juliusz Adamski Koło rodzicielskie i patronaty klasowe (Rohatyn 1933); 

L. Jaxa-Bykowski Współdziałanie domu i szkoły w wykształceniu 

przyrodniczym młodzieży (Warszawa po 1932); A. Ferrière Die Erziehung 

in der Familie (Zürich 1927); Józef Janota-Bzowski Szkoła i rodzina, ich 

wzajemny stosunek i formy współżycia (Lwów 1930); Zenon 

Klemensiewicz Opieka rodziny nad mową dziecka (Lwów 1932); 

Aleksander Kulczycki Pedagogika „wolnego czasu” a dom, szkoła 

i społeczeństwo (Lwów 1937); Adolf Rondthaler Czego szkoła oczekuje 

od rodziców (Lwów 1930); Emilia Steinbokówna Współpraca domu 

ze szkołą (Lwów 1930). 

Księgozbiór BIP w sposób skrótowy i selektywny obrazował 

powszechne i polskie historyczne dziedzictwo oświatowo-wychowawcze 

w teorii i praktyce pedagogicznej. Całokształt rozwoju myśli i praktyki 

pedagogicznej na szerokim podłożu prądów umysłowych prezentowały 

przede wszystkim monografie Stanisława Kota Dzieje wychowania 

(Kraków 1928) oraz Historia wychowania. T. 1-2 (Łódź 1934) 

uzupełnione Źródłami do historii wychowania. Cz. 1-2 (Warszawa 1929-

1930). Z innych wydawnictw warto wspomnieć rozprawę W. Osterloffa 

Przodownicy myśli pedagogicznej na Zachodzie od czasów Odrodzenia 

(Warszawa 1918); Stefana Rudniańskiego Idea wychowania społecznego 

w dziejach myśli pedagogicznej (Warszawa 1938), zaś z prac 

obcojęzycznych A. Messera Geschichte der Pädagogik. Bd. 1-3 (Breslau 

1925). 

O postępujących przemianach europejskich ideałów wycho-

wawczych w poszczególnych epokach informowały także gromadzone 

monografie i teksty źródłowe, np. Franciszek Smołka opisywał 

Szkolnictwo greckie w starożytnym Egipcie (Lwów 1921) zaś natura-

listyczną pedagogikę Jeana Jacquesa Rousseau i wyrastającą z niej nieco 
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później pedagogikę Johanna Heinricha Pestalozziego przybliżały           

prace: Fernanda Baldenspergera Jean Jacques Rousseau (Paris 1921); 

J.J. Rousseau Emil czyli o wychowaniu (Warszawa 1930); Z. Kukul-

skiego Pestalozzi w Polsce na początku XIX stulecia (Lublin 1930); 

W. Osterloffa Prorok pedagogiki nowoczesnej, Henryk Pestalozzi 

(Warszawa 1910); Feliksa Kirskiego Jan Henryk Pestalozzi. T. 1-3 

(Warszawa 1927); Friedricha Delekata Johann Heinrich Pestalozzi 

(Leipzig 1928); J. H. Pestalozziego Jak Gertruda uczy swoje dzieci (Łódź 

1923) i Lienhardt und Gertrud (Leipzig 1927). 

W opisywanym księgozbiorze nie mogło zabraknąć miejsca na 

prace z dziejów polskiego szkolnictwa i myśli pedagogicznej. Próby 

reformy i podniesienia stanu oświaty szlacheckiej podjęte w Polsce 

w XVIII w. obrazowały Ustawy szkolne dla polskiej prowincji pijarów 

(Kraków 1925) Stanisława Konarskiego. Działalność i dziedzictwo 

Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej w Europie centralnej publicznej 

magistratury szkolnej, opisali m.in. Hanna Pohoska w rozprawie Sprawa 

oświaty ludu w dobie Komisji Edukacji Narodowej (Kraków 1925) oraz 

Stanisław Tync w książce Nauka moralna w szkołach Komisji Edukacji 

Narodowej (Kraków 1922). Poglądy i życie czołowych przedstawiciel 

KEN przybliżały m.in. prace Ignacego Halperna System pedagogiczny 

Jana Śniadeckiego (Warszawa 1932); Władysława Konopczyńskiego 

Stanisław Konarski (Warszawa 1926); Czesława Leśniewskiego 

Stanisław Staszic (Warszawa 1926); Z. Kukulskiego Pisma pedagogiczne 

Stanisława Staszica (Lublin 1926); Mieczysławy Miterzanki Działalność 

pedagogiczna Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego, generała ziem 

podolskich (Kraków 1931). 

O rozwoju pedagogiki i oświaty pod zaborami pisali m.in. 

Kazimierz Konarski Dzieje szkolnictwa w byłym Królestwie 

Kongresowym 1815-1918 (Kraków 1923); Jan Hulewicz Udział Galicji 

w walce o szkołę polską 1899-1914 (Warszawa 1934); Z. Kukulski 

Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby 

Edukacji Publicznej 1807-1872 (Lublin 1931); Wanda Bobkowska Nowe 

prądy w polskim szkolnictwie ludowym na początku XIX w. (Kraków 

1928); Ludwik Ręgorowicz Szkolnictwo W. M. Krakowa w dobie 

Kuratorii Józefa hr. Załuskiego (Warszawa 1930); Walka o szkołę polską 

w 25-lecie strajku szkolnego pod redakcją S. Drzewieckiego, Zygmunta 

Nowickiego i Teofila Wojeńskiego (Warszawa 1930) oraz Stanisław 

Łempicki Polskie tradycje wychowawcze (Warszawa 1936). Teoretykom 

dziewiętnastowiecznej polskiej myśli pedagogicznej i filozofii 

wychowania poświęcili również uwagę Jan Bulanda w rozprawie Wśród 
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poglądów pedagogicznych B.F. Trentowskiego (Ropczyce 1930) oraz 

W. Osterloff Ewaryst Cieszkowski (Łódź 1921). 

Sporo miejsca w zbiorach BIP zajmował dział dydaktyczno-

metodyczny. Znalazły się w nim książki prezentujące metody nauczania 

przedmiotów szkolnych lub wybranych treści. Dokładną analizę treści 

przedmiotów humanistyczno-społecznych oraz rozpoznanie metod 

i środków umożliwiających uczniom opanowanie tych treści umożliwiała 

lektura m.in. następujących pozycji: Ludwik Bandura, Stanisław 

Nowaczyk Historia w szkole powszechnej (Poznań 1930); Jan Bohucki, 

Kazimierz Żychal Nauczanie łączne (Kraków 1932); Jan Biliński 

Nauczanie języka polskiego (Poznań 1929); Edmund Chodak Dydaktyka 

i metoda języka polskiego (Warszawa 1930); Tadeusz Czapczyński 

Metoda ćwiczeń stylistycznych (Lwów 1929); Jadwiga Dańcewiczówna 

Jak realizować nowy program języka polskiego (Warszawa 1933); 

Konrad Drzewiecki Zarys metodyki języka polskiego (Warszawa 1914); 

Anna Fiszerówna Nauka historii w szkole powszechnej (Warszawa 1930); 

Bronisław Gebert Jak uczyć historii w szkole powszechnej (Lwów 1927); 

Stefan Glixelli Dydaktyka języka i kultury francuskiej (Poznań 1933); 

Władysława Hoszowska Jak realizować nowy program historii. Cz.1-2 

(Warszawa 1933-1934) oraz Zajęcia praktyczne w dziedzinie kultury 

życia codziennego w szkole powszechnej (Warszawa 1933); Jan Jakóbiec 

Podstawowe wskazania dydaktyczne (Kraków 1928), Przewodnik i wzory 

metodyczne do nauki języka niemieckiego (Lwów 1929); Ludwika 

Jeleńska Metodyka pierwszych lat nauczania (Warszawa 1929); 

Z. Klemensiewicz Dydaktyka nauki o języku ojczystym (Warszawa 1929), 

Metodyka nauczania głosowni opisowej (Lwów 1926) oraz Metodyka 

nauczania głosowni opisowej w gimnazjum (Lwów 1926); Z. Klemen-

siewicz, Maria Majewiczówna, Tadeusz Lehr-Spławiński Gramatyka 

polska w szkole powszechnej (Lwów 1926); Jan Piątek Jak uczyć języka 

niemieckiego w szkole powszechnej (Lwów 1928); H. Pohoska Dydaktyka 

historii (Warszawa 1928), Historia w szkole powszechnej (Warszawa 

1933). 

O tym jak skutecznie przekazywać uczniom wiedzę z zakresu 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych informowali m.in.: Janina 

Antoniewicz Ćwiczenia i obserwacje biologiczne w ogrodzie (Warszawa 

1928); Zofia Bohuszewiczówna Lekcje botaniki (Warszawa 1925); 

Jan Czystowski, M. Kowalewski Jak realizować nowy program przyrody 

martwej (Warszawa 1933); Eugenia Dudkówna, Janina Strzelecka Jak 

realizować nowy program matematyki, Cz. 2 (Warszawa 1933); Rudolf 

Hajnos, Ludomir Sawicki Metodyka geografii dla stopnia 1. szkoły 

powszechnej (Kraków 1929); Jan Harabaszewski Metodyka chemii 
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(Warszawa 1932); Mieczysław Jeżewski Nauczanie fizyki (Lwów 1932); 

Michał Mścisz Zarys metodyki geografii (Warszawa 1929); Sergiusz 

Neapolitański Zarys dydaktyki matematyki (Warszawa 1929); Stanisława 

Niemcówna Dydaktyka geografii (Lwów 1929); Otton Nikodým 

Dydaktyka matematyki czystej w zakresie gimnazjum wyższego. 

[T.] 1 (Lwów 1930); Stanisława Rychterówna, Teodora Męczkowska 

Metodyka przyrodoznawstwa (Warszawa 1921) oraz Ćwiczenia 

z przyrody martwej (Warszawa 1921). 

Literaturę metodyczną z zakresu nauczania przedmiotów 

artystyczno-technicznych i wychowania fizycznego w zbiorach BIP 

reprezentowali m.in.: Juliusz Chudzikowski Wzory planów szczegóło-

wych nauki rysunków (Lwów 1928); Maria Germanówna Gimnastyka 

w  szkole powszechnej (Lwów 1926) oraz Gry i zabawy w szkole 

powszechnej (Lwów 1928); Tadeusz Mayzner Jak realizować nowy 

program śpiewu (Warszawa 1933); Henryk Policht Nauka rysunku 

(Kraków 1933); H. Policht, Gabriel Leńczyk Podręcznik do nauczania 

rysunków (Kraków 1928); Michał Sowiński Nauczanie robót ręcznych 

(Kraków 1930); Józef Tor Plastyka w szkole. Nauka rysunku (Katowice 

1930); Edward Zielke Nauczanie śpiewu w szkole powszechnej (Łódź 

1930). 

BIP udostępniała także wydawaną od 1929 r. serię „Poradnik 

w Sprawach Nauczania i Wychowania oraz Administracji w Szkołach 

Średnich Ogólnokształcących i w Seminariach Nauczycielskich”, 

kontynuowaną w latach 1934-1939 przez „Poradnik w Sprawach 

Nauczania i Wychowania oraz Administracji w Szkołach Ogólno-

kształcących”. Dział dydaktyczno-metodyczny uzupełniały podręczniki 

szkolne. 

Kwerenda katalogu BIP pod kątem szczegółowych dyscyplin 

pedagogicznych sugeruje stosunkowo niewielką liczbę zgromadzonych 

prac z dziedziny pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jako 

przykłady literatury z tego zakresu można przytoczyć opracowania: 

Marii Ankiewiczowej Racjonalne wychowanie dziecka do lat 7 (War-

szawa 1938); Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej Metoda wychowania 

przedszkolnego (Lwów 1931); Susanne Engelmann Die Erziehung des 

Mädchens (Leipzig 1932). Obszerniej reprezentowane w literaturze jest 

zagadnienie edukacji nieformalnej i oświaty dorosłych. Wymienić tu 

można m.in. prace Romana Dyboskiego Nauka a oświata pozaszkolna 

(Warszawa 1924); Mariana Bronisława Godeckiego Odczyty popularne 

dla dorosłych (Warszawa 1923); Przewodnik oświaty dorosłych pod 

redakcją A. Konewki i Kazimierza Korniłowicza (Warszawa 1929) oraz 
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Zagadnienia oświaty dorosłych. Dwie konferencje pod redakcją 

K. Korniłowicza (Warszawa 1930). 

W zbiorach BIP uwagę zwraca różnorodność prac z zakresu 

pedagogiki porównawczej, m.in.: Stefanii Ciesielskiej-Borkowskiej 

Reforma szkolnictwa we Francji na tle społeczno-ekonomicznym 

warunków chwili obecnej (Kraków 1928); S. Hessena, Nicholasa 

A. Hansa Pedagogika i szkolnictwo w Rosji Sowieckiej (Lwów 1933); 

Friedricha Hillera Die Deutsche Schule (Langensalza 1933); Wacława 

Junoszy Szkolnictwo polskie w Niemczech (Warszawa 1928); Stanisławy 

Niemcówny Dzieło oświatowe Szwecji (Kraków 1929); Petera Sandiforda 

Szkolnictwo angielskie (Warszawa 1927); Ńkolska reforma ve Vidni pod 

redakcją Cyrila Stejskala, Ladislava Hanusa, Ladislava Koubeka (Praha 

1929); Bogdana Suchodolskiego Reforma szkolnictwa średniego 

w Niemczech (Lwów 1927); M. Ziemnowicza Szkolnictwo w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej (Lwów 1934). 

Analizę systemu wychowania i oświaty w Polsce zawierały m.in.: 

Zygmunta Kwiatkowskiego, Stefana Białasa Ustrój i organizacja 

szkolnictwa (Lwów 1937); Józefa Lipkowskiego Prawidłowa organizacja 

szkolnictwa w Polsce (Warszawa 1919); Jadwigi Michałowskiej 

Zagadnienia wychowawcze w nowych programach (Warszawa 1933); 

Jana Kwiecińskiego Organizacja i prowadzenie powszechnej oświaty 

pozaszkolnej (Szamotuły 1921); Aleksandra Litwina Organizacja 

nauczania (Warszawa 1932); Reforma ustroju szkolnictwa w Polsce 

(Warszawa 1928); B. Suchodolskiego Polityka kulturalno-oświatowa 

w   Polsce współczesnej (Warszawa 1937); Ferdynanda Józefa Śliwiń-

skiego Organizacja władz szkolnych i szkolnictwa wszystkich stopni 

w Polsce Odrodzonej (Warszawa 1929) oraz Zasady nowego ustroju 

szkolnictwa polskiego (Lwów 1934). 

Uzupełnienie tego działu stanowiły wydawnictwa o charakterze 

urzędowym. Były to przede wszystkim przepisy i rozporządzenia władz 

oświatowych, programy nauczania i wychowania, wybory lektur. Jako 

przykład można przytoczyć: E. Gruszki Ustawa o utrzymaniu szkół 

powszechnych (Katowice 1930); Tadeusza Kaniowskiego Ustawa 

o stosunkach służbowych nauczycieli z 1. lipca 1926 r. (Lwów 1926); 

Józefa Lewickiego Ustawodawstwo szkolne (Kraków 1925); Władysława 

Lewickiego, Zenona Zakliki Zbiór ustaw i rozporządzeń ministerialnych 

w zakresie szkolnictwa powszechnego, średniego i zawodowego, 

obowiązujących w całej Rzeczypospolitej, z dodaniem niektórych 

komentarzy i rozprawy o „Stanowisku inspektorów szkolnych 

i nauczycielstwa w Polsce” (Lwów 1923); Stefanii Łotockiej Plan pracy 

wychowawczej dla I-VII kl. szkoły powszechnej (Lwów 1937); Statut 
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publicznych szkół powszechnych 7-letnich (Lwów 1938); Józefa 

Stypińskiego, Stanisława Marszałka Prawo nauczyciela polskiego. Zbiór 

przepisów normujących stosunki służbowe nauczycieli szkół państwowych 

i publicznych ze szczególnym uwzględnieniem postanowień ustawy 

o stosunkach służbowych nauczycieli (Warszawa 1929); Terminarz zajęć 

i czynności służbowych kierownika i nauczyciela publicznej szkoły 

powszechnej (Lwów 1939); Ustrój i organizacja szkolnictwa w Polsce 

(Lwów 1934); Andrzeja Wiwczaruka Plany pracy wychowawczej 

w klasach młodszych szkoły powszechnej I, II, III i IV (Warszawa 1938) 

oraz Plany pracy wychowawczej w klasach starszych szkoły powszechnej 

V, VI, VII (Warszawa 1938); Wytyczne dla autorów programów szkół 

ogólnokształcących (Lwów 1934). 

Dla pogłębienia kultury pedagogicznej słuchaczom Instytutu 

niezbędna była także wiedza z zakresu zawodu nauczycielskiego. 

Pozwalała ona lepiej zrozumieć czy wręcz zaakcentować problem 

osobowości nauczyciela i jej wpływ wychowawczy. BIP zgromadziła 

w swych zbiorach reprezentatywną literaturę pedeutologiczną tego 

okresu. Jako przykład polskich dociekań zmierzających do 

przedstawienia ideału wychowawcy należy wymienić wydania rozprawy 

Jana Władysława Dawida O duszy nauczycielstwa (Warszawa 1922 

i 1932). Ważką pozycję na gruncie europejskim stanowiły książki Georga 

Kerschensteinera, a wśród nich Die Seele des Erziehers und das Problem 

der Lehrerbildung (Leipzig 1930) wraz z jej polskim przekładem Alfreda 

Toma zatytułowanym Dusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia 

nauczycieli (Warszawa 1936) oraz Theorie der Bildung (Leipzig 1931). 

Dział uzupełniały prace Friedricha Schneidera Erzieher und Lehrer 

(Paderborn 1928) oraz Psychologie des Lehrerberufes (Frankfurt am 

Main 1923); Woldemara Oskara Döringa Untersuchungen zur 

Psychologie des Lehrer (Leipzig 1926); Stanisława Dobrowolskiego 

Nauczyciel jako główny czynnik rozwoju szkolnictwa powszechnego 

(Lwów 1922); Józefa Mirskiego Nauczyciel-wychowawca (Warszawa 

1933); Z. Kwiatkowskiego, S. Białasa Kwalifikacje zawodowe 

nauczycieli szkół powszechnych (Lwów 1937) oraz praca badawcza 

Wandy Dzierzbickiej O uzdolnieniach zawodowych nauczyciela-

wychowawcy (Lwów 1926). 

Drugim co do wielkości działem księgozbioru była psychologia. 

Słuchacze Instytutu mieli do dyspozycji najnowsze podręczniki wiedzy 

psychologicznej, m.in.: L. Jaxa-Bykowskiego Podręcznik do zajęć 

praktycznych z dziedziny psychologii (Lwów 1925); Handbuch der 

vergleichenden Psychologie. Bd. 1-3 (Leipzig 1929); Walthera Moedego 

Lehrbuch der Psychotechnik (Berlin 1930); Edwarda Brandforda 
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Titchenera Podręcznik psychologii (Warszawa 1929); Władysława 

Witwickiego Psychologia (Lwów 1932), Psychologia dla użytku 

słuchaczów wyższych zakładów naukowych. T. 1-2 (Lwów 1930) oraz 

Zarys psychologii (Warszawa 1931). 

BIP gromadziła monografie wpisujące się w nurt zainteresowań 

zarówno psychologii akademickiej (głównie psychologii poznawczej, 

osobowości, rozwoju człowieka) jak i psychologii stosowanej. Wiele 

publikacji dotyczyło psychologii indywidualnej; znaczna ich część to 

wydania w językach obcych, głównie w języku niemieckim. Katalog BIP 

zarejestrował m.in. prace: Alfreda Adlera Praxis und Theorie der 

Individualpsychologie (München 1930); Waltera Baadego Allgemeine 

Einführung in das Geasmtgebiet der Psychologie (Leipzig 1928); 

Charlesa Baudouina Psychologie de la suggestion et de l’autosuggestion 

(Delaux 1924); Franciski Baumgarten-Tramer Der Charakter und die 

Charakterbildung (Davos 1936); Karla Otto Beetza Einführung in die 

moderne Psychologie. Bd. 1-2 (Osterwieck 1921); Hellmutha Bogena 

Psychologische Grundlegung der praktischen Berufsberatung (Lagensalza 

1927); Alfreda Brauchlego Psychoanalyse und Individualpsychologie 

(Leipzig 1930); Charlotte Bühler Der menschliche Lebenslauf als 

psychologische Problem (Leipzig 1933); Gustawa Bychowskiego 

Psychoanaliza (Lwów 1928); Gottfrieda Ewalda Temperament und 

Charakter (Berlin 1924), Biologische und „reine” Psychologie im 

Persönlichkeits aufbau (Berlin 1932); A. Ferrière’a Typy psychologiczne 

(Warszawa 1930); Sigmund Freuda Vorlesungen zur Einführung in die 

Psychoanalyse (Wien 1930); Fritza Giesego Methoden der 

Wirtschaftspsychologie (Berlin 1927); Ronalda Greya Gordona Personality 

(London 1927); Władysława Heinricha Teorie i wyniki badań psycho-

logicznych (Warszawa 1902); Friedricha Hermsmeiera Experimentell-

psychologische Untersuchungen zur Charakterforschung (Leipzig 1931); 

Carla Gustava Junga Analytische Psychologie (Leipzig 1923), 

Psychologische Typen (Zürich 1925); G. Kerschensteinera Charakter, jego 

pojęcie i wychowanie (Warszawa 1932); Felixa Kruegera Der 

Strukturbegriff in der Psychologie (Jena 1924); Johannesa Lindworsky’ego 

Exerzitien und Charakterbildung (Innsbruck 1926); A. Messera Pädagogik 

der Gegenwart (Leipzig 1931); Emila Saupego Einführung in die neue 

Psychologie (Osterwieck 1931).  

Dziedziną zastosowania praktycznego psychologii jest nauczanie 

i wychowanie. W księgozbiorze BIP opracowaniami na temat wiedzy 

psychologicznej potrzebnej do rozwiązywania zagadnień pedagogicznych 

i dydaktycznych, takich jak dobór i układ treści nauczania i wychowania 

czy też doskonalenie metod nauczania i wychowania, były m.in. 
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A. Adlera Individualpsychologie in der Schule (Leipzig 1929) i jej polski 

przekład Psychologia indywidualna w wychowaniu (Kraków 1934); 

Piotra Boveta Instynkt walki. Psychologia wychowania (Warszawa 1926); 

Ludwika Chmaja Teoria pedagogiczna psychologii indywidualnej 

(Kraków 1930); E. Chodaka Psychologia a nauka o wychowaniu 

(Częstochowa 1933); W. O. Döringa Pädagogische Psychologie (Oster-

wieck 1931) i Psychologie der Schulklasse (Osterwieck 1930); Anny 

Freud Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen (Leipzig 1930); 

G. Grunwalda Pädagogische Psychologie (Berlin 1925); Tadeusza 

Jaroszyńskiego Metody badań psychologicznych w szkole (Warszawa 

1925); M. Librachowej Psychologia pedagogiczna (Warszawa 1933); 

A. Messera Die Aperzeption als Grundbegriff der pädagogischen 

Psychologie (Berlin 1915); Henryka Rowida Psychologia pedagogiczna 

(Kraków 1928); Z psychologii i fizjologii wychowania (Lwów 1899). 

Związek rozwoju człowieka z procesami nauczania i wychowania 

był przedmiotem rozważań zawartych m.in. w monografiach: Stefana 

Baleya Psychologia wieku dojrzewania (Lwów 1931); Stefana 

Błachowskiego O fazach rozwoju psychicznego młodzieży (Warszawa 

1930); Stanleya Halla Kinderpsychologie und Pädagogik (Attenburg 

1902); Elsy Köhler Die Persönlichkeit den dreijährigen Kindes (Leipzig 

1926); Mieczysława Kreutza Rozwój psychiczny młodzieży (Warszawa 

1931); Wilhelma Pepera Jugendpsychologie für das erste Jahr (Leipzig 

1911); Bernarda Pereza Psychologia dziecka. Trzy pierwsze lata dziecka 

(Warszawa 1890); Jeana Piageta Mowa i myślenie u dziecka (Lwów 

1929); Rudolfa Prantla Kinderpsychologie (Paderborn 1927); Else 

Schilfarth Die psychologischen Grundlagen der heutigen Mädchen-

bildung (Leipzig 1926); Jana Schwarza Atlas rozwoju fizycznego 

i psychicznego (Poznań 1937); Williama Sterna Psychologie der frühen 

Kindheit bis zum sechsten Lebensjahre (Leipzig 1928); Stefana Szumana 

Badania nad rozwojem apercepcji i reprodukcji prostych kształtów 

u dzieci (Poznań 1927) oraz Badania nad rozwojem rozumienia obrazów 

o symbolicznej treści u dzieci i młodzieży (Warszawa 1931); Otto 

Tumlirza Pädagogische Psychologie (Leipzig 1930); Vasilija Vasileviča 

Zenkovskiego Psychologia dziecięctwa (Lwów 1929). 

Uzupełnieniem działu był zbiór piśmiennictwa na temat technik 

i narzędzi pomiaru inteligencji dzieci i młodzieży; przykładowe 

publikacje to: Alfreda Bineta, Théodore’a Simona Pomiary rozwoju 

inteligencji dzieci (Lwów 1913); A. Bineta, Lewisa Madisona Termana 

Skala inteligencji Bineta-Termana (Warszawa 1932); Marii Grzego-

rzewskiej Iloraz inteligencji w skali Bineta i jego znaczenie 

diagnostyczne (Lwów 1925); Stanisława Hamczyka Jak badać 
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inteligencję (Warszawa 1914); Józefy Franciszki Joteykówny Metoda 

testów umysłowych i jej wartość naukowa (Lwów 1924). 

BIP zbierała też publikacje z pogranicza pedagogiki i psychologii 

a także filozofii i socjologii; przykładowe tytuły to Mirosława Sekrety 

Przesłanki filozoficzne i psychologiczne podstawy pedagogiki 

współczesnej (Kraków 1930); Carla Weissa Pädagogische Sociologie 

(Leipzig 1929). 

Kwerenda katalogu BIP dowodzi obecności literatury z innych 

dziedzin humanistyki. Piśmiennictwo poświęcone problemom 

i zagadnieniom socjologicznym, filozoficznym oraz naukoznawczym 

reprezentują m.in.: Kazimierz Ajdukiewicz Główne kierunki filozofii 

(Lwów 1923) oraz Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej 

(Warszawa 1928); Emile Brehier Histoire de la philosophie (Paris 1928); 

Marian Borowski Humanistyczne i empiryczne pierwiastki w nauce 

(Lwów 1913); Ernst Burgess, Robert E. Park Wprowadzenie do nauki 

socjologii (Poznań 1926); Jan S. Bystroń Socjologia. Wstęp informacyjny 

i bibliograficzny (Warszawa 1931); Tadeusz Kotarbiński Elementy teorii 

poznania, logiki formalnej i metodologii nauki (Lwów 1929); Ludwik 

Krzywicki Studia socjologiczne (Warszawa 1923); Jan Łukasiewicz 

O nauce (Lwów 1934); Friedrich Paulsen Einleitung zur Philosophie 

(Berlin 1929); Henryk Romanowski Filozofia cywilizacji (Warszawa 

1923); Georg Simmel Soziologie (München 1923); Florian Znaniecki 

Socjologia wychowania. T. 1-2 (Warszawa 1928-1930). W zbiorach 

znalazły także swoje miejsce opracowania na temat szkół, towarzystw 

kulturalnych, materiały konferencyjne. 

Reasumując, księgozbiór BIP był księgozbiorem nowoczesnym. 

Dokumentował rozwój i przemiany pedagogiki oraz nauk pokrewnych 

początku XX stulecia, proponując lekturę reprezentującą współczesny 

stan myślenia na temat wychowania i edukacji. Czytelnicy mieli więc 

możliwość studiowania literatury źródłowej prezentującej poglądy naj-

wybitniejszych przedstawicieli nauki tego okresu. Zbiory biblioteczne 

dawały zarówno wgląd w myśl pedagogiczną J. Deweya, G. Kerschenste-

inera, Bertranda Russela jak i prezentowały zasady wychowania funkcjo-

nalnego Edwarda Claparède’a, sądy moralne J. Piageta czy zasady 

Daltońskiego Planu Laboratoryjnego Heleny Parkhurst. Na podstawie 

lektury można było poznać metody wychowawcze propagowane przez 

Marię Montessori, Owidiusza Decroly’ego, zasady szkół waldorfskich, 

postawę pedagogiczną Janusza Korczaka. Księgozbiór przybliżał również 

zagadnienie psychoanalizy i pedagogiki psychoanalitycznej S. Freuda 

i Oskara Pfistera, psychologii indywidualnej w wychowaniu A. Adlera, 
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socjologizm pedagogiczny Emila Durkheima czy socjologiczną teorię 

wychowania F. Znanieckiego.  

Współczesną polską i obcą produkcję wydawniczą w zbiorach 

BIP uzupełniały specjalistyczne dzieła z poniemieckich księgozbiorów 

gimnazjalnych i seminaryjnych, gromadzonych i cenionych ze względu 

na ich wartość naukową i historyczną [22, s.125]. 

Wydawnictwa ciągłe BIP kompletowała od początku swego 

istnienia. Do 1939 r. w zasobie znalazło się 80 tytułów czasopism 

w bloku sygnatur od 3501 do 3581, w liczbie około 2 000 woluminów. 

Oprócz tego, przeglądając Katalog Biblioteki Instytutu Pedagogicznego 

w Katowicach, można odnaleźć w nim tytuły zarejestrowane wspólnie 

z wydawnictwami zwartymi. Są to np. „Filomata” R. 29 (Lwów 1931); 

„Pädagogisch-Psychologische Arbeiten” Bd. 9-16 (Leipzig 1921-1927); 

„Jahrbuch der Charakterologie” T. 1-6 (Charlottenburg 1924-1929). 

Wydawnictwa periodyczne, zawierając ogólne elementy wiedzy 

pedagogicznej, publikowały wyniki konkretnych doświadczeń 

dydaktycznych i wychowawczych. Uzupełniały tym samym i pogłębiały 

wiedzę zawartą w podręcznikach i monografiach pedagogicznych, 

informując o aktualnych praktycznych rozwiązaniach w sferze 

działalności dydaktyczno-wychowawczej i polityki oświatowej.  

Źródłem wpływu periodyków polskich do biblioteki (53 tytuły) 

była głównie wymiana za „Chowannę” oraz prenumerata [21, s. 56]. BIP 

subskrybowała również 18 tytułów czasopism niemieckich, 5 – francus-

kich, 3 – angielskie oraz jedno czasopismo włoskie. 

Podstawę zbiorów czasopiśmienniczych BIP stanowiły polskie 

wydawnictwa pedagogiczne o charakterze naukowym, fachowym 

i urzędowym. W grupie czasopism ogólnopedagogicznych poruszających 

ogólne problemy pedagogiki i oświaty znalazły się „Chowanna”, 

„Kwartalnik Pedagogiczny”, „Miesięcznik Pedagogiczny”, „Przegląd 

Pedagogiczny”, „Ruch Pedagogiczny”, „Wiedza i Życie” oraz „Głos 

Nauczycielski”, „Nauczyciel Polski”, „Oświata i Wychowanie”. Można 

w nich było znaleźć artykuły traktujące o polityce oświatowej, sprawach 

ustroju szkolnego, działalności instytucji oświatowych i nadzoru pedago-

gicznego, a także problemach teoretycznych i praktycznych związanych 

z procesem dydaktycznym i wychowawczym.  

Problemom teorii i praktyki wychowania w szkołach poszcze-

gólnych typów, skierowanym do węższej grupy odbiorców, poświęcone 

były pisma specjalistyczno-pedagogiczne, np. „Szkoła Specjalna”, „Szkoła 

Zawodowa”. Charakter regionalny miała „Szkoła Śląska”. 

Oddzielną grupę stanowiły czasopisma przedmiotowo-meto-

dyczne publikujące prace dydaktyczno-metodyczne z poszczególnych 
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dyscyplin nauczania. Miejscem wymiany doświadczeń z praktyki 

nauczania były m.in. „Fizyka i Chemia w Szkole”, „Język Polski”, 

„Muzyka w Szkole”, „Neofilolog”, „Polonista”, „Praca Ręczna 

w Szkole”, „Wychowanie Fizyczne w Szkole”.  

BIP posiadała także w zasobie czasopisma oświatowe o chara-

kterze urzędowym. W tej grupie druków znalazł się „Dziennik Urzędowy 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” oraz 

8  tytułów dzienników urzędowych wydawanych przez kuratoria 

poszczególnych okręgów szkolnych w tym „Dziennik Urzędowy 

Wydziału Oświecenia Publicznego Województwa Śląskiego”. 

Na zakończenie przeglądu czasopism ogólnopedagogicznych 

wspomnieć należy o tytułach prenumerowanych za granicą. Warto 

spośród nich wymienić „Année Pédagogique”, „Éducation”, „Erziehung”, 

„Hilfsschule”, „Pädagogisches Zentralblatt”, „Rivista Pedagogica”, 

„Schulreform”, „Zeitschrift für Kinderforschung”. 

Uzupełnienie literatury pedagogicznej stanowiły czasopisma 

z zakresu psychologii i innych nauk współdziałających z pedagogiką, 

np. „Kwartalnik Psychologiczny”, „Opieka nad Dzieckiem”, „Polskie 

Archiwum Psychologii”, „Pediatria Polska” a także „Deutsche 

Psychologie”, „Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie”, 

„Journal of Genetic Psychology”, „Philosophie, Psychologie, Pädagogik”, 

„Psychological Abstracts”, „Journal of Educational Psychology”, 

„Zeitschrift für Angewandte Psychologie”, „Zeitschrift für Pädagogische 

Psychologie und Experimentelle Pädagogik”, „Zeitschrift für Schulge-

sundheitspflege und Soziale Hygiene”. 

Repertuar czasopism z dziedziny pozostałych nauk społecznych 

w zbiorach BIP był dość skromny, ale reprezentowany przez znaczące 

tytuły; należały do nich: „Kwartalnik Filozoficzny”, „Kwartalnik 

Historyczny”, „Nauka Polska”, „Przegląd Filozoficzny”, „Przegląd 

Humanistyczny”, „Przegląd Społeczny”, „Przegląd Współczesny” a także 

„Revue Internationale de Soziologie”
2
. 

Katalogi i udostępnianie zbiorów BIP 

Organizatorzy biblioteki duże znaczenie przykładali do doku-

mentowania własnych zbiorów a także do informowania o gromadzonych 

                                                           
2
 Zamierzeniem biblioteki (nie zrealizowanym) było skompletowanie działu 

czasopism polskich wydawanych po roku 1918, zwłaszcza utworzenie 

archiwalnego działu czasopism szkolnych z regionu śląskiego, a także 

opracowanie kartoteki zawartości czasopism. 
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materiałach bibliotecznych oraz ich treści. Podstawowym źródłem 

informacji o zbiorach BIP były jej katalogi. Od 1930 r. biblioteka zaczęła 

prowadzić na potrzeby wewnętrzne alfabetyczny katalog kartkowy, 

udostępniany również czytelnikom. Na jego podstawie w 1934 r. stara-

niem Piotra Stasiaka, nowego kierownika biblioteki, został wydany 

drukiem Katalog Biblioteki Instytutu Pedagogicznego. Zawierał on 

wykaz nabytków, które zostały zinwentaryzowane od 23 listopada 1928 r. 

do 15 grudnia 1934 r. Opisy bibliograficzne książek (s. 3-68) uszere-

gowane alfabetycznie, uwzględniały sygnaturę, autora, tytuł, numer tomu 

(w przypadku wydawnictw wielotomowych) oraz miejsce i rok wydania. 

W drugiej części katalogu, również w kolejności alfabetycznej, przedsta-

wiono spis czasopism (s. 69-71). Obejmował on sygnaturę, tytuł czaso-

pisma i numery roczników. Całość uzupełniał Regulamin Biblioteki Insty-

tutu Pedagogicznego w Katowicach zatwierdzony 28 września 1934 r. 

przez Dyrektora Instytutu (s. 73-76). 

W odczuciu kierownictwa BIP katalog ten tylko „na pewien czas 

uprzystępnił korzystanie z księgozbioru. Po paru miesiącach nie było już 

miejsca na wpisywanie w nim nowych nabytków. Po roku wytworzyła się 

taka sytuacja, że jedna trzecia księgozbioru [około 700 woluminów – 

M.K.], i to z wpływów, znalazła się poza katalogiem drukowanym” 

[22,  s. 128]. 

Informacje o późniejszych wpływach do biblioteki były poda-

wane do druku w dodatku do „Chowanny”, zatytułowanym „Sprawy 

Szkolne na Śląsku” (w okresie od 1937 nr 9 do 1939 nr 5-6). Publiko-

wane skrócone opisy bibliograficzne książek wraz z sygnaturami dawały 

czytelnikom, oprócz rozeznania w nowościach zakupionych przez 

bibliotekę, możliwość składania listowych zamówień zamiejscowych.  

Troską i dążeniem kierownictwa nadal pozostawało więc stwo-

rzenie pełnych katalogów BIP, zgodnie z obowiązującymi normami, 

pozwalających na szybkie i łatwe wyszukiwanie materiałów do różnych 

zagadnień. W 1935 r. rozpoczęto prace nad dwoma katalogami klamro-

wymi – alfabetycznym i rzeczowym – do użytku czytelników oraz alfa-

betycznym katalogiem kartkowym przeznaczonym do użytku wewnę-

trznego biblioteki. 

Opisy katalogowe sporządzano według Przepisów katalogowania 

w bibliotekach polskich opracowanych przez Józefa Grycza [21, s. 58-

59]. Układ katalogu rzeczowego oparto na zasadach systematyki 

naukowej, najprawdopodobniej w oparciu o Uniwersalną Klasyfikację 

Dziesiętną. Przypuszczenie to powzięto po zapoznaniu się z treścią 

wykładu H. Rowida, w którym omawiając klasyfikację UKD wraz 

z podziałami, szczególną uwagę poświęcił działowi trzeciemu. H. Rowid 
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charakteryzując systematykę nauk pedagogicznych opracowaną przez 

Bureau International d’Éducation w Genewie, zwracał uwagę na działy 

o symbolach klasyfikacyjnych od 37A do 37R, gdzie mieściły się m.in. 

takie zagadnienia jak: 

37 A – dzieła ogólne z zakresu pedagogiki, np. stan wychowania 

w rozmaitych krajach itp.;  

37 B – historia wychowania; 

37 C – biografie wychowawców. 

 Można przyjąć, że w katalogu rzeczowym BIP znalazły się 

również następujące, wyszczególnione przez H. Rowida działy: 

370 – teorie wychowania; 

371 – ogólne poglądy na wychowanie; 

372 – nauczanie na poziomie elementarnym; 

373 – nauczanie na poziomie średnim; 

374 – nauczanie dorosłych; 

375 – dydaktyka specjalna; 

376 – wychowanie podług płci i wieku; 

377 – wychowanie osobowości; 

378 – wychowanie wyższe; 

379 – administracja szkolna [3, k. 34-35]. 

W ciągu pierwszych sześciu lat działalności Instytutu 

Pedagogicznego zgromadzony tam księgozbiór był dostępny jedynie jego 

słuchaczom i  kadrze naukowo-dydaktycznej. Ponieważ nauczyciele 

tworzyli środowisko intelektualne żywo zainteresowane dokształcaniem 

się, w roku 1934, rozumiejąc potrzebę stałego kontaktu nauczycielstwa 

z książką i biblioteką naukową, BIP wprowadziła otwartą politykę 

udostępniania zbiorów. Dostęp do księgozbioru przysługiwał odtąd 

wszystkim studiującym i zawodowo związanym ze szkolnictwem. BIP 

przejęła tym samym „rolę centralnej biblioteki pedagogicznej na 

województwo śląskie” [21, s. 55]. 

Biblioteka była otwarta dla czytelników codziennie z wyjątkiem 

niedziel i świąt. Wypożyczalnia działała w godzinach 16
00

-19
00

, w soboty 

– 12
00

-13
30

, zaś czytelnia udostępniała księgozbiór w godzinach              

12
00

-19
00

, w soboty – 8
00

-13
30

. 

Podstawowe formy udostępniania zbiorów obejmowały 

wypożyczanie książek poza obręb biblioteki oraz udostępnianie 

prezencyjne książek i czasopism w czytelni. Zbiory biblioteczne na 

zewnątrz udostępniano w wypożyczalni. Ze względów ekonomicznych 

wypożyczano też, za pośrednictwem wytypowanej osoby, raz 

w  miesiącu, większą partię książek czytelnikom z oddalonych od 
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Katowic miejscowości. Powodzeniem, szczególnie wśród nauczycieli 

z  okolic Bielska, Cieszyna, Lublińca, Tarnowskich Gór i Rybnika, 

cieszyła się wysyłka książek drogą pocztową. 

W czytelni został wyodrębniony tzw. kanon podstawowy źródeł 

informacji w postaci księgozbioru podręcznego, składającego się głównie 

z wydawnictw informacyjnych (słowników, encyklopedii i bibliografii) 

oraz czasopism bieżących i broszur. Jego uzupełnienie stanowił prowa-

dzony przez BIP katalog zbioru oraz kartoteki biblioteczne, np. dorobek 

bibliograficzny BIP. Oprócz wydawnictw specjalnych, lektorium umoż-

liwiało czytelnikom także korzystanie ze zbiorów ogólnych i specjali-

stycznych, dostarczanych z magazynu. 

Analiza Katalogu Biblioteki Instytutu Pedagogicznego pozwala 

przyjąć, że na półkach czytelni znalazły się m.in. wydawnictwa 

encyklopedyczne oraz leksykony i słowniki: Michała Arcta Słownik 

ilustrowany języka polskiego. T. 1-2 (Warszawa 1929) oraz tegoż autora 

Słownik frazeologiczny (Warszawa 1928) i Słownik wyrazów obcych 

(Warszawa 1933); Aleksandra Brücknera Słownik etymologiczny języka 

polskiego (Warszawa 1927); Karla Wilhelma Clauberga, Waltera 

Dubislava Systematisches Wörterbuch der Philosophie (Leipzig 1923); 

Rudolfa Eislera Handwörterbuch der Philosophie (Berlin 1922); 

Encyklopedia ilustrowana Trzaski, Ewerta i Michalskiego (Warszawa 

1927); Władysława Kiersta, Oskara Calliera Słowniczek polskiego 

i angielskiego języka (Leipzig 1897); Jana Łosia Zasady ortografii 

polskiej i słownik ortograficzny (Lwów 1928); Podręczna encyklopedia 

pedagogiczna. T. 1-2 (Lwów 1923-1925); Psychologisches Wörterbuch 

(Leipzig 1928); Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów słowiańskich. T. 1-16 (Warszawa 1880-1902); Alfreda Vierkandta 

Handwörterbuch der Soziologie (Stuttgart 1931). 

Odrębną część zbiorów czytelni stanowiły z pewnością 

bibliografie, np. Antoniego Karbowiaka Bibliografia pedagogiczna 

(Lwów 1920); Jana Muszkowskiego, Heleny Radlińskiej Bibliografia 

oświaty pozaszkolnej. T. 1-2 (Warszawa 1929-1932); Reginy Rudzińskiej 

Bibliografia pracy społecznej 1900-1928 (Warszawa 1929) oraz katalogi, 

np. Adama Łysakowskiego Zbiorowy katalog psychologicznych 

i pokrewnych czasopism bibliotek polskich (Poznań 1931), a także 

roczniki, np. Daniela Robinsona Rocznik Pedagogiczny. T. 1-3 

(Warszawa 1923, 1924, 1928); Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 

Polskiej za rok 1928 (Warszawa 1928). 
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Służba informacyjna BIB 

Do zadań statutowych BIP, określonych w jej regulaminie, 

należało również ułatwianie korzystania ze zbiorów. Władze Instytutu 

Pedagogicznego organizując bibliotekę pragnęły zgromadzić nie tylko 

specjalistyczną literaturę, ale uczynić z niej „«żywy warsztat pracy 

i studiów». Zadaniem biblioteki było nie tylko dostarczać żądanych 

książek, ale udzielać informacji bibliograficznych i służyć pomocą 

w doborze odpowiedniej lektury” [24, s. 78]. Bibliotekarze pomagali 

czytelnikom dotrzeć do poszukiwanej literatury, udzielając zarówno 

prostych informacji bibliotecznych, katalogowych, jak i informacji 

bibliograficznych oraz przeprowadzając kwerendy. Wobec braku 

kompletnych ogólnodostępnych katalogów – alfabetycznego i syste-

matycznego – wynikała konieczność stałego udzielania wyjaśnień 

dotyczących księgozbioru biblioteki, nowości wydawniczych oraz 

okazywanie pomocy w odnalezieniu wydawnictw zwartych i ciągłych. 

Bardzo istotną częścią działalności BIP było również 

prowadzenie dla czytelników poszukiwań bibliograficznych. Wskazy-

wanie odpowiednich materiałów oraz opracowywanie kwerend miało 

dwojaką formę – informacji ustnej w czytelni biblioteki, lub informacji 

pisemnej dostarczanej drogą korespondencyjną [22, s. 128]. Po pomoc 

bibliograficzną do biblioteki udawali się przede wszystkim słuchacze 

Instytutu Pedagogicznego oraz nauczyciele. Znajdowali tu materiały do 

egzaminów, prac seminaryjnych lub referatów na konferencje czy 

zebrania środowiskowe. Warto podkreślić, iż oprócz lektur i niezbędnych 

informacji bibliograficznych czytelnikom udzielano tam również 

wskazówek metodycznych. Podobnie na zajęciach w Instytucie byli oni 

zaznajamiani przez wykładowców z metodologią pracy umysłowej. Jako 

przykład może posłużyć wykład H. Rowida. Przy okazji podawania 

tematów prac dyplomowych w swym wystąpieniu na temat Pedagogika 

ogólna na tle współczesnych prądów wychowania (w roku szkolnym 

1935/36) informował studentów zarówno o    istniejących bibliografiach 

dziedzinowych (np. Service Bibliographique), bibliografiach ogólnych 

(np. „Nowa Książka”), koncepcji podziału wiedzy ludzkiej według 

Melvila Deweya, schemacie katalogu rzeczowego, a także zaznajamiał 

z technikami pracy umysłowej. H. Rowid doradzał jak zbierać materiały 

bibliograficzne, jak je porządkować, jak prawidłowo sporządzać opisy 

książek i spisy bibliograficzne, informował o technice stosowania cyto-

wań bibliograficznych w samodzielnych pracach studentów [3, k. 34-35]. 

Działalność dydaktyczno-metodyczna, prowadzona równoległe przez BIP 
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oraz kadrę wykładowców Instytutu, rzetelnie przygotowywała słuchaczy 

do samodzielnej pracy umysłowej. 

Odrębną grupę użytkowników informacji stanowili tzw. referenci 

prasowi konferencji rejonowych, zobowiązani do informowania 

nauczycieli o nowych wydawnictwach pedagogicznych lub o ważniej-

szych przejawach życia szkolnego. Biblioteka udostępniała im zbiory 

i warsztat informacyjny; niejednokrotnie także wyręczała w obowiązku 

przygotowania informacji na temat nowości pedagogicznych 

i informowaniu o ich treści [22, s. 128]. 

Propaganda biblioteki i jej zbiorów wśród nauczycielstwa była 

przedmiotem szczególnej troski władz Instytutu Pedagogicznego. 

Wychodzono bowiem z założenia, iż „książka jest niezbędnym czynni-

kiem rozwoju osobowości nauczyciela i wytworzenia w nim odpowie-

dniego stopnia kultury pedagogicznej i ogólnej” [6, 1937, z. 4, s. 383]. 

W 1937 r. kierownictwo Instytutu podjęło decyzję o organizo-

waniu przez bibliotekę comiesięcznych konferencji bibliograficznych 

„celem stałego informowania nauczycielstwa o nowych wydawnictwach 

godnych uwagi” [6, 1937, z. 4, s. 383]. W tym czasie projektowano także 

publikowanie na łamach „Chowanny” miesięcznego biuletynu biblio-

graficznego, pod redakcją P. Stasiaka. Materiały bibliograficzne prezen-

towane na konferencjach jak i podawane do druku zestawiała BIP. 

Jednym z zasadniczych zadań „Chowanny” było zaznajamianie 

czytelników z nowościami wydawniczymi. Temu celowi służyły recenzje 

i omówienia wydawnictw zwartych i ciągłych w działach Sprawozdania 

i oceny, Oceny książek, Recenzje oraz Recenzje i sprawozdania. Ich 

autorami byli wybitni specjaliści, stali współpracownicy naukowi 

Instytutu Pedagogicznego [5, s. 118-123]. 

Do popularyzacji literatury pedagogicznej BIP czynnie włączyła 

się już w roku 1934, publikując w „Chowannie”, począwszy od numeru 

3., swój dorobek bibliograficzny. Rubryka zatytułowana Zapiski 

bibliograficzne miała charakter bibliografii treściowej – specjalnej. Były 

tam rejestrowane przez BIP opisy bibliograficzne najnowszych 

wydawnictw zwartych i ciągłych z dziedziny szeroko pojętej pedagogiki 

i psychologii, a także filozofii, literatury, socjologii i kultury. W latach 

1934-1939 zamieszczono informację o ponad 200 pozycjach wydaw-

niczych polskich i zagranicznych. 

W 1937 r. na łamach „Chowanny” zagościła nowa rubryka 

redagowana przez P. Stasiaka pt. Wiadomości bibliograficzne o chara-

kterze bibliografii adnotowanej; do zamieszczonego opisu biblio-

graficznego książki lub czasopisma była dołączona zwięzła recenzja 

omawianej pozycji. Wiadomości bibliograficzne ukazały się zaledwie 
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trzykrotnie, charakteryzując w sumie 18 pozycji wydawniczych. Na 

uwagę zasługuje fakt, iż rubryka ta pełniła też funkcje promocyjne, 

omawiając wyłącznie publikacje polskie, a w szczególności produkcję 

Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych oraz „Książnicy-Atlas” 

– głównych ofiarodawców podręczników.  

Opracowując Zapiski bibliograficzne oraz Wiadomości 

bibliograficzne nie przyjęto żadnego układu formalnego lub rzeczowego 

tych rubryk. W intencji twórców zbierany przez BIP i podawany do 

druku materiał bibliograficzny miał stanowić bieżącą bibliografię 

zalecającą dla słuchaczy Instytutu oraz kadr nauczycielskich, 

psychologów, lekarzy i higienistek szkolnych. Formą informacji 

zbiorowej były także publikowane w wydawnictwach Instytutu 

Pedagogicznego roczne sprawozdania z działalności placówki. 

Pracownicy i baza lokalowa 

Obsada biblioteki była jednoosobowa. Stanowisko kierownika 

zajmowała Jadwiga Boyé, później funkcję tę przejął P. Stasiak [4]. 

Do obowiązków bibliotekarza należało wykonywanie wszelkich prac 

związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, 

udzielanie informacji ustnych i pisemnych, bibliografowanie. Przy 

jednoosobowej obsadzie bardzo utrudnione było wykonywanie wielu 

prac zaległych (przeinwentaryzowanie zbiorów, opracowywanie 

katalogów i kartotek). Sytuację znacznie ułatwiała pomoc nauczyciela, 

Stanisława Greli, który włączył się w prace nad katalogowaniem zbiorów 

[21, s. 59]. 

BIP, organizacyjnie związana z Instytutem Pedagogicznym, 

zawsze mieściła się w budynku zajmowanym przez Instytut. W roku 

szkolnym 1928/1929 było to Gimnazjum Państwowe przy ul. Mickie-

wicza, następnie w latach 1929-1933 lokal byłego gmachu sejmowego 

przy ul. Wojewódzkiej 45, w okresie 1933-1936 siedzibą BIP były 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, zaś w latach 1936-1939 budynek 

przy ul. Szkolnej 9. Warunki lokalowe biblioteki były bardzo skromne
3
, 

a wobec rosnącej liczby książek i ruchu czytelników stale zbyt małe. 

Mimo wielu przeprowadzek i związanych z nimi utrudnień oraz 

natłokiem prac, BIP starała się utrzymywać wysoki poziom usług 

i stworzyć sprzyjającą rozwojowi czytelnictwa atmosferę. 

                                                           
3
 Dopiero latem 1936 r. na potrzeby BIP zorganizowano czytelnię, wypożyczal-

nię z pokojem katalogowym oraz magazyn w osobnych, przystosowanych do 

tych celów pomieszczeniach. 
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Pomyślny i harmonijny rozwój Instytutu Pedagogicznego, a wraz 

z nim biblioteki, przerwał wybuch II wojny światowej. Celem okupantów 

niemieckich była likwidacja Instytutu i całkowite zniszczenie jego 

księgozbioru. Książki i czasopisma zostały przeznaczone na przemiał 

w fabryce papieru w Mikołowie. Z prawie dziesięciotysięcznego księgo-

zbioru, z narażeniem życia, Feliks i Wincenty Kłosowie oraz Józef 

Grzebiela, ukryli i uratowali około 4 000 woluminów [15, s. 132-133]. 

W ten sposób zakończył się pierwszy, międzywojenny, etap działalności 

Instytutu. 

 

Podsumowanie 

BIP realizując zadania statutowe, odegrała ważną rolę w procesie 

kształcenia i doskonalenia zawodowego ogółu nauczycielstwa śląskiego. 

Jej szczególna rola polegała na wspomaganiu nauczycieli 

w procesach edukacyjnych. Duże znaczenie dla środowiska polskiej 

inteligencji miała działalność informacyjna biblioteki ściśle skorelowana 

z planami i programami nauczania Instytutu Pedagogicznego. Poprzez 

zbiory BIP ten krąg czytelniczy miał zapewniony dostęp do najnowszej 

polskiej produkcji wydawniczej w dziedzinie pedagogiki i nauk 

pokrewnych oraz do najważniejszych wydawnictw obcojęzycznych. 

Działalność informacyjna BIP przejawiała się zatem w gromadzeniu, 

opracowywaniu, przetwarzaniu specjalistycznych źródeł informacji 

(książek, czasopism, katalogu, kartotek) oraz na udostępnianiu ich 

czytelnikom. 

Księgozbiór BIP spełniał rolę: 

– podstawowego warsztatu pracy naukowej w pełni odpowia-

dającego potrzebom studentów i pracowników Instytutu Pedago-

gicznego; 

– zbioru dzieł naukowych i informacyjnych umożliwiających 

samokształcenie i doskonalenie zawodowe szerokich rzesz nauczy-

cielstwa; 

– zbioru dzieł pomocniczych w pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

– ośrodka informacji naukowej dla nauczycieli. 

BIP wpłynęła w znaczący sposób na pogłębienie naukowego 

przygotowania polskich nauczycieli do pracy w szkolnictwie oraz przy-

czyniła się do wzbogacenia ich wiedzy praktyczno-zawodowej. Pośred-

nio zbiory biblioteczne wywierały również wpływ na podnoszenie 

prestiżu zawodowego nauczycieli, ułatwiały im przejście na wyższe 

stanowiska w szkolnictwie oraz pomagały w uzyskaniu awansu material-
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nego. BIP umożliwiała rozwój nauczycielskich aspiracji naukowych oraz 

propagowała postęp w zakresie oświaty na Śląsku. 
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ABSTRAKT: 

W artykule zaprezentowano Bibliotekę Studium Wojskowego 
Uniwersytetu Śląskiego. Opisano dzieje Studiów Wojskowych w Polsce, 

które prowadziły szkolenie wojskowe i obronne; przygotowywały studen-
tów do odbycia służby wojskowej. Zwrócono uwagę na Studium            
Wojskowe w Uniwersytecie Śląskim. Wskazano na początki nieformalnej 
działalności biblioteki Studium skupiającej się na udostępnianiu narasta-
jących zbiorów. Omówiono funkcjonowanie Biblioteki Studium                 
Wojskowego jako instytucji, gdy w 1982 r. została włączona do systemu 

biblioteczno-informacyjnego UŚ. Przedstawiono rodzaje gromadzonych 
zbiorów (książki i czasopisma), a także prowadzoną działalność bibliote-
karską (inwentaryzacja księgozbioru, katalogowanie, udostępnianie). 
Zaprezentowano losy księgozbioru po likwidacji BSW w 1991 r. oraz 
prace związane z selekcją materiałów przejętych przez Bibliotekę             
Uniwersytetu Śląskiego. 
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Istnienie Biblioteki Studium Wojskowego (dalej: BSW) przy      
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zakończyło się w roku 1991.      
Działalność Studium oraz utworzonej przy nim Biblioteki była ściśle 
związana z sytuacją polityczno-ustrojową kraju i jej implikacjami 

na programy nauczania szkół wyższych. Jedyna wzmianka na temat BSW 
została zamieszczona w wydanym w 1988 r. informatorze Biblioteki 
Uniwersytetu Śląskiego [1]. Ważnymi źródłami była dokumentacja BSW 
zachowana w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego – sprawozdania 
[14, 15], księgi inwentarzowe [4, 5], rejestr ubytków [10], protokoły 
selekcji księgozbioru z roku 1997 oraz lat 2005-2006 [6, 7, 8, 9]. Na ich 

podstawie możliwe było odtworzenie losów BSW i jej zbiorów; pomocą 
w ustaleniu tytułów prenumerowanych czasopism posłużyły spisy, takie 
jak: Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych 
i otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1988-1989 przez 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską, Wykaz czaso-
pism polskich przechowywanych w sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego 

[17, 18]. Materiał źródłowy wzbogaciły również wspomnienia pracowni-
ków Studium Wojskowego i BSW. 

Dzieje Studiów Wojskowych w Polsce 

Studia Wojskowe (SW), działające w Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej i początkach III Rzeczpospolitej Polskiej na wyższych uczel-
niach przygotowywały młodzież studencką do odbycia zasadniczej służ-

by wojskowej i stanowiły istotny element kształcenia oficerów rezerwy
1
. 

Wojskowe szkolenie studentów wprowadzono w roku akademickim 
1949/1950 na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia o ulgach w odbywaniu 
służby wojskowej przez studentów szkół wyższych (Dz. U. 1949 Nr 25, 
poz. 173), początkowo w dziewięciu politechnikach. Do roku 1956 utwo-
rzono Studia Wojskowe w kilkudziesięciu szkołach wyższych. Studenci 

po trzyletnim szkoleniu w uczelni w wymiarze jednego dnia tygodniowo 
oraz odbyciu trzydziestodniowych ćwiczeń w jednostkach wojskowych 
w czasie wakacji, byli mianowani na pierwszy stopień oficerski i prze-
chodzili do rezerwy. Po zmianach wprowadzonych w latach 1956-1959 
absolwentom SW nadawano stopień podoficerski i tytuł podchorążego 
rezerwy Ludowego Wojska Polskiego; oficerami zostawali tylko ci, 

którzy wykazali się odpowiednimi predyspozycjami do pełnienia funkcji 
dowódczych podczas kolejnych ćwiczeń rezerwy. Od roku 1972 czas 

                                                           
1
 Kształcenie oficerów rezerwy było realizowane przez trzy ogniwa: Studia 

Wojskowe; powołane w lipcu 1973 r. Szkoły Oficerów Rezerwy (zastąpione 

w latach 1980-2003 Szkołami Podchorążych Rezerwy) i jednostki wojskowe. 
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kształcenia teoretycznego w SW został skrócony do dwóch semestrów na 
rzecz szkolenia praktycznego realizowanego w jednostkach wojskowych. 
Osoby niezdolne do zasadniczej służby wojskowej uczestniczyły 
w szkoleniu obronnym, dostosowanym do profilu szkoły: w uniwersyte-

tach, wyższych szkołach pedagogicznych, w akademiach rolniczych 
i ekonomicznych realizowano program nauczania o kierunku sanitarno-
obronnym.   

Na przełomie lat 1987/1988 Ministerstwa – Obrony Narodowej 
oraz Edukacji Narodowej podjęły prace na rzecz modernizacji systemu 
szkolnictwa wojskowego. W październiku 1988 r. na wielu wyższych 

uczelniach miały miejsce protesty skierowane przeciwko obowiązującej 
formie odbywania powinności obronnych przez studentów. Od roku 
akademickiego 1989/1990 zajęcia wojskowe objęte planami studiów 
prowadzono w szkołach wyższych podległych trzem resortom: ministro-
wi edukacji narodowej i przewodniczącemu Komitetu ds. Młodzieży 
i Kultury Fizycznej; ministrowi zdrowia i opieki społecznej;  ministrowi 

transportu, żeglugi i łączności. W programie nauczania ważne miejsce 
zajął nowy przedmiot – obrona cywilna.  

Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska akademickiego 
w 1991 r. usunięto z programów studiów wyższych zajęcia wojskowe 
i rozformowano funkcjonujące tam Studia Wojskowe, pozostawiono je 
tylko w Wyższych Szkołach Morskich w Szczecinie i Gdyni [3, s. 61]. 

Od 1 stycznia 2010 r. wszedł w życie pakiet ustaw związanych z profe-
sjonalizacją Sił Zbrojnych RP. W Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 
1278) wyznaczono termin likwidacji studium wojskowego uczelni mor-
skich na dzień 31 października 2010 r. 

Studium Wojskowe w strukturze Uniwersytetu Śląskiego 

 W poprzedniczce Uniwersytetu Śląskiego –  Wyższej Szkole    
Pedagogicznej, Studium Wojskowe istniało od marca 1952 r., a jego 
organizatorem został płk Piotr Witwicki [16, s. 223-224]. W Uniwersyte-
cie Śląskim SW funkcjonowało od momentu powstania uczelni [19, s. 2], 
aż do 1991 r. Stanowiło ono międzywydziałową jednostkę organizacyjną, 

mieściło się w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy            
ul. Krasińskiego 2. Na ostatnie lata jego działalności miała wpływ          
ogólnopolska akcja protestacyjna z października 1988 r. przybliżająca 
proces reformy szkolenia wojskowego. Mimo braku czynnych protestów 
na UŚ, również tutaj zgłoszono propozycję reorganizacji, a rok później 
studentki Wydziału Nauk Społecznych zainicjowały bojkot zajęć 
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z obrony cywilnej. W połowie 1990 r. powołano efemeryczne, zintegro-
wane SW, przeznaczone dla studentów wszystkich katowickich uczelni 
[2, s. 163].    

SW dysponowało kadrą wykładowców, pochodzącą z szeregów 

zawodowego Wojska Polskiego, która zapewniała właściwą realizację 
programu nauczania. Systematyczny wzrost liczby dydaktyków przekła-
dał się na lepszą organizację szkoleń specjalistycznych i organizację grup 
przedmiotowych. Program nauczania obejmował szkolenie polityczne, 
wojskowe i obronne. Po roku 1980 do programu kształcenia włączono 
również tzw. szkolenie sanitarne; do prowadzenia zajęć z przedmiotów 

medycznych zatrudniono pielęgniarki. Wzrost zatrudnienia w SW        
potwierdzają dane publikowane w składach osobowych UŚ: w roku 1973 
– 11 pracowników [11, s. 55-56]; w 1978 – 21 osób [12, s. 103-104]; 
w 1988 – 23 zatrudnionych [13, s. 153-154]. 

Ambicją SW było stworzenie rozbudowanej bazy szkoleniowej – 
dobrze wyposażonych gabinetów i sal wykładowych oraz biblioteki. 

Do prowadzenia zajęć obok map, schematów, czy przekrojów wykorzy-
stywano także projektory, rzutniki, odbiorniki telewizyjne oraz zaczęto 
wykorzystywać książki, czasopisma i druki wojskowe. Materiały             
drukowane wpływały do SW dzięki zabiegom kierownictwa; szczególnie 
wiele uwagi gromadzeniu księgozbioru wojskowego przykładał 
płk Tadeusz Werszler. Ze wspomnień płk Tadeusza Mazepy

2
, wynika, że 

udostępnianiem i kontrolowaniem stale powiększającego się księgozbio-
ru, niezbędnego do realizacji programu nauczania, zajmowała się: Irena 
Chrostek, pracująca w sekretariacie SW jako starszy referent, a od 1978 r. 
Grażyna Małmyszko, zajmująca stanowisko starszego technika. 
Nie prowadzono wówczas typowej dokumentacji bibliotecznej –  nie było 
inwentarzy ani katalogów. 

Biblioteka Studium Wojskowego 

BSW podjęła formalną działalność dopiero w roku 1982. Jako 
jednostka międzywydziałowa została włączona w strukturę systemu 
biblioteczno-informacyjnego UŚ. Zadanie przekształcenia jej na wzór 
innych bibliotek działających w Uniwersytecie powierzono Halinie        
Mazelon. Pod względem administracyjnym i finansowym BSW podlega-

ła uczelni; organizacja biblioteki, ewidencja i opracowanie zbiorów oraz 
ogólne zasady korzystania z księgozbioru zostały dostosowane do norm 

                                                           
2
 Pułkownik T. Mazepa był zatrudniony w SW w latach 1978-1991; w 1988 r. 

pełnił funkcję zastępcy kierownika SW.  
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obowiązujących w pozostałych bibliotekach UŚ. Bibliotece przydzielono 
lokal na parterze budynku SW; na powierzchni 55 m

2
 zorganizowano 

wypożyczalnię, czytelnię, a także wydzielono część magazynową Biblio-
teki oraz pracownię dla bibliotekarza. Biblioteka Główna UŚ przekazała 

BSW dziesięć regałów i jedną szafę katalogową. Obsada biblioteki była 
jednoosobowa; w latach 1982-1988 prowadziła ją H. Mazelon, a od 
kwietnia 1988 r. – Eugeniusz Foltyn [13, s. 154], który od 1994 r.                  
nie zajmuje się już działalnością bibliotekarską i nie pracuje w UŚ. 

Wypożyczalnia i czytelnia były czynne od poniedziałku do         
piątku, w godzinach od 10

00
 do 15

30
. Pomocą w korzystaniu z księgozbio-

ru służyły katalogi: alfabetyczny, rzeczowy (w którym wyodrębniono 
dział ogólny, historię wojskowości: z szczegółowymi poddziałami, 
np. II wojna światowa, polityka, filozofia, nauki społeczne, medycyna)  
i topograficzny [1, s. 45]. 

Najpilniejszym zadaniem związanym z organizacją księgozbioru 
BSW było wstępne uporządkowanie książek pod kątem ich przydatności, 

a następnie ich ewidencja oraz opracowanie zbiorów. Księgozbiór BSW 
w roku 1991 liczył 4 444 jednostek inwentarzowych zarejestrowanych 
w inwentarzu wydawnictw zwartych; obok książek znalazło tam miejsce 
kilkanaście woluminów wydawnictw ciągłych. Analizując wpisy łatwo 
zauważyć, iż początkowych 1 421 woluminów zostało wprowadzonych 
bez daty wpływu, na taką liczbę należy zatem oszacować zasób przejęty 

ze Studium Wojskowego. Zapisy inwentarzowe datowane są natomiast 
od października 1982 r., zaś ostatni wpis pochodzi z kwietnia 1991 r.; 
w tym okresie zbiór biblioteczny wzbogacił się o ponad 3 000 jednostek 
inwentarzowych. Ponadto Biblioteka dysponowała pięćdziesięcioma 
dziewięcioma tytułami skryptów w 1 048 woluminach, zarejestrowanych 
w kolejnym inwentarzu w okresie 1983-1989. Przyrost księgozbioru 

przedstawia Tabela 1 i Wykres 1.  
 
Tabela 1.  Przyrost zbiorów BSW (lata 1982-1991). 

 

Rok 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

 KI 1 78 382 711 613 375 299 254 194 115 2 

 KI 2T - 6 15 17 11 6 3 1 - - 

 KI 2 - 100 188 249 187 108 186 30 - - 

 

Źródło: [4, 5]. 
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KI 1 – Księga inwentarzowa księgozbioru Biblioteki Studium Wojskowego. 

KI 2T – Księga inwentarzowa księgozbioru Biblioteki Studium Wojskowego. 

Skrypty (tytuły). 

KI 2 – Księga inwentarzowa księgozbioru Biblioteki Studium Wojskowego. 

Skrypty (egzemplarze). 

 

Wykres 1. Przyrost zbiorów BSW (lata 1982-1991). 

 

 
Polityka gromadzenia zbiorów BSW była ściśle dostosowana do 

zapotrzebowania kadry oraz studentów Studium; przy zakupie nowości 
uwzględniano przede wszystkim dezyderaty dotyczące podręczników 
i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Brano także 
pod uwagę zmiany w programie nauczania (np. zwiększony zakup           
wydawnictw z zakresu medycyny i pielęgniarstwa po wprowadzeniu 
przedmiotów medycznych) oraz literaturę fachową niezbędną dla              
żołnierzy zawodowych i pracowników wojska. Wśród gromadzonych 
publikacji BSW dominowały druki z zakresu wojskowości, m.in. sztuki 
wojennej, historii wojskowości, organizacji sił zbrojnych, obronności 
kraju, techniki wojskowej. Liczne było również piśmiennictwo z dziedzi-
ny filozofii, nauk społeczno-politycznych (w tym zagadnienia               
marksizmu, komunizmu i socjalizmu), historii, medycyny; nie brakowało 
też druków informacyjnych. Zbiory BSW, w tym księgozbiór                     
dydaktyczny-skryptowy, przyrastały dzięki zakupom z funduszy uniwer-
syteckich; nabywano nowości czołowych wydawnictw, takich jak:            
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Wydawnictwo MON, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Książka i Wiedza, Państwowy Zakład Wydaw-
nictw Lekarskich, Wiedza Powszechna, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-
giczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.  

Stan posiadania BSW powiększał się o nabytki, ale jednocześnie 
zmniejszał o dokumenty zagubione lub wycofane ze zbiorów. Przepro-
wadzane na bieżąco kontrole księgozbioru skutkowały – do roku 1989 – 
wykreśleniem z inwentarza trzynastu woluminów książek [10]. Dokona-
na w latach 1990-1991 selekcja zbiorów miała na celu usunięcie z zasobu 
BSW literatury nieprzydatnej i zdezaktualizowanej; wycofano wówczas 
wiele książek nie przystających do nowego ustroju politycznego Polski. 
W roku 1990 wykreślono z inwentarza 190 woluminów, a w 1991 r. – 
1 131; wśród usuniętych tytułów, głównie z serii Wydawnictwa MON 
„Ideologia, Polityka, Obronność”, znalazły się Zbigniewa Baki Droga 
do Światowej Konferencji Rozbrojeniowej (Warszawa 1974); Andrzeja 
Baturina Klasowy charakter polityki zagranicznej ZSRR (Warszawa 
1974); Henryka Kacały Oręż narodu dziełem partii. Szkice o roli partii 
w  Siłach Zbrojnych (Warszawa 1975); Włodzimierza Tadeusza             
Kowalskiego Poczdamski ład pokojowy (Warszawa 1974); Euzebiusza 
Basińskiego, Tadeusza Walichnowskiego Stosunki polsko-radzieckie 
1944-1974 (Warszawa 1974). Usunięto także publikacje z kolejnych 
Plenów PZPR, Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ze zmia-
nami (Warszawa 1974), kilka dzieł Włodzimierza Lenina, Encyklopedię 
rewolucji październikowej (Warszawa 1977), Integrację ekonomiczną 
krajów socjalistycznych (Warszawa 1974), Wiedzę o partii (Warszawa 
1973), Wybrane problemy filozofii marksistowskiej (Warszawa 1974) i in.  

BSW udostępniała swoje zbiory zarówno w sposób prezencyjny, 
jak i na zewnątrz. Rekordowy pod względem aktywności czytelniczej był 
rok 1984; zarejestrowano wówczas 931 użytkowników, odnotowano 
2 317 wypożyczeń na zewnątrz oraz 2 811 udostępnień druków zwartych 
i 4 193 udostępnienia druków ciągłych na miejscu. Aktywność czytelni-
czą prezentuje Tabela 2.  
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Tabela 2. Udostępnianie zbiorów w BSW (lata 1983-1989). 

 

Rok 

Czytelnicy, wypożyczenia 

Liczba 

czytelników 

Liczba 

wypożyczeń 

Liczba miejsc 

i odwiedzin 

w czytelni 

Udostępnianie 

druków  

zwartych 

Udostępnianie 

druków 

ciągłych 

1983 710 2 285 16 miejsc 1 603 327 

1984 931 2 317 16 miejsc 2 811 4 193 

1985 504 2 040 

10 miejsc 

461 odwie-

dzin 

929 1257 

1986 635 2 170 

10 miejsc 

373 odwie-

dzin 

738 736 

1987 631 2 090 Brak danych Brak danych 
Brak 

danych 

1988 580 2 575 7 miejsc 791 
Brak 

danych 

1989 119 721 7 miejsc 517 
Brak 

danych 

 

Źródło: [14, 15].    

 

Preferowaną formą korzystania ze zbiorów były wypożyczenia 
księgozbioru dydaktycznego; troską BSW było zapewnienie studentom 
wystarczającej liczby podstawowych podręczników, które można było 
wypożyczyć i oddać po zakończeniu semestru. Wśród często wypożycza-
nych pozycji wymienić można publikacje z dwóch grup tematycznych: 
medycyny i wojskowości. Często korzystano z podręczników medycz-

nych wydawanych przez PZWL, np.: Anny Chrząszczewskiej Bandażo-
wanie (Warszawa 1987), Artura Dziaka (i in.) Pierwsza pomoc 
(Warszawa 1985, 1986); Stefanii Wołynki Pielęgniarstwo ogólne            
(Warszawa 1986). Dużym zainteresowaniem cieszyła się problematyka 
dotycząca dorosłego życia (ciąża, dzieci, zdrowie kobiet). Zagadnienia 
wojskowe pogłębiano dzięki książkom Wydawnictwa MON, takim jak: 

Stanisława Toreckiego Broń i amunicja strzelecka LWP (Warszawa 
1985); Jerzego Wiatra Socjologia wojska (Warszawa 1982); Stefana 
Mossora Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny (z serii            
„Polscy Teoretycy Wojskowi”). Poza tym czytelnicy pytali także o kwe-
stie prawne, stąd też w BSW znajdował się m.in. Kodeks karny z 1984 r. 
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W Tabeli 3 zamieszczono natomiast wykaz skryptów, które BSW posia-
dała w największej liczbie egzemplarzy. 
 
Tabela 3. Skrypty BSW. 

 

Autor – Tytuł – Numer wydania 
Wydawnictwo, 

rok wyd. 
Liczba egz. 

Anestezja i intensywna opieka medyczna. 

Red. B. Kamiński 
PZWL 1988 18 

Banach-Gerlak Z.: Przewodnik do ćwiczeń ze 

szkolenia medyczno-sanitarnego. Cz. 1-2 
WSP 1986 

15 (Cz.1), 

15 (Cz.2) 

Brzozowska I.: Praca pielęgniarek na oddzia-

le noworodków 
PZWL 1983 20 

Ceremoniał wojskowy. Wyd. 2 MON 1978 10 

Chocha B.: Rozważania o sztuce operacyjnej MON 1984 10 

Chrząszczewska A.: Bandażowanie PZWL 1987 50 

Cybulska B., Łukaszewska T.: Dietetyka. 

Wyd. 6 
WSiP 1984 10 

Dison N.: Technika zabiegów pielęgniarskich PZWL 1985 10 

Doraźna pomoc lekarska. Red. B. Kamiński 

A. Dziak 
PZWL 1984 10 

Dziak E., Odyński B.: Medycyna w plecaku. 

Wyd. 2 
MAW 1985 10 

Ejmont J.: Pierwsza pomoc. Wyd. 2 PZWL 1970 18 

Ejmont J.: Ratownik PCK PZWL 1970 15 

Fijałkowski W., J. Szaniawska-Chydzińska: 

Ćwiczenia dla kobiet w ciąży i połogu 
PZWL 1984 10 

Fijałkowski W.: Wiele krajów – jeden znak KAW 1983 10 

Jordan K.: U progu dojrzałego życia PZWL 1984 10 

Kodeks karny WPraw. 1984 15 

Kozłowski E., Wrzosek M.: Dzieje oręża 

polskiego 1795-1939 
WP 1984 12 

Majdecki T.: Pierwsza pomoc w wypadkach 

drogowych 
IWZZ 1985 10 

Majkowski R., Kuś W.: Wypadek co robić? PZWL 1988 18 

Mossor S.: Sztuka wojenna w warunkach 

nowoczesnej wojny 
MON 1986 10 
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Nasze dziecko. Pierwsze 3 lata życia PZWL 1983 10 

Pierwsza pomoc. Dziak A. i in. Wyd. 4 PZWL 1985 31 

Pierwsza pomoc Dziak A. i in. Wyd. 5  PZWL 1988 150 

Piotrowski J., Lisiewicz J.: Palenie tytoniu. 

Matka - ciąża - dziecko 
Ossol. 1983 10 

Piotrowski J.: Pielęgniarstwo w położnictwie i 

ginekologii 
PZWL 1984 10 

Polska myśl wojskowo-polityczna i czyn 

zbrojny w okresie II wojny światowej 
UWr. 1989 30 

Postępowanie specjalistyczne w urazach 

głowy. Red. B. Latkowski 
PZWL 1984 10 

Potocki J. Oparzenia i odmrożenia PZWL 1984 15 

Potocki J.: Pielęgnowanie w oparzeniach PZWL 1987 15 

Przysposobienie obronne. Red. J. Ejmont 

Wyd. 3 
PZWL 1986 10 

Rudniański J.: Sprawność umysłowa WP 1984 20 

Saliszczew K.: Kartografia ogólna PWN 1984 10 

Sikorski R.: Zaburzenia współżycia seksual-

nego w małżeństwie 
PZWL 1984 10 

Terlecki O.: Najkrótsza historia II wojny 

światowej 
WL 1984 15 

Torecki S.: Broń i amunicja strzelecka LWP MON 1985 60 

Towpik J.: Dermatologia i wenerologia PZWL 1984 10 

Vogel A., Wodraschke G.: Pielęgnowanie 

chorego w domu 
PZWL 1980 35 

Wiatr J.: Socjologia wojska. Wyd. 2  MON 1982 60 

Wołynka S.: Pielęgniarstwo ogólne. Cz. 1-2. 

Wyd. 7 
PZWL 1986 

55 (Cz.1), 

55 (Cz.2) 

Załuski Z.: Drogi do pewności Iskry 1984 10 

Zdrowie kobiety. Red. I. Roszkowski Wyd. 2 PZWL 1983 18 

 

Źródło: [5].  
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W czytelni BSW, mogącej pomieścić w różnych latach od            
siedmiu do szesnastu osób, znajdował się księgozbiór podręczny:          
encyklopedie (ogólne, specjalne), słowniki (językowe, dziedzinowe) oraz 
czasopisma. 

Studenci posiłkowali się zbiorami podręcznymi przede wszyst-
kim do opracowania referatów. Wykładowcy równie często sięgali do 
tego typu wydawnictw przygotowując konspekty zajęć, gdyż „definicje 
odgrywały w szkoleniu ważną rolę jako najlepszy argument uzasadniają-
cy tak chętnie przez badaczy w mundurach podkreślaną ścisłość, precyzję 
i zwięzłość języka wojskowego [...]. Stąd też w studium wojskowym 

skłonność do definiowania nawet najprostszych pojęć (a potem – rzecz 
zrozumiała – do wymagania od studentów bezbłędnego recytowania 
owych definicji” [Por. 20, s. 1].  

Wśród najczęściej wykorzystywanych encyklopedii wymienić 
można: Encyklopedię II wojny światowej (Warszawa 1975), Encyklopedię 
odkryć i wynalazków (Warszawa 1979), Encyklopedię techniki wojskowej 

(Warszawa 1978), Jerzego Koniecznego i Tadeusza Malinowskiego Małą 
encyklopedię lotników polskich (Warszawa 1983), Małą encyklopedię 
wojskową (T. 1-3. Warszawa 1967-1971), Małą encyklopedia statystyki 
(Warszawa 1976), Edmunda Jana Osmańczyka Encyklopedię ONZ 
i stosunków międzynarodowych (Warszawa 1983), tytuły z serii „Ency-
klopedia techniki” (Automatyka, Energia jądrowa).  

Spośród słowników popularnością cieszyły się: Leksykon wiedzy 
wojskowej (Warszawa 1979), Słownik biograficzny działaczy polskiego 
ruchu robotniczego (T. 1. Warszawa 1978), Słownik filozofii marksistow-
skiej (Warszawa 1982), Słownik pedagogiki pracy (Wrocław 1986), 
Wincentego Okonia Słownik pedagogiczny (Warszawa 1981); publikacje 
z cyklu „1000 słów o...” – jak np. Jerzego Domańskiego 1000 słów 

o samolocie i lotnictwie (Warszawa 1974). Wykorzystywano także         
słowniki języka polskiego (np. pod redakcją Witolda Doroszewskiego, 
czy też Mieczysława Szymczaka), ogólne słowniki językowe (dwuję-
zyczne) oraz dziedzinowe, jak np. Słownik ekonomiczny rosyjsko-polski 
(Warszawa, Moskwa 1984), Słownik naukowo-techniczny niemiecko-
polski (Warszawa 1987), Słownik prawniczy polsko-angielski (Wrocław 

1986). Sięgano również do informatorów i roczników statystycznych.  
 Oprócz kilkunastu wydawnictw ciągłych wprowadzonych do      
ogólnego inwentarza księgozbioru, takich jak np. „Folia Philosophica”, 
„Humanitas”, „Informator Bibliotekarza i Księgarza”, „Studia i Materiały 
do Historii Wojskowości”, „Studia Pedagogiczne”, Biblioteka prenume-
rowała także ponad czterdzieści tytułów czasopism, wśród nich istotne 

były periodyki fachowe, wydawane staraniem instytucji wojskowych, 
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takie jak: „Myśl Wojskowa”, „Przegląd Obrony Cywilnej”, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny”, „Wojskowy Przegląd Techniczny”, „Żołnierz 
Polski”. W ofercie znajdowały się także czasopisma z zakresu medycyny: 
„Jestem”, „Służba Zdrowia”, „Zdrowie” oraz polityki: „Ideologia i Poli-

tyka”, „Nowe Drogi”, „Polityka”. Poza tym do dyspozycji czytelników 
wystawiono bieżące dzienniki, w tym „Dziennik Zachodni”, „Rzeczpo-
spolita”, „Trybuna Ludu”, „Trybuna Robotnicza”, „Życie Warszawy”. 
Ze względów lokalowych tylko kilkanaście tytułów przechowywano 
w komplecie, tj. dostępny był cały zgromadzony zasób. Pełny wykaz 
czasopism prenumerowanych przez BSW zaprezentowano w Tabeli 4. 

 
Tabela 4.  Czasopisma dostępne w BSW wraz z okresem ich przechowywania. 

 

Tytuł czasopisma Częstotliwość Instytucja sprawcza 

Dostępny cały zasób 

„Biuletyn Wojskowej Akademii 

Technicznej im. Jarosława          

Dąbrowskiego” 

Mies. 
Wojskowa Akademia 

Techniczna 

„Lekarz Wojskowy” Mies. 
Wojskowa Służba 

Zdrowia 

„Myśl Wojskowa” Mies. MON 

„Polska Bibliografia Wojskowa” Kwart. 
Centralna Biblioteka 

Wojskowa 

„Przegląd Morski” Mies. 
Dowództwo Marynarki 

Wojennej 

„Przegląd Obrony Cywilnej” Mies. 
Inspektorat Obrony 

Cywilnej Kraju 

„Przegląd Obrony Terytorium 

Kraju” 
Kwart. 

Inspektorat Obrony 

Terytorialnej i Wojsk 

Obrony Wewnętrznej 

„Przegląd Wojsk Lądowych” Mies. 

Wydawnictwo         

„Czasopisma       

Wojskowe” 

„Przegląd Wojsk Lotniczych i 

Wojsk Obrony Powietrznej Kraju” 
Mies. 

Dowództwo Wojsk 

Lotniczych i Dowódz-

two Wojsk Obrony 

Powietrznej Kraju 

„Wiedza Obronna” Dwumies. 

Wydawnictwo 

Towarzystwa Wiedzy 

Obronnej 
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„Wojsko Ludowe” Mies. 
Główny Zarząd 

Polityczny WP 

„Wojskowy Przegląd Historyczny” Kwart. 
MON, Wojskowy 

Instytut Historyczny 

„Wojskowy Przegląd Prawniczy” Kwart. 

Naczelna Prokuratura 

Wojskowa i Izba 

Wojskowa Sądu 

Najwyższego 

„Wojskowy Przegląd Techniczny” Kwart. MON 

Dostępne 5 lat 

„Przegląd Kwatermistrzowski” Dwumies. 
Główne 

Kwatermistrzostwo WP 

„Wojskowy Przegląd Zagraniczny. 

Dwumiesięcznik poświęcony 

myśli wojskowej w krajach 

kapitalistycznych”    

Dwumies. 
Sztab Generalny 

Wojska Polskiego 

Dostępne 2 lata 

„Człowiek i Światopogląd” Mies. 

Wydawnictwo 

Współczesne  RSW 

„Prasa-Książka-Ruch” 

„Ideologia i Polityka” Mies. 

Wydział Ideologiczny 

KC PZPR, RSW 

„Prasa-Książka-Ruch” 

„Kultura i Oświata” Kwart. 

Zarząd Kultury 

i Oświaty Głównego 

Zarządu Politycznego 

WP 

„Nowe Czasy” Tyg. 

Wydawnictwo 

Współczesne RSW 

„Prasa-Książka-Ruch” 

„Nowe Drogi” Mies. 

KC PZPR, 

„Wydawnictwo 

Współczesne RSW 

„Prasa-Książka-Ruch” 

„Pielęgniarstwo i Położna” Mies. 

Związek Zawodowy 

Pracowników Służby 

Zdrowia 

„Prezentacje. Miesięcznik 

teoretyczno-polityczny” 
Mies. 

Wydawnictwo 

Współczesne RSW 

„Prasa-Książka-Ruch” 
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„Przegląd Biblioteczny” Kwart. 
Stowarzyszenie Biblio-

tekarzy Polskich 

„Roczniki Filozoficzne” Kwart. 

Towarzystwo 

Naukowe Katolickiego 

Uniwersytetu 

Lubelskiego 

Dostępny 1 rok 

„Dziennik Zachodni” Dzien. 
RSW „Prasa-Książka-

Ruch” 

„ITD. Pismo środowiska akade-

mickiego” 
Tyg. 

ZSP, RSW „Prasa-

Książka-Ruch” 

„Jestem” Mies. PCK 

„Polityka” Tyg. 

Wydawnictwo 

Współczesne RSW 

„Prasa-Książka-Ruch” 

„Przyjaźń” Tyg. 

Zarząd Główny Towa-

rzystwa Przyjaźni 

Polsko-Radzieckiej 

„Rzeczpospolita” Dzien. PPW „Rzeczpospolita” 

„Rzeczywistość” Tyg. 

Wydawnictwo 

Współczesne RSW 

„Prasa-Książka-Ruch” 

„Służba Zdrowia” Tyg. 

Pismo pracowników 

służby zdrowia i opieki 

społecznej 

„Trybuna Ludu” Dzien. 

KC PZPR , 

Wydawnictwo 

Prasowe RSW „Prasa-

Książka-Ruch” 

„Trybuna Robotnicza” Dzien. 

PZPR, Śląskie 

Wydawnictwo 

Prasowe 

„Tu i Teraz. Tygodnik społeczno-

kulturalny” (od 1985 Kultura) 
Tyg. 

Warszawskie 

Wydawnictwo 

Prasowe RSW „Prasa-

Książka-Ruch” 

„Zagadnienia i Materiały” Dwutyg. 
Wydział Pracy Ideowo-

Wychowawczej PZPR 

„Zdrowie” Mies. PCK 
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„Żołnierz Polski” Tyg. 

Główny Zarząd 

Polityczny WP, Zarząd 

Główny Ligi Obrony 

Kraju 

„Życie Partii” Dwutyg. KC PZPR 

„Życie Warszawy” Dzien. 

Warszawskie 

Wydawnictwo 

Prasowe RSW „Prasa-

Książka-Ruch” 

Dostępne w latach 1988-1989 

„Forum” Tyg. 

Wydawnictwo 

Współczesne RSW 

„Prasa-Książka-Ruch” 

„Przegląd Techniczny. Innowacje” Tyg. 

Wydawnictwa 

Czasopism 

Technicznych NOT 

[Naczelnej Organizacji 

Technicznej] 

„Studia Nauk Politycznych” Dwumies. 

Centralny Ośrodek 

Metodyczny Studiów 

Nauk Politycznych, 

Komitet Nauk 

Politycznych PAN 

„Zeszyty Naukowe Wojskowej 

Akademii Politycznej” 
Kwart. 

Wojskowa Akademia 

Polityczna im. Feliksa 

Dzierżyńskiego 

„Żołnierz Wolności” Dzien. Wojsko Polskie 

 

Źródło: [17, 18]. 

 
 
Losy księgozbioru po likwidacji BSW 

Wraz z likwidacją Studium Wojskowego w roku 1991 przestała 
także istnieć Biblioteka. Większość księgozbioru, łącznie z inwentarzami 
oraz katalogami kartkowymi, przekazano BUŚ

3
, gdzie pozostawał do 

                                                           
3
 Z informacji płk T. Mazepy wynika, że część księgozbioru ogólnego trafiła 

także do Biblioteki Śląskiej, natomiast wojskowe druki do użytku wewnętrz-

nego (m.in. instrukcje, regulaminy) zostały przekazane do Śląskiego Okręgu 

Wojskowego. 
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dyspozycji czytelników biblioteki uniwersyteckiej aż do roku 2004. 
W tym czasie rozpoczęto prace selekcyjne nad księgozbiorem; w roku 
1997 zubytkowano skrypty [6]. Zbiory aktywne, nadal chętnie wykorzy-
stywane przez czytelników (głównie publikacje z zakresu filozofii, histo-

rii, pedagogiki i psychologii, prawa, socjologii oraz medycyny), 
wprowadzano do zasobu systemu APIN-UDOS, który wówczas obsługi-
wał wypożyczalnię BUŚ. 

 W roku 2005 podjęto natomiast decyzję o gruntownej selekcji 
księgozbioru byłej BSW, postanowiono wówczas o wykreśleniu z inwen-
tarza BSW całości zbiorów, a następnie przejęciu przez BUŚ tytułów, 

których treść nie była zdezaktualizowana. Prace likwidacyjne prowadzo-
no etapami; w pierwszej kolejności pracownicy Sekcji Magazynowej 
wyodrębnili 191 woluminów książek popularnych autorów, znanych 
z kanonu lektur, takich jak np.: Antonina Kłoskowska, Zbigniew            
Kuderowicz, Czesław Kupisiewicz, Jan Szczepański, Władysław          
Tatarkiewicz, Jerzy Topolski, Henryk Zieliński. Następnie, na podstawie 

fiszek zawierających skrócone opisy bibliograficzne wyselekcjonowane-
go księgozbioru, zdecydowano, które książki warto zatrzymać w zbiorach 
BUŚ, a które można przekazać do magazynu dubletów. 

Do połowy 2006 r. do zbiorów BUŚ zakwalifikowano 384 tytuły 
[7]; wśród nich znalazły się: teksty literackie (m.in. Dolina Issy Czesława 
Miłosza, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Na nieludzkiej 

ziemi Józefa Czapskiego); publikacje wydane w ramach serii: „Biblioteka 
Klasyków Filozofii”, „Biblioteka Myśli Współczesnej”, „Plus Minus 
Nieskończoność”, „Myśli i Ludzie”; książki o tematyce historycznej; 
tytuły wcześniej nie zakupione przez BUŚ, np. Antoniny Guryckiej Błąd 
w wychowaniu (Warszawa 1990), Jerzego Łojka Agresja 17 września 
1939 (Warszawa 1990). Magazyn dubletów [8] zasiliły z kolei 174 tytuły, 

w tym kolejne egzemplarze pozycji posiadanych przez BUŚ, publikacje 
na temat dziejów Śląska. 

Troską BUŚ było możliwie jak najlepsze wykorzystanie i zago-
spodarowanie  księgozbioru byłej BSW; w kwietniu 2006 r. 110 wolumi-
nów książek, przede wszystkim z zakresu wojskowości, ale także historii, 
z pedagogiki i psychologii, przekazano Zespołowi Szkół Zawodowych 

i Ogólnokształcących nr 5 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowi-
cach, w którym mieściło się liceum o profilu wojskowym [9]. Były to 
publikacje wydane w latach 1963-1990. Wśród podarowanych pozycji 
znalazły się m.in. tytuły z serii: „Biblioteka Wiedzy Wojskowej”,               
„Biblioteczka Skrzydlatej Polski”, „II Wojna Światowa”, „Historyczne 
Bitwy”, „Klub 1:72 Skrzydlatej Polski”, „Typy Broni i Uzbrojenia”. 
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Szkoła otrzymała także trzy roczniki czasopisma „Studia i Materiały do 
Historii Wojskowości”.  

Ostatnią część księgozbioru BSW stanowiły druki zbędne,             
nieprzydatne BUŚ. Były to zarówno pozycje dotyczące minionego              

ustroju politycznego Polski, ale także wiele prac uniwersalnych. Te ostat-
nie zostały przeznaczone do bezpłatnego rozprowadzenia wśród czytelni-
ków BUŚ i w niedługim czasie większość z nich znalazła swoich nowych 
właścicieli.  BSW już nie istnieje, ale niektóre tytuły z jej księgozbioru 
nadal funkcjonują, są czytane i wypożyczane.  

BSW zapisała się w historii bibliotek Uniwersytetu Śląskiego               

jako instytucja ściśle zależna od ustroju politycznego kraju; gromadziła 
współczesne druki o charakterze użytkowym, stanowiące typową                
reprezentację produkcji wydawniczej okresu PRL o tematyce ogólnej 
i wojskowej. Jej los, związany z funkcjonowaniem w uczelni Studium 
Wojskowego, to także niewielki wycinek historii szkolnictwa wyższego 
minionej epoki. 
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ABSTRACT: 

The article describes the Military Training Departments in             
Poland, which conducted defensive and military training courses and 

prepared students to do military service. The main focus is on the Mili-
tary Training Department at the University of Silesia. The beginnings              
of the informal activity of its library are described, focusing on the grow-
ing collection circulation. The functioning of the Library of the Military 
Training Department as an institution, which was included in the network 
of the University of Silesia libraries in 1982, is thoroughly discussed.         

The library collection (books, magazines and professional journals) and 
the library work (taking inventory, cataloguing and circulation) are pre-
sented. The article also outlines the history of the book collection after 
the closure of the Library of the Military Training Department in 1991 
and the selection of the library materials taken over by the Library of the 
University of Silesia. 
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TRZY W JEDNYM, CZYLI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU 

FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO 

W KATOWICACH 

 
 

ABSTRAKT: 

Artykuł prezentuje historię Biblioteki Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zostały w nim przedstawione 
przemiany organizacyjne, które doprowadziły do powstania Biblioteki 
w jej obecnej strukturze. Jest to zarazem krótka analiza działalności 
Biblioteki oraz kształtowania się jej księgozbioru w latach 1968-2009.  
 

SŁOWA KLUCZOWE: 

Biblioteka Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach. Gromadzenie 
zbiorów. Historia bibliotek. Opracowanie zbiorów. Organizacja bibliote-
ki. Zbiory biblioteczne. 

 
Misją biblioteki wydziałowej jest zapewnienie dostępu do jak      

najbogatszego zasobu informacji zarówno w formie drukowanej i elek-
tronicznej, który będzie służył pracy badawczej i zdobywaniu wiedzy 
przez społeczność akademicką. W dobie Internetu i bibliotek cyfrowych 
konieczne są zmiany w funkcjonowaniu bibliotek gromadzących trady-
cyjne materiały, ale jak pokazują statystyki są one ciągle niezbędne.        
Tak można stwierdzić, śledząc losy Biblioteki Wydziału Filologicznego 
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w Katowicach. W jej skład weszły trzy niegdyś odrębne placówki: Bi-
blioteka Polonistyczna, Biblioteka Bibliologiczna i Biblioteka Klasyczna. 

Historia 

Początków Biblioteki Wydziału Filologicznego należy szukać 

w czasach, gdy nie istniał jeszcze Uniwersytet Śląski. 1 stycznia 1953 r. 
utworzony został Wydział Filologiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Katowicach, początkowo z jednym kierunkiem, tj. filologią polską. 
Z kolei powstanie w 1957 r. kierunku historycznego dało podstawy do 
przemianowania Wydziału Filologicznego na Wydział Filologiczno-
Historyczny [10]. Właśnie biblioteki tych Wydziałów dały początek 

późniejszej Bibliotece Polonistycznej. 
Wieloletnie starania środowiska naukowego Górnego Śląska 

o utworzenie uniwersytetu kształcącego studentów na kierunkach huma-
nistycznych przyniosły rezultat w 1968 r. W dniu 8 czerwca 1968 r. na 
podstawie zarządzenia Rady Ministrów utworzono w Katowicach             
Uniwersytet Śląski poprzez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego (działającą w Katowicach 
od 1963 r.) [2, s. 62]. W 1969 r. Uniwersytet posiadał cztery Wydziały: 

 Humanistyczny (z kierunkami: filologia 
polska, psychologia i historia); 

 Matematyki, Fizyki i Chemii; 
 Prawa i Administracji; 

 Wychowania Technicznego [9, s. 89]. 

Fundamentem Wydziału Humanistycznego stał się istniejący 
w strukturze Wyższej Szkoły Pedagogicznej Wydział Filologiczno-
Historyczny. Biblioteka wraz z Wydziałem została przeniesiona do      
pomieszczeń przy ul. Wita Stwosza 17/17, jako filia Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biblioteka Główna ograniczała 

zakres swoich obowiązków pomocniczych do gromadzenia i ewidencji 
zbiorów, w wyniku czego do dnia dzisiejszego informacje o zbiorach 
zainwentaryzowanych przed 1974 r. znajdują się w księgach inwentarzo-
wych BUŚ. 

W tym okresie Biblioteka otrzymała dar Kazimierza Mieczysła-
wa Neusteina z Warszawy, zawierający niezwykle cenne pozycje                   

pamiętnikarskie polskie i Polski dotyczące. Ponadto Biblioteka zakupiła 
księgozbiór językowy Zenona Klemensiewicza. Czytelnia była w stanie 
pomieścić 60 osób. 

Do kolejnych zmian w organizacji Biblioteki przystąpiono 
w 1973 r., kiedy z Wydziału Humanistycznego powstały Wydział Nauk 
Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Filolo-
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giczny, a w nim Instytut Filologii Polskiej i Instytut Filologii Obcych. 
Księgozbiór dotychczasowej Biblioteki został podzielony przez Komisję 
Biblioteczną pod przewodnictwem doc. dr. Adama Jarosza [8]. Zbiory 
filologiczne trafiły do biblioteki utworzonej przy Instytucie Filologii 

Polskiej, a pozostałą część połączono ze zbiorami Biblioteki Wydziału 
Nauk Społecznych. Zbiory z Katowic przetransportowane zostały do 
Sosnowca, do budynku przy ulicy Bando 8 (obecnie ul. Żytnia). W po-
równaniu z rokiem 1968 zasób piśmiennictwa został zdecydowanie              
uszczuplony. Po podziale Biblioteka nie ograniczała się tylko do              
zakupów nowości wydawniczych, duży nacisk kładziono na zakupy 

antykwaryczne. Należało uzupełnić zbiory szczególnie z nauk pomocni-
czych filologii polskiej takich jak: historia, historia i teoria kultury,              
pedagogika, etnografia, filozofia, socjologia i psychologia. 

Niedługo można było cieszyć się stabilizacją, gdyż już w 1974 r. 
Bibliotekę przeniesiono na ulicę Bieruta 6 (obecnie ul. Kościelna), gdzie 
– jak podano w Sprawozdaniu Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej         

Uniwersytetu Śląskiego za rok 1974 – „otrzymaliśmy piękną czytelnię 
i obszerny magazyn, lecz pomieszczenia dla pracowników nie spełniały 
podstawowych wymagań BHP” [6]. Biblioteka funkcjonowała tam do 
roku 1990. W sprawozdaniu z 1975 r. podano, że Biblioteka prowadzi            
współpracę z Uniwersytetem im. Cyryla i Metodego w Bułgarii. 

Zdecydowanie młodsza jest Biblioteka Bibliologiczna. Zakład 

Bibliotekoznawstwa powstał w 1974 r. w obrębie Instytutu Filologii 
Polskiej. Już wtedy podjęto działania zmierzające do utworzenia bibliote-
ki. Pierwsze książki kupowano z funduszy przeznaczonych na zakup 
materiałów dydaktycznych i biurowych, gdyż nie uzyskano zgody          
Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr. hab. Władysława Lubasia 
na stworzenie odrębnej biblioteki. Dopiero na mocy Zarządzenia nr 43/83 

z dnia 9 grudnia 1983 r. [11], podpisanego przez JM Rektora UŚ prof. dr. 
hab. Sędzimira Klimaszewskiego, utworzono Bibliotekę Zakładu Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej, podporządkowaną kierownikowi 
Zakładu. W tym czasie Zakład miał siedzibę w Sosnowcu przy ul. Zega-
dłowicza 1. 

W 1990 r. część Wydziału Filologicznego przeniesiono do       

Katowic. Wydział zajął opustoszały budynek dawnego KW PZPR przy 
placu Sejmu Śląskiego 1. Swoje miejsce znalazły tu: filologia polska, 
filologia klasyczna, kulturoznawstwo i bibliotekoznawstwo [4].  

Rok później przeniesiono Bibliotekę Bibliologiczną i Bibliotekę 
Polonistyczną. 

W 1991 r. na podstawie Zarządzenia JM Rektora prof. dr. hab. 

Maksymiliana Pazdana [12] z dotychczasowego Instytutu Literatury 
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i Kultury Polskiej wyłączono cztery zakłady i bibliotekę i utworzono 
nowy Instytut Bibliotekoznawstwa, w skład którego weszły: 

[1] Zakład Metodologii Bibliotekoznawstwa i Bibliotekarstwa; 
[2] Biblioteka Zakładu Metodologii Bibliotekoznawstwa 

i Bibliotekarstwa; 
[3] Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej; 
[4] Zakład Nauk Pomocniczych Bibliotekoznawstwa 

i Informacji Naukowej. 

Na podstawie tego samego Zarządzenia w Katedrze Filologii 
Klasycznej utworzono Bibliotekę Katedry Filologii Klasycznej. 

W roku 1993 podjęto decyzję o przekształceniu Biblioteki           
Bibliologicznej w Laboratorium Dydaktyczne, obsługiwane wyłącznie 
przez studentów. Laboratorium służyło jedynie studentom studiów       
stacjonarnych, a studiujący zaocznie oraz uczestnicy studiów podyplo-
mowych mogli tylko korzystać ze zbiorów Biblioteki Polonistycznej oraz 
innych bibliotek w regionie. Z pisma prof. dr. hab. Bronisława Zyski        

do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Krajowej i Zagranicznej prof. dr. 
hab. Marka Zrałka z 10 listopada 1993 r. wynika, że Laboratorium            
Dydaktyczne: 

 nie będzie gromadziło bieżącego piśmiennictwa z dziedziny 
bibliografii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
które powinno być gromadzone przez Bibliotekę Główną 

i Bibliotekę Polonistyczną; 
 dotychczasowe księgi inwentarzowe zostaną zamknięte. 

W tym czasie księgozbiór uległ częściowemu rozproszeniu. 
Dopiero w 1997 r. zdecydowano o ponownym utworzeniu biblio-

teki przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (IBiIN). 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/97 z dnia 18 lutego 1997 r. [13],                                     

podpisanym przez JM Rektora UŚ w Katowicach prof. dr. hab. Tadeusza 
Sławka, z Zakładu Metodologii Bibliotekoznawstwa i Bibliotekarstwa 
IBiIN Wydziału Filologicznego wyłączono dotychczasowe Laboratorium 
Dydaktyczne i przekształcono je w Bibliotekę Bibliologiczną, podpo-
rządkowaną Dyrektorowi Instytutu. Zgromadzenie na nowo w jednym 
miejscu rozproszonego księgozbioru oraz opracowanie zbioru wymagało 

wiele wysiłku i było bardzo czasochłonne. Ze sprawozdania z działalno-
ści Biblioteki Bibliologicznej za 1997 r. [7] wynika, że Biblioteka           
faktycznie rozpoczęła działalność 4 czerwca 1997 r., gdy podpisano 
umowę o pracę z nowym bibliotekarzem. W sprawozdaniu zwrócono 
uwagę, że prace należało rozpocząć od porządkowania księgozbioru oraz 
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uzupełnienia zaległości związanych z wpisywaniem druków zwartych do 
ksiąg inwentarzowych. Biblioteka nie posiadała katalogu. 

W następnych latach w Bibliotece Bibliologicznej, ponieważ            
Instytut nie dysponował kwotą na zakup dydaktycznej wersji programu 

PROLIB, próbowano stworzyć katalog komputerowy w systemie biblio-
tecznym Sowa. Prace w systemie Sowa przerwało połączenie bibliotek           
w ramach Wydziału Filologicznego w dwie jednostki organizacyjne: 
jednej dla Katowic a drugiej dla Sosnowca. 

Archiwum Themersonów 

W 2002 r. na mocy Zarządzenia JM Rektora UŚ w Katowicach 

prof. dr. hab. Tadeusza Sławka powstało Archiwum Themersonów. 
Opiekę nad Archiwum powierzono Bibliotece Polonistycznej. Prace nad 
utworzeniem Archiwum Themersonów w Polsce podjęto już w 1999 r. 
Powstało ono dzięki staraniom spadkobierczyni Themersonów – Jasi 
Reichardt, która po uporządkowaniu zbiorów w Londynie chciała część 
spuścizny udostępnić w ojczystym kraju Franciszki i Stefana Themerso-

nów. Oficjalne otwarcie nastąpiło 21 listopada 2002 r. Zgromadzony 
zbiór może być podstawą wielu badań naukowych, a obejmuje on m.in. 
publikacje wydawnictwa Gaberbocchus Press, oryginalne rysunki Stefana 
i Franciszki Themersonów, projekty okładek książkowych, fotografie 
oraz bogaty zbiór obcojęzycznych czasopism awangardowych [3]. 

Rodzi się tu pytanie, kim byli Themersonowie, że zasłużyli sobie 

aż na dwa archiwa swego imienia. Stefan Themerson urodził się 
w 1910 r. w Płocku. Był poetą, prozaikiem i eseistą, zajmował się także 
rysunkiem i fotografią artystyczną. Z kolei jego żona Franciszka urodziła 
się w 1907 r. w Warszawie. W okresie międzywojennym małżonkowie 
zajmowali się pisaniem i ilustrowaniem książek dla dzieci i realizowa-
niem filmów awangardowych. W 1937 r. wyjechali do Paryża, a po        

wojnie zamieszkali w Londynie. Właśnie tam w 1948 r. utworzyli           
Wydawnictwo Gaberbacchus Press, które skupiało wokół siebie „wyna-
lazców wspólnej filozofii nauki i sztuki”. Wydawali dzieła kontrowersyj-
nych autorów i w nietypowej oprawie graficznej [5]. Themersonowie 
zmarli w Londynie w 1988 r. w odstępie zaledwie kilku miesięcy. 

Ich spuścizna stała się podstawą do utworzenia w 1989 r.                

Archiwum Themersonów w Londynie, którego zbiory są o wiele bogat-
sze od polskich. Materiały zebrane w Londynie obejmują m.in.: filmy, 
książki, ilustracje, projekty graficzne, muzykę, poezję oraz projekty 
teatralne [1]. 
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Współczesność 

Kolejna rewolucja czekała biblioteki Wydziału Filologicznego 
w 2007 r., kiedy podjęto decyzję o połączeniu placówek instytutowych 
w jedną, w ramach Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach. 

Na mocy Zarządzenia nr 58/2006 z dniem 1 stycznia 2007 r. utworzono 
dwie biblioteki specjalistyczne:  

 Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach, 
z połączenia: Biblioteki Bibliologicznej, Biblioteki 
Katedry Filologii Klasycznej, Biblioteki Polonistycznej; 

 Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, 

z połączenia: Biblioteki Anglistycznej, Biblioteki 
Romanistycznej, Biblioteki Germanistycznej, Biblioteki 
Slawistycznej, Biblioteki Instytutu Filologii Wscho-
dniosłowiańskiej, Międzyinstytutowej Czytelni Neofilo-
logicznej [14].  

Biblioteki podlegają bezpośrednio Dziekanowi Wydziału, a kie-

rują nimi kierownicy, których powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 
Dziekana Wydziału. 

W marcu 1999 r. Biblioteka Polonistyczna rozpoczęła prace 
związane z komputeryzacją procesów bibliotecznych a w 2008 r.         
uruchomiła wypożyczanie komputerowe. Katalogi tradycyjne zostały 
zamknięte w czerwcu 2007 r. Informacje o później zainwentaryzowanych 

zbiorach można znaleźć w katalogu komputerowym OPAC. Karty          
drukowane są jedynie dla katalogów podręcznych Czytelni Ogólnej 
i Lektorium Klasycznego. W katalogu komputerowym OPAC zasób 
Biblioteki określają sigla BFP (zbiory zlokalizowane w magazynie,     
Czytelni Ogólnej oraz Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej),             
BB (księgozbiór Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej), BFK (zbiory 

Lektorium Klasycznego). Do uruchomienia wypożyczeń komputerowych 
przygotowuje się Wypożyczalnia Bibliologiczna. Biblioteka ta, jak pra-
wie cała sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego, pracuje w systemie       
bibliotecznym PROLIB. 

Uruchomienie wypożyczania komputerowego związane jest 
z koniecznością przeprowadzenia retrokonwersji zbiorów czyli wprowa-

dzeniem danych z tradycyjnych ksiąg inwentarzowych do bazy systemu. 
Jest to zadanie czasochłonne, stąd tak długi okres upłynął między                 
rozpoczęciem prac związanych z komputeryzacją, a uruchomieniem 
wypożyczeń komputerowych. W 1999 r. kiedy rozpoczęto retrokonwersję 
inwentarzy, opracowano 932 egzemplarze książek. Najbardziej inten-
sywne prace w tym zakresie miały miejsce w 2007 r. kiedy włączeni 
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zostali w te działania wszyscy pracownicy Biblioteki, którzy wprowadza-
li książki jedynie do tzw. zasobu. Oznacza to, że książkę wprowadzoną 
w ten sposób do bazy można odnaleźć jedynie poprzez sygnaturę lub 
numer inwentarzowy, nie jest ona powiązana z pełnym opisem bibliogra-

ficznym. Udało się wtedy opracować 26 356 egzemplarzy książek 
a 8 528 egzemplarzy wprowadzono do zasobu. W 2007 r. rozpoczęto 
prace związane z retrokonwersją zbiorów Lektorium Klasycznego 
a w 2008 Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej. Według sprawozda-
nia sporządzonego pod koniec 2009 r. Biblioteka Wydziału Filologiczne-
go w Katowicach od 1999 r. opracowała i udostępniła poprzez OPAC  

72 214 egzemplarzy książek. Średnia liczba opisów wprowadzonych 
przez jednego pracownika wyniosła 5 949 egzemplarzy. Obecnie liczba 
wprowadzanych książek będzie malała gdyż do bazy wprowadzono już 
większość danych z ksiąg inwentarzowych.  

Równocześnie z wprowadzaniem informacji o zbiorach do bazy 
trwały prace związane z tzw. „podwieszaniem” egzemplarzy do opisów 

bibliograficznych, co w praktyce oznacza, że dany egzemplarz powiąza-
ny zostaje z właściwym opisem bibliograficznym i można znaleźć          
informację o nim przez OPAC wyszukując według dowolnego kryterium. 

W Tabeli 1 przedstawiono jak kształtowała się statystyka             
opracowania formalnego książek w Bibliotece Wydziału Filologicznego 
w Katowicach przy uwzględnieniu retrokonwersji. 

 
Tabela 1. Dane statystyczne opracowania formalnego i retrokonwersji. 
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BB - - - - 2 022 29 2 794 25 701 5 

BFK - - 96 - 225 1 049 348 1 768 16 - 

BFP 932 7 26 357 8 528 9 736 695 3 871 11 146 5 331 14 938 

Suma 932 7 26 453 8 528 11 983 1 773 7 013 12 939 6 048 14 943 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Biblioteki 

za lata 1999-2010. 

 



134 

Katarzyna Wojtek 

Analizując dane z tabeli należy pamiętać, że retrokonwersja jest 
dodatkowym zadaniem każdego pracownika, obok jego zadań                  
podstawowych, wynikających z przydziału obowiązków i tak np. osoby 
z obsługi czytelń czy wypożyczalni muszą ją realizować w czasie poza 

dyżurami. Utrudnienia w pracy stanowią również różnego typu przerwy 
w działaniach systemu czy jego reinstalacje prowadzone najczęściej 
w okresie przerw wakacyjnych, kiedy jest najwięcej czasu na realizację 
zadań niezwiązanych z obsługą czytelników. Biorąc pod uwagę różne 
niedogodności przy pracach nad retrokonwersją należy stwierdzić, 
że średnia liczba opisów wprowadzonych przez jednego pracownika 

Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach jest jedną z najwyż-
szych na tle innych bibliotek sieci uniwersyteckiej. 
 Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach gromadzi 
zbiory pochodzące z zakupów oraz darów przekazywanych najczęściej 
przez pracowników Wydziału. Obok druków zwartych Biblioteka                
gromadzi także czasopisma, otrzymywane głównie w drodze prenumera-

ty. W Bibliotece – według stanu na koniec 2009 r. – zatrudnionych jest 
15 osób. Pracownicy posiadają wykształcenie bibliotekarskie oraz            
niektórzy – ze względu na profil działalności – specjalistyczne z zakresu 
filologii polskiej i kulturoznawstwa. W skład Biblioteki wchodzą: 

 Czytelnia Ogólna; 
 Wypożyczalnia; 

 Czytelnia Czasopism; 
 Czytelnia i Wypożyczalnia Bibliologiczna; 
 Lektorium Klasyczne. 

 Czytelnia Ogólna zapewnia dostęp do bogatego zbioru                         
encyklopedii, słowników, biografii, podręczników szkolnych i akademic-
kich z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, 

teatrologii, filmoznawstwa, metodyki nauczania języka polskiego,                
literatury pięknej polskiej i obcej oraz wielu dziedzin pokrewnych.  
 Z kolei Czytelnia Bibliologiczna gromadzi piśmiennictwo z zakre-
su bibliologii, historii bibliotekarstwa, edytorstwa i informacji naukowej. 
W czytelni zgromadzono bieżące czasopisma bibliologiczne. Posiada       
ona bogaty zbiór bibliografii, które wraz z innymi materiałami są                

często wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych prowadzonych 
w IBiIN. 
 Lektorium Klasyczne specjalizuje się w literaturze dotyczącej 
językoznawstwa klasycznego, literatury greckiej i łacińskiej oraz                   
kultury i tradycji antycznej. W skład Lektorium wchodzi czytelnia 
i wypożyczalnia. 
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 Czytelnia Czasopism (Tabela 2) oferuje bogaty zbiór czasopism 
tematycznie związanych z kierunkami kształcenia na Wydziale. Może 
w niej równocześnie pracować 16 osób. 
 
Tabela 2. Dane statystyczne Czytelni Czasopism. 

Czytelnia 

czasopism 
1990 1991 2006 2007 2008 2009 

Liczba 

udostępnionych 

woluminów 

_ _ 22 247 18 334 23 709 29 934 

Liczba odwiedzin 
684 (do 

30.06.90) 
_ 4 324 3 631 4 748 8 524 

Liczba 

prenumerowanych 

czasopism 

145 219 109 109 113 111 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Biblioteki 

za lata 1990-2009. 

 
Liczba prenumerowanych tytułów czasopism zależy od środków 

finansowych, jakie Biblioteka otrzymuje na ten cel. Wysoka liczba         

odwiedzin Czytelni za 2009 r. jest spowodowana udostępnieniem w niej 
stanowisk komputerowych dla studentów. Nie zmienia to jednak faktu, iż 
Czytelnia ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Zasady korzystania 
z czytelni i wypożyczalni są dostosowane do zasad obowiązujących 
w sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. 

Księgozbiór 

 Najstarsze informacje o stanie liczbowym księgozbioru pochodzą 
z 1968 r. Zbiór ówczesnej Biblioteki Wydziału Humanistycznego liczył 
69 900 woluminów druków zwartych i około 300 tytułów czasopism.  
Biblioteka Wydziału mogła pochwalić się jednym rękopisem, a był to 
tekst samorodnego pisarza śląskiego, Walentego Krząszcza Wizytacja 
szkolna. Do 24 czerwca 1973 r., kiedy nastąpił podział zasobu Biblioteki 

Wydziału Humanistycznego, zbiór książek obejmował 73 652 pozycje. 
Po podziale, w nowo utworzonej Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej, 
przeprowadzono skontrum. Po podliczeniu list skontrowych i innych 
dokumentów stan księgozbioru wynosił 38 713 książek. W tym czasie 
prenumerowano 115 tytułów czasopism krajowych i 53 zagraniczne 
(16 radzieckich, 26 krajów demokracji ludowej i 11 zachodnich). Kolejna 

przeprowadzka nie wpłynęła niekorzystnie na stan liczbowy księgozbioru. 
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Liczba zgromadzonych książek wzrosła o ponad 10 000 egzemplarzy, 
wzrost odnotowany został również w przypadku prenumerowanych cza-
sopism. Księgozbiór Biblioteki systematycznie się powiększał, w 1990 r. 
liczył 128 099 woluminów. Spadła natomiast liczba prenumerowanych 

czasopism. W 1990 r. Bibliotece Polonistycznej drastycznie ograniczono 
środki finansowe, co odbiło się na wielkości zakupów książek, jak i cza-
sopism. W związku z planowaną przeprowadzką do Katowic dokonano 
selekcji księgozbioru i około 8 000 woluminów przekazano do Biblioteki 
Głównej. Na koniec 2006 r. przed utworzeniem Biblioteki Wydziału 
Filologicznego w Katowicach księgozbiór Biblioteki Polonistycznej liczył 

114 373 woluminy. Jest to wynikiem racjonalnego gromadzenia nowości 
wydawniczych i selekcji przestarzałego zasobu. Obecnie nie gromadzi się 
już większej liczby egzemplarzy tego samego tytułu, gdyż bibliotek na to 
nie stać. Brakuje także miejsca w magazynach. 
 Księgozbiór Biblioteki Bibliologicznej jest zdecydowanie mniej-
szy. W 1993 r., czyli w momencie przekształcenia Biblioteki w Laborato-

rium Dydaktyczne liczył on 7 600 pozycji. W 1997 r., gdy ponownie 
uruchomiono Bibliotekę Bibliologiczną nie było możliwe podanie do-
kładnego stanu posiadania. Na koniec 1998 r. księgozbiór liczył 6 424 
woluminy, a oprócz tego był jeszcze spory zbiór książek nieopracowa-
nych. W kolejnych latach księgozbiór systematycznie się powiększał, by 
w 2006 r. osiągnąć liczbę 10 959 książek.  

 W 2007 r. powołano do życia Bibliotekę Wydziału Filologicznego 
w Katowicach. Stan księgozbioru Biblioteki przedstawia Tabela 3. 
 
Tabela 3. Rozwój księgozbioru poszczególnych agend Biblioteki. 

 

Książki 1968 1973 1974 1990 1991 1998 2006 2007 2008 2009 

BFP 69 900 33 811 48 843 128 099 120 141 - 114 373 119 010 121 786 123 082 

BB - - - - - 6 424 10 959 10 720 9 988 9 190 

BFK - - - - - - - 4 351 4 351 4 351 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Biblioteki 

za lata 1968-2009. 

 

Zmiany ilościowe w poszczególnych agendach spowodowane       
zostały m.in. przesunięciami części zbiorów pomiędzy agendami oraz 
selekcją druków przestarzałych i zniszczonych. 



137 

Biblioteka Muzeum Śląskiego w Katowicach ... 

Wypożyczenia i czytelnicy 

 Analizowanie poziomu wypożyczeń jest dosyć niemiarodajne, 
gdyż na przestrzeni lat zmieniała się Biblioteka, zmieniały się Wydziały 
oraz liczba studentów na tych Wydziałach. Trudno porównywać czytel-

nictwo z początku lat siedemdziesiątych XX w. z obecnym, kiedy stu-
denci jak i pracownicy Uczelni mają do dyspozycji oprócz tradycyjnych 
zbiorów także zasoby internetowe. Poniżej w Tabeli 3 przedstawione 
zostały dane statystyczne obrazujące liczbę wypożyczeń i czytelników 
w poszczególnych latach. 
 
Tabela 4. Statystyka wypożyczeń a liczba czytelników. 

 

 1968 1973 1974 1990 1998 2006 2007 2008 2009 

Czytelnicy          

BB - - - - 480 714 554 639 654 

BFP 2 300 - 1 000 1 031 3 076 2 675 2 448 1 664 1 992 

BFK - - - - - - 119 162 162 

Wypożyczenia          

BFP - 3 645 13 528 10 534 44 040 24 933 20 834 20 319 21 686 

BB - - - - 6 424 10 959 2 414 2 684 2 714 

BFK - - - - - - 1 236 1 332 1 715 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Biblioteki 

za lata 1968-2009. 

 

Patrząc jedynie na trzy ostatnie lata, daje się wyraźnie zauważyć, 
że poziom wypożyczeń wzrasta, pomimo zmiennej liczby użytkowników. 

Działalność dydaktyczna 

 Na początku każdego roku akademickiego Biblioteka prowadzi 
szkolenia z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierw-
szego roku studiów dziennych i zaocznych na wszystkich kierunkach 

studiów Wydziału Filologicznego w Katowicach. Ponadto Biblioteka 
zapewnia studentom informacji naukowej i bibliotekoznawstwa możli-
wość odbycia praktyk zawodowych, w czasie których studenci poznają 
prace biblioteczne (począwszy od gromadzenia zbiorów, poprzez opra-
cowanie, aż do udostępniania). 
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 W celu lepszego kontaktu z użytkownikami Biblioteki stworzono 
stronę WWW, która na bieżąco jest rozbudowywana. Można znaleźć na 
niej m.in. informacje o godzinach otwarcia poszczególnych agend Biblio-
teki oraz tytułach prenumerowanych czasopism. Zapewnia się dostęp do 
katalogu OPAC oraz ułatwia kontakt z pracownikami w celu uzyskania 
odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące Biblioteki i jej zbiorów. 
 Warunki lokalowe Biblioteki dalekie są od norm stawianych tego 
typu instytucjom, ale jak pokazują statystyki (wskaźniki wykorzystania 
księgozbioru na bieżąco rosną), jest ona potrzebna zarówno studentom, 
jak i pracownikom naukowym. Magazyn biblioteczny, usytuowany 
w podziemiach Wydziału, czasami jest zalewany, co wpływa niekorzyst-
nie na przechowywany tam księgozbiór. W miarę możliwości zniszczone 
materiały trafiają do komory próżniowej w Bibliotece Śląskiej, ale 
ze względu na wysokie koszty takiej dezynfekcji dotyczy to przede 
wszystkim zbiorów najcenniejszych i najbardziej zagrożonych. 

Podsumowanie 

 Liczne zmiany organizacyjne Biblioteki na przestrzeni lat nie 
sprzyjały jej rozwojowi. Częste przemieszczanie pomiędzy budynkami, 
a nawet miastami, konieczność pakowania i rozpakowywania zbiorów nie 
służyło zachowaniu dobrego stanu książek i czasopism. Wymagało to 
również ciągłego wznawiania prac nad opracowaniem katalogów, gdyż 
każda przeprowadzka niosła ze sobą zmiany rozmieszczenia zbiorów, 
a co się z tym wiąże, konieczność odnotowania tego w katalogach. 
W miarę możliwości prowadzone są prace mające na celu pełne skompu-
teryzowanie procesu wypożyczeń i zapewnienie pełnej informacji katalo-
gowej o posiadanych zbiorach. Biblioteka dąży do tego, żeby spełniać 
standardy światowe wyznaczane dla bibliotek, ale przy skromnych środ-
kach finansowych i lokalowych jest to zadanie trudne do zrealizowania. 
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ABSTRAKT: 

Muzeum Śląskie w Katowicach zostało powołane z inicjatywy 
wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego; oficjalne otwarcie palcówki 

odbyło się 29 maja 1929 r. Jej głównym celem było ukazanie śląskiej 
kultury na tle kultury ogólnopolskiej. Oprócz działalności wystawienni-
czej miała prowadzić działalność oświatową, dlatego wraz z gromadze-
niem eksponatów tworzono bibliotekę muzealną; pierwszą bibliotekarką 
została Agnieszka Dobrowolska. Z chwilą restytucji Muzeum w 1984 r. 
przywrócono bibliotekę muzealną, której zbiory były ściśle podporząd-

kowane zainteresowaniom pracowników instytucji. Obecnie książnica 
obsługuje potrzeby informacyjne zarówno pracowników Muzeum,        
jak i czytelników z zewnątrz, którzy mogą w czytelni przeglądać zgro-
madzone tomy. Wielkość księgozbioru szacuje się na około 40 000        
woluminów. Od 2009 r. tworzony jest katalog komputerowy w programie 
LIBRA, który pozwoli uporządkować posiadane zbiory. Oprócz wydaw-

nictw zwartych, biblioteka gromadzi wydawnictwa ciągłe, zbiory            
specjalne oraz audiowizualne. Książnica nie prowadzi działalności              
wydawniczej, lecz wspomaga działalność wydawniczą pracowników 
Muzeum Śląskiego. Biblioteka Muzeum Śląskiego w Katowicach          
posiada ogromne możliwości, które uda się ukazać czytelnikom, gdy 
zakończone zostanie opracowanie posiadanych zbiorów (powstanie kata-
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log komputerowy) oraz wrócą do „macierzy” materiały znajdujące się 
nadal w zbiorach Górnośląskiego Muzeum w Bytomiu. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Biblioteka muzealna. Bytom. Dobrowolski Tadeusz. Gładysz Mieczy-
sław. Grażyński Michał. Górnośląskie Muzeum. Katowice. Muzeum 
Śląskie. Popiołek Kazimierz. Schayer Karol.  

 

 

Losy biblioteki Muzeum Śląskiego w Katowicach są nieroze-

rwalnie związane z historią samego Muzeum, którego idea powstała 
dzięki wojewodzie śląskiemu, Michałowi Grażyńskiemu (1890-1965). 
W 1927 r. w nowo otwartym Oddziale Sztuki stanowisko konserwatora 
zabytków objął Tadeusz Dobrowolski

1
, który otrzymał bardzo szerokie 

uprawnienia. Do jego zadań należało m.in.: inwentaryzowanie zabytków 
śląskich (ruchomych i nieruchomych), czuwanie nad pracami konserwa-

torskimi, organizowanie przyszłej placówki muzealnej, nadzorowanie 
ruchu literackiego (jako sekretarz Śląskiego Towarzystwa Literackiego, 
współdecydował o wynikach konkursów literackich) oraz ocenianie 
repertuaru Teatru Polskiego w Katowicach (jako reprezentant Departa-
mentu Sztuki, wspierał Teatr subwencjami, a jako członek Artystycznej 
Komisji Teatralnej, miał wpływ na wybór wystawianych spektakli) 

[11, s. 77-78; 5, s. 91]. Dobrowolski wspominając tamten okres w artyku-
le, który ukazał się w „Twórczości” w 1946 r. pisze: „Oprócz zorganizo-
wania opieki nad zabytkami województwa zlecono mi organizację 
Muzeum Śląskiego, którego program zasadniczy określono hasłem: 
«monografia śląskiej kultury na tle ogólnopolskiej syntezy»” [11, s. 20].  

Według wstępnie opracowanego programu, katowicka placówka 

miała gromadzić materiały wystawiennicze w następujących działach: 
archeologia, etnografia, sztuka od XIV od XX w., rzemiosło artystyczne, 
przyroda, przemysł górnośląski, pamiątki z okresu powstań śląskich oraz 
plebiscytu [13, s. 4; 6, s. 7]. Chcąc jak najszybciej uruchomić Muzeum, 
wojewoda śląski nie szczędził pieniędzy na pozyskanie cennych                  
obiektów. Interesujących eksponatów – w trakcie badań terenowych – 

poszukiwali kolektorzy (m.in.: Mieczysław Gładysz i Longin Malicki), 
którzy odwiedzali wsie na Górnym Śląsku i w Beskidzie Śląskim.                 

                                                           
1
 Tadeusz Dobrowolski (1899-1984) był historykiem sztuki, profesorem              

Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie 

oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk. 
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Inne przedmioty udało się zdobyć, dzięki szeroko zakrojonej współpracy 
z dyrektorami i kustoszami Muzeów w Polsce (np. kooperowano z kusto-
szem Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Juliuszem Zborowskim) 
oraz porozumieniu z katowicką Kurią Biskupią, z którą wizytowano 

wiejskie kościółki [11, s. 22-24]. 
Oficjalne otwarcie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyło się 

29 maja 1929 r., uroczystość uświetniło przemówienie wojewody ślą-
skiego, który podkreślił, że: „Z tworzeniem Muzeum nie można było 
zwlekać, niwelacyjny bowiem prąd nowoczesnego życia niszczy szybko 
oryginalne twory ludowej kultury, których pieczołowite zebranie                  

i przechowanie jest – między innymi – właśnie zadaniem dzisiaj otwiera-
nego Muzeum” [12, s. 384-385]. Tymczasowa siedziba Muzeum znajdo-
wała się na piątym piętrze budynku Sejmu Śląskiego, gdzie eksponaty 
umieszczono w czterdziestu salach. Dostęp do zbiorów był jednak        
ograniczony. Zwiedzający mogli bezpłatnie odwiedzać placówkę 
w godzinach pracy urzędników tj. do godziny piętnastej, tylko dwa, trzy 

razy w tygodniu z wyłączeniem niedziel. Mimo tych utrudnień, instytucję 
rocznie odwiedzało od 35 000 do 50 000 zainteresowanych [11, s. 94].  

Gdy Muzeum posiadało już znaczącą liczbę zbiorów oraz tym-
czasowe pomieszczenia wystawowe, rozpoczęto prace nad uporządkowa-
niem jego prawnego statusu. 29 października 1928 r. na wniosek 
wojewody M. Grażyńskiego uchwalono projekt ustawy o Muzeum Ślą-

skim, którą przyjęto 23 stycznia 1929 r
2
. W 1931 r. powołano Radę Mu-

zeum Śląskiego w skład której weszli: ks. Emil Szramek (przedstawiciel 
duchowieństwa i Towarzystwa Przyjaciół Nauk), Zofia Kossak-
Szatkowska (pisarka), Stanisław Ligoń (reprezentant plastyków na Ślą-
sku), Stanisław Szkudlarz (burmistrz Katowic), Tadeusz Michejda (archi-
tekt), Tadeusz Dobrowolski (historyk sztuki, dyrektor muzeum), Aniela 

                                                           
2
 Z czasem powstały inne akty prawne, które regulowały działalność Muzeum 

Śląskiego: 

1. Rozporządzenie Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 16 I 1936 r., zawierają-

ce Statut  Muzeum  Śląskiego (Dz. U. Śl. z dnia 20 II 1936, Nr 2, poz. 4). 

2. Uchwała Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 25 VI 1936 r. w sprawie          

wydawnictw Muzeum Śląskiego („Gazeta Urzędowa Województwa Ślą-

skiego” z dnia 27 VI 1936, Nr 20). 

3. Uchwała Śląskiej Rady Wojewódzkiej w sprawie przepisów o dokonywaniu 

zakupów dla Muzeum Śląskiego w Katowicach (projekt uchwalony przez 

Radę Muzealną i wniesiony do Rady Wojewódzkiej w 1936 r., uchwalony 

przez Radę Wojewódzką w dniu 14 I 1937 r. „Gazeta Urzędowa Woje-

wództwa Śląskiego” z dnia 6 III 1937, Nr 10) [27, s. 445]. 
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Kozłowska (botanik), Gustaw Morcinek (pisarz), Ludwik Musioł                 
(nauczyciel, kurator) Konstanty Prus (bibliotekarz), Marian Koczwara 
(botanik), Jan Władysław Kubisz (lekarz) [25, s. 8; 27, s. 445-446]. 

Rok później rozpisano konkurs na projekt siedziby, lecz żadna 

z nadesłanych prac nie spełniła oczekiwań jury. Zlecenie (na wniosek 
wojewody śląskiego) otrzymał w 1934 r. Karol Schayer, architekt zatrud-
niony w Urzędzie [11, s. 95-96]. Schayer wraz z Dobrowolskim odbyli 
miesięczną podróż po najznakomitszych placówkach wystawienniczych 
w Europie, podpatrując najbardziej ergonomiczne i innowacyjne rozwią-
zania konstrukcyjne. Budowę rozpoczęto w 1936 r., a jej koniec zapla-

nowano na wiosnę 1940 r. Siedziba Muzeum miała stanąć na wprost 
Sejmu Śląskiego, a koszt przedsięwzięcia oszacowano na 5 000 000 zł 
[11, s. 96-99]. „Projekt gmachu odbiegał od wszystkich ówczesnych 
realizacji muzealnych w Polsce. Był bardzo prosty. Zestawiono go ze 
skontrastowanych, prostopadłościennych brył. Zastosowano inne 
od dotychczasowych rozwiązania estetyczne i funkcjonalne. Główny 

siedmiokondygnacyjny korpus przecięty był czterokondygnacyjnymi 
skrzydłami, z tym, że jedne stanowiły południową fasadę gmachu 
od strony Urzędu Wojewódzkiego. Z lotu ptaka budynek przypominał 
sylwetkę samolotu” [25, s. 10]. 

W momencie wkroczenia wojsk niemieckich do Katowic, w dal-
szym ciągu trwały prace wykończeniowe w budynku Muzeum Śląskiego. 

Wśród Niemców toczyły się wówczas ożywione dyskusje mające na celu 
ustalenie dalszych poczynań – tak w stosunku do zbiorów, jak i nowej 
siedziby. Pomysłów powstało wówczas kilka, lecz zwyciężyła koncepcja  
komisarza Muzeum Śląskiego Franza Pfützenreitera, według którego 
katowicka placówka byłaby zbyt silną konkurencją dla bytomskiego 
Landesmuseum, dlatego musiała zostać zlikwidowana [11, s. 48-50]. 

Wraz z wojennymi działaniami toczyły się zatem prace związane z roz-
biórką gmachu i wywózką dzieł. 

Tuż po wojnie, rozproszone katowickie zbiory zgromadzono 
w Muzeum Śląskim w Bytomiu. Jednocześnie starania o restytucję          
Muzeum Śląskiego w Katowicach rozpoczął znów jego kierownik,         
prof. T. Dobrowolski, który tak wspomina tamten okres: „Pamiętam 

dobrze gorzki smak ówczesnych doświadczeń, antyszambrowanie po 
poczekalniach różnych dygnitarzy, odruch niecierpliwości z ich strony 
i «zbywanie» mnie byle czym jako uciążliwego czy maniackiego petenta. 
[…] Zrozumiałem wówczas, że tzw. sprawy kultury nie są doceniane, 
że na ogół nie ma się dla nich «czucia», że wydają się w gruncie rzeczy 
błahe i nieważne w porównaniu na przykład z problemami gospodarczy-

mi – wbrew oczywistej prawdzie, że «hominem sapientem» odróżnia od 
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innych ssaków zdolność rozumnego myślenia i tworzenia wartości wyż-
szego rzędu” [11, s. 18]. 

Kolejną próbę odtworzenia Muzeum Śląskiego w Katowicach 
podjęto 6 lutego 1948 r. na konferencji dyrektorów muzeów śląskich, 

gdzie powołano komisję mającą czuwać nad utworzeniem nowego    
budynku katowickiej instytucji [20, s. 6]. Brakowało jednak woli               
politycznej, aby zrealizować postulaty komisji. W 1981 r. powstał wobec 
tego Społeczny Komitet Odbudowy Muzeum Śląskiego, na którego czele 
stanął wybitny historyk, Kazimierz Popiołek

3
, a w grudniu 1984 r. resty-

tuowano Muzeum Śląskie w Katowicach, którego siedzibą zostało kilka 

pomieszczeń w kamienicy Grand Hotelu przy dzisiejszej Alei Korfante-
go. Wszystkie pomieszczenia tymczasowego lokum, Muzeum otrzymało 
jednak dopiero w 1992 r. [21, s. 6-7].  

Budynek zaadaptowano na cele muzealne; mimo to nie spełniał 
on wymagań stawianych nowoczesnym placówkom wystawienniczym, 
dlatego wraz z remontem, trwały starania o wybudowanie nowego gma-

chu. 30 października 2006 r. ogłoszono konkurs na nową siedzibę                
Muzeum; eliminacje wygrał projekt austriackiej pracowni Rygier Riwe 
Architektem ZT-Ges. m.b.H z Grazu. Nowa siedziba powstaje na               
terenie nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” przy 
ul. Kopalnianej 6. W zwycięskiej koncepcji przewidziano umieszczenie 
głównych kondygnacji budynku pod ziemią, dzięki czemu zostaną wyko-

rzystane zabudowania kopalniane. W maszynowni szybu „Warszawa” 
powstanie restauracja, a jego wieża wyciągowa będzie pełnić funkcję 
wieży widokowej; magazyn odzieżowy przekazany natomiast zostanie 
Centrum Scenografii Polskiej. Planowany termin ukończenia prac upły-
nie w 2012 r., a wartość inwestycji szacuje się na około 324 000 000 zł 
[18, 24]. Powstający właśnie gmach, zakończy „tułaczkę” Muzeum Ślą-

skiego, które otrzyma siedzibę nowoczesną i dostosowaną do potrzeb 
gromadzonych eksponatów. 

Od początku istnienia Muzeum Śląskiego planowano połączyć 
jego działalność wystawienniczą z edukacyjną, i dlatego, pracownicy 
popularyzowali wiedzę o kulturze i sztuce Górnego Śląska, organizowali 
odczyty na temat śląskich zabytków, poezji ludowej itp. [4, s. 41]. Wraz 

z gromadzeniem zbiorów muzealnych, tworzono księgozbiór bibliotecz-
ny, którym – w ramach wolontariatu – zajmowała się Agnieszka Dobro-

                                                           
3
 Kazimierz Popiołek (1902-1986) historyk, profesor Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Wrocławskiego i Śląskiego. W latach 1968-1972 był rektorem        

Uniwersytetu Śląskiego. 
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wolska [11, s. 33]. Książnica  miała wspomagać prace wszystkich dzia-
łów muzealnych, dlatego w jej zbiorach znalazła się literatura klasyczna, 
popularna i fachowa oraz monografie i podręczniki „z wszystkich dzie-
dzin reprezentowanych przez muzeum, uwzględniając przy tym w sposób 

szczególnie dokładny literaturę regionalną” [5, s. 106]. 
W 1930 r. biblioteka posiadała około 1000 woluminów [4, s. 18], 

a w latach 1935-1936 powiększyła swoje zbiory o 825 tomów. Nowe 
książki pochodziły z zakupów, darów i wymian. W omawianym okresie, 
katowicka instytucja „stała się ważnym ośrodkiem propagandy polskiej 
nauki i sztuki za granicą” [14, s. 9]. Nawiązano współpracę z ośrodkami 

naukowymi m.in.: z Egiptu, Palestyny, Stanów Zjednoczonych, Węgier 
i Włoch [14, s. 9].  

Po wojnie, katowickie zbiory biblioteczne, również znalazły się 
w Muzeum Śląskim w Bytomiu; gdy w 1984 r. restytuowano Muzeum 
w Katowicach, od nowa rozpoczęto też tworzenie księgozbioru. Według 
inwentarza [na dzień 10 sierpnia 2004 r.], w bibliotece muzealnej znaj-

dowało się 21 372 pozycje, w tym 11 650 książek, 5 309 czasopism, 
4 369 broszur, folderów i dokumentów życia społecznego [19, s. 35]. 

Od 2009 r. tworzony jest katalog komputerowy w programie               
LIBRA, który wspomoże wszelkie prace biblioteczne. Opracowanie 
katalogu elektronicznego jest bardzo czasochłonne; do końca roku 2010 
udało się wprowadzić około 7 000 publikacji spośród około 40 000  

woluminów (wedle ostrożnych szacunków).  
Profil gromadzonych zbiorów jest ściśle związany z działalnością 

Muzeum, dlatego znajduje się w nim wiele interesujących pozycji 
z zakresu historii Śląska, architektury, etnografii, sztuki. W jego skład 
wchodzą wydawnictwa zwarte, ciągłe, zbiory dawne oraz audiowizualne. 
W zasobie dawnym znajdują się wszystkie książki powstałe przed 1950 r. 

oraz dwadzieścia starodruków, m.in.: Kazania Samuela Dambrowskiego 
z 1772 r.; Pamiątki po Piastach i Jagiellonach pozostałe w wierzeniach, 
tradycji i zabytkach Mieczysława Offmańskiego z 1905 r.; trzytomowe 
dzieło pod redakcją Eugeniusza Wawrzkowicza i Józefa Klinka opubli-
kowane we Lwowie w latach 1933-1939 pod wspólnym tytułem Obrona 
Lwowa 1-22 listopada 1918. 

Miłośnicy historii Śląska znajdą w zbiorach biblioteki unikatowe 
pozycje, do których należą m.in.: ulotki polityczne (np. Drogi Ludu 
Górnośląski! – jednodniówka wydana prawdopodobnie podczas pierw-
szego powstania śląskiego), broszury (np. Dlaczego musimy głosować za 
Polską autorstwa Kazimierza Ligonia z 1919 r.; Górny Śląsk z Polską. 
Odpowiedź na oszczerczą i kłamliwą agitację pruską K. Ligonia 

z 1919 r.; Krzyk rozpaczy o pomoc dla Ślązaków z 1920 r.; Śląsk musi być 
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nasz! Stanisława Bełzy z 1920 r.; Złączenie Górnego Śląska z Polską 
jako warunek dobrobytu Górnego Śląska pióra Stanisława Widomskiego 
z 1920 r.), publikacje o charakterze historycznym (np. Zbiór praw konsty-
tucyjnych i administracyjnych województwa śląskiego Włodzimierza 

Dąbrowskiego z 1922 r.; Materiały do Dziejów Wielkich Katowic (1299-
1799) w opracowaniu L. Musioła z 1936 r.; Kolonizacja niemiecka na 
wschód od Odry autorstwa Zdzisława Kaczmarczyka z 1945 r.; Historia 
Śląska w zarysie Kazimierza Piwarskiego z 1947 r.; Dolny Śląsk               
część 2 pod redakcją Kiryła Sosnowskiego i Mieczysława Suchodolskie-
go z 1948 r.). 

Biblioteka prenumeruje współcześnie następujące czasopisma 
(podano jedynie wybór): „Archeologia Żywa”, „Arteterapia”, „Biuletyn 
Historii Sztuki”, „Fotografia”, „Gazeta Wyborcza”, „Gość Niedzielny”, 
„Kultura Współczesna”, „Literatura Ludowa”, „Roczniki Historii Sztuki” 
i „Zarządzanie Kulturą”. Od 2009 r. abonowane periodyki stanowią 
kompletne kolekcje, lecz trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wśród 

wcześniej gromadzonych numerów nie ma braków. Zbiera się ponadto 
dokumenty życia społecznego oraz wycinki prasowe w postaci artykułów 
poświęconych działalności Muzeum. 

 Książnica powiększa swoją kolekcję dzięki zakupom, wymianie 
oraz darom. Gdy po śmierci Mieczysława Gładysza

4
 (1903-1984), jego 

żona, Maria Gładyszowa została zmuszona sprzedać część bogatych 

zbiorów męża, złożyła ofertę Muzeum Śląskiemu. Staraniem Lecha 
Szarańca (ówczesnego dyrektora ) i Marii Lipok-Bierwiaczonek (kurato-
ra) udało się pozyskać sponsora – ING Bank Śląski, który zakupił 
w 1994 r. 2 209 woluminów należących do krakowskiego profesora. 
W 2000 r. Maria Gładyszowa przekazała bibliotece muzealnej 352 pozy-
cje (książki, czasopisma, nadbitki artykułów). Wśród otrzymanych zbio-

rów znalazło się 6 starodruków (np. Kurtze Lehr-Sätze von dem Laster 
der Zauberey Christ. Thomasii z 1717 r., Zlatý nebeský klič neb vroucné 
katolické modlitby Martina von Cochema z 1776 r.), wiele silesiaków 
(np. Zarys życia ludowego na Szlązsku Lucjana Malinowskiego z 1877 r., 
Udział Śląska w dawnym zjednoczeniu ziem polskich Zygmunta Wojcie-
chowskiego z 1935 r., Przedhistoryczne związki Śląska z resztą ziem 

polskich Józefa Kostrzewskiego z 1936 r.), czasopism [„Na Dziś. Pismo 

                                                           
4
 Mieczysław Gładysz był muzealnikiem i etnografem. W latach 1960-1973 

kierował Katedrą Etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był także dyrek-

torem Muzeum w Gliwicach i Bytomiu oraz członkiem Międzynarodowej 

Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach. 
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zbiorowe poświęcone literaturze, naukowcom, sztuce, gospodarstwu 
krajowemu, handlowi i przemysłowi” (1872); roczniki „Nauki Polskiej” 
(1935-1939); „Pismo Miesięczne na Cześć Przenajświętszego Sakramen-
tu Ołtarza” (R. 1883, 1886, 1887)] [26, s. 87-94]. Tym sposobem, znacz-

na część księgozbioru badacza, znalazła się w zbiorach biblioteki 
Muzeum Śląskiego, dzięki czemu nie spełniły się jego najgorsze obawy 
zapisane na kartach – pozostających w rękopisie – wspomnień pt. Bada-
nia terenowe: „Nie ma też w moich zasobach bibliotecznych pozycji 
bezużytecznej. Wszystkie bądź prawie wszystkie pomagają mi w rozwią-
zywaniu czy wzbogacaniu podejmowanych problemów. Z niepokojem 

też patrzę na przyszłość moich zbiorów. Czy tak się rozpłyną, jak tyle 
innych znanych mi bibliotek prywatnych. Zapewne tak. A szkoda. Prze-
cież tyle energii pochłonęło ich skompletowanie” [3, s. 57]. 

Książnica muzealna kooperuje ze stu trzydziestoma instytucjami 
w Polsce i siedemdziesięcioma za granicą [1], a w ramach współpracy 
przekazuje oraz otrzymuje wydawane przez macierzystą jednostkę publi-

kacje. Dzięki temu, biblioteka posiada w swoich zbiorach m.in.: „Biule-
tyn Instytutu Pamięci Narodowej”, „Etnografię Nową” (periodyk 
publikowany przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie), „Kurier Kon-
serwatorski” oraz „Muzealnictwo” (drukowane przez Krajowy Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków).  

Z biblioteką muzealną ściśle współpracuje ponadto Centrum       

Scenografii Polskiej (CSP), które gromadzi eksponaty od 15 października 
1985 r. Od 1991 r. weszły one w skład Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Lokal, który zajmuje CSP znajduje się na pierwszym piętrze Górnoślą-
skiego Centrum Kultury przy Placu Sejmu Śląskiego 2. Centrum zgro-
madziło dotychczas około 15 000 projektów dekoracji, kostiumów, 
makiet i kukiełek [7]. W jego zbiorach znajduje się też około 1 000      

woluminów, jak i wiele tematycznie powiązanych periodyków, m.in.: 
„Almanach Sceny Polskiej”, „Didaskalia”, „Notatnik Teatralny”,         
„Scena”, „Teatr” i „Teatr Lalek”. 

Książnica muzealna składa się z: czytelni, dwóch magazynów 
oraz pomieszczenia pracowniczego; łącznie zajmuje 150 m

2
. Korzystanie 

ze zbiorów jest bezpłatne, a potrzebne dokumenty można fotografować, 

kserować lub skanować. Z księgozbioru biblioteki może skorzystać każdy 
od poniedziałku do piątku od godziny 10

00
 do 15

00
 w czytelni; nie można 

natomiast przeglądanych zbiorów wypożyczać. Tym wyróżnia się biblio-
teka Muzeum Śląskiego od innych bibliotek muzealnych, które służą 
wyłącznie pracownikom i nie obsługują czytelników z zewnątrz. Istnieje 
jednak możliwość wypożyczenia zbiorów w celach wystawienniczych 

przez instytucje naukowe; wymagana jest jednak zgoda dyrektora mu-
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zeum (zbiory udostępniane są wówczas na kilka dni w zależności od 
potrzeby). 

Obecnie, jak każda placówka biblioteczna, książnica prowadzi 
działalność informacyjną. W przygotowywaniu kwerend pomocą służy 

pełniąca obowiązki kierownika biblioteki, Izabela Oleaszewska-Porzycka 
(biblioteka muzealna od sierpnia 2010 r. poszukuje drugiego pracownika. 
Nie jest to łatwe, ponieważ kandydat na stanowisko musi dobrze znać 
język niemiecki. Jest to warunek konieczny, z uwagi na specyfikę zbio-
rów bibliotecznych oraz ścisłą współpracę z niemieckimi muzeami). 

Książnica nie prowadzi natomiast samodzielnej działalności      

wydawniczej, lecz pomaga przygotowywać materiały do publikacji      
naukowych i popularnonaukowych tworzonych przez pracowników 
Muzeum Śląskiego w ramach serii: „Biblioteka Katowicka”, „Biblioteka 
Zespołu Organizatorów Przestrzennego Muzeum Odry”, „Dziedzictwo 
Kulturowe”, „Leksykon Śląski”, „Reprinty”, „Rozprawy i Studia          
Muzeum Śląskiego”, „Studia z Dziejów Ewangelicyzmu na Górnym 

Śląsku”, „Wszechnica Muzeum Śląskiego”. Poza seriami publikowane 
są także monografie, katalogi wystawiennicze, informatory, plakaty. 

Biblioteka Muzeum Śląskiego w Katowicach posiada ogromny 
potencjał, który dostrzegą czytelnicy z zewnątrz, jeśli zakończone zosta-
nie opracowanie posiadanych zbiorów (powstanie katalog komputerowy) 
oraz wrócą do niej materiały znajdujące się nadal w zbiorach Górnoślą-

skiego Muzeum w Bytomiu. Planowana jest również digitalizacja księgo-
zbioru, by najcenniejsze woluminy uchronić przed zniszczeniem, a także 
udostępnić czytelnikom wszystkie gromadzone materiały bez żadnych 
ograniczeń. W fazie projektu jest jednocześnie utworzenie biuletynu 
bibliotecznego lub newslettera, który będzie zawierał informacje o nabyt-
kach.  

Braki personalne oraz trudności lokalowe znacznie ograniczają 
możliwości biblioteki, nie ma także pełnej dokumentacji związanej 
z posiadanymi wydawnictwami zwartymi i ciągłymi. Trwają już nato-
miast prace związane z utworzeniem nowej siedziby Muzeum, w której 
książnica otrzyma nowoczesne, przystosowane do swoich potrzeb      
pomieszczenia. Być może wzrośnie przy tej okazji liczba pracowników 

czuwających nad prawidłowym  funkcjonowaniem biblioteki dysponują-
cej bogatym zbiorem silesiaków, które zainteresują badaczy wielu dyscy-
plin naukowych. 
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SILESIAN MUSEUM LIBRARY IN KATOWICE 

 

 

ABSTRACT: 

The Silesian Museum in Katowice was founded from the                 
initiative of the Silesian Governor Dr Michał Grażyński. Its principal aim 

was to show Silesian culture against culture nationwide. In addition to 
exhibitions, the museum was dedicated to educational activity; therefore, 
a museum library was created along with the collection of exhibits. The 
first librarian was Agnieszka Dobrowolska. The museum library was 
restored with the restitution of the Museum in 1984 and its collections 
were strictly subordinated to the interests of the Museum’s workers. Only 

recently the library has been opened for readers from outside who can 
now browse the collected volumes in a reading room; the collection is 
estimated at about 40 000 volumes. Since 2009, a computerised directory 
has been created in a computer program LIBRA, which will organise the 
collection. In addition to monographs, the library collects continuous 
releases as well as special and audiovisual collections. The library itself 

does not publish anything but it supports publishing activities of the 
Silesian Museum’s workers. The Silesian Museum Library has great 
potential which will have a chance to be released to the outside readers 
when the study of held collections is finished (a computerised catalogue 
is created) and materials that are still in a collection of the Upper Silesian 
Museum in Bytom return to its “motherland.” 
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Katowice. Museum library. Popiołek Kazimierz. The Silesian Mu-
seum. Schayer Karol. The Upper Silesian Museum.  
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INTERNETOWE NARZĘDZIA BUDOWANIA WIZERUNKU 

NOWOCZESNEJ BIBLIOTEKI 

(SOSNOWIEC, 24 WRZEŚNIA 2010 R.) 

 
 
Spotkania organizowane dla bibliotekarzy przez Bibliotekę        

Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wpisały się w krajobraz         
polskich konferencji. Warsztaty poświęcone zagadnieniom marketingu co 

roku przyciągają rzeszę pracowników różnego typu bibliotek nie tylko 
z regionu, ale i z całej Polski. Nie inaczej było i w 2010 r. na warsztatach 
zatytułowanych Internetowe narzędzia budowania wizerunku nowocze-
snej biblioteki, które odbyły się 24 września w siedzibie Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu. 

Tradycyjnie już warsztaty podzielone zostały na dwie części. 

W pierwszej uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch bardzo ciekawych 
wystąpień zaproszonych prelegentów. Internet jako medium skutecznej 
promocji bibliotek to tytuł wystąpienia Ilony Pawłowskiej, specjalisty 
ds. marketingu i promocji w Wyższej Szkole Humanitas. Przewodnią 
myśl wykładu stanowiło stwierdzenie, że biblioteka aby istnieć, musi 
mieć czytelników, a aby ich mieć, musi podążać za trendami, starać się 

przyciągnąć i zatrzymać. Jednym ze skutecznych sposobów na to okazuje 
się być wykorzystanie takiego medium, jakim jest Internet. „Zwykła” 
strona WWW często już nie wystarczy, a na pewno nie spełnia wymagań 
odbiorców. Pożądane zatem jest posiadanie konta biblioteki na jakimś 
serwisie społecznościowym (a nawet na kilku), własnego kanału           
Youtube, a ponadto komunikowanie się z czytelnikami za pośrednictwem 
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nowych mediów. Pozwoli to między innymi utrzymać zainteresowanie 
odbiorców oraz zaspokajać ich potrzeby. 

Drugi referat nosił tytuł Biblioteka jest firmą, a jego autorem był 
M. Dutko, redaktor, autor publikacji elektronicznych, wykładowca aka-
demicki. Tematyka wystąpienia dotyczyła podobieństw pomiędzy biblio-
teką (o charakterze rzecz jasna non-profit) a firmą komercyjną. Jak się 

okazało, elementem łączącym oba rodzaje organizacji jest problem za-
rządzania. Bez względu na charakter instytucji, każda z nich posiada 
kulturę organizacyjną i wypracowany sposób zarządzania. Dzięki             
dalszemu porównaniu okazało się, że biblioteki, tak jak i instytucje          
nastawione na zysk, również generują zyski, przede wszystkim w postaci 
zadowolonych czytelników, co z kolei przekłada się na sympatię i popar-

cie decydentów. Na przykładzie zmiany wizerunku marki samochodu 
Skoda, Maciej Dutko starał się pokazać, że stereotyp bibliotek również 
można zmieniać. Jednak bibliotekarzy czeka długa i żmudna praca, aby 
tego dokonać. Narzędziami jakie mogą być w tym pomocne są: funkcjo-
nalna strona WWW, blog, fora internetowe, e-ankiety. Znaczącym      
elementem może się okazać feedback, czyli komunikacja zwrotna 

z klientem. Pozwala ona na rozpoznanie potrzeb użytkowników bibliotek 
i szybką reakcję. Do tego właśnie mogą służyć wymienione wcześniej 
elektroniczne, a właściwie internetowe narzędzia, które urealniają zmianę 
mentalności, zarówno klientów bibliotek, jak i samych bibliotekarzy. 

Po przerwie, w czasie której miały miejsce wystąpienia           
sponsorów, rozpoczęła się praktyczna strona spotkania, czyli warsztaty: 

– pod opieką Doroty Milczarskiej uczestniczący zgłębiali tajniki Jak 
powinna wyglądać dobra strona WWW, dowiedzieli się jakie ele-
menty wpływają na atrakcyjność strony internetowej, by była ona 
przede wszystkim funkcjonalna; 

– Jak usprawnić obieg informacji w bibliotece wykorzystując do tego 
Internet prowadzili Tomasz Michalecki i Barłomiej Weczera. 

Uczestnicy tego warsztatu mieli okazję zapoznać się z programami 
Tiger oraz Joomla, służącymi do zarządzania treścią; 

– z kolei Marcin Malinowski pokazał kulisy budowy strony WWW 
na zajęciach zatytułowanych Serwer, domena, CMS – strona           
internetowa biblioteki od kuchni. Okazuje się, że to często zaplecze 
techniczne takiego serwisu decyduje o jego niezawodności, funk-

cjonalności i atrakcyjności, o czym nie wolno zapominać przy     
projektowaniu stron WWW swoich instytucji; 

– na warsztatach prowadzonych przez Monikę Jędralską A jak            
integracja Twojej biblioteki z internetową społecznością – budo-
wanie relacji w serwisach społecznościowych krok po kroku 
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uczestnicy mieli sposobność poznać rodzaje serwisów społeczno-
ściowych. Chętni mogli również założyć konto swojej biblioteki na 
portalu Nasza Klasa lub na coraz popularniejszym Facebooku. 

Każdy z warsztatów miał jeden cel, a mianowicie pokazać, że 
istnienie biblioteki w Internecie jest bardzo ważnym elementem tworze-
nia jej wizerunku, o ile czynione jest to w sposób przemyślany, ukierun-

kowany na klienta i z wykorzystaniem innowacyjnych i oryginalnych 
metod. Niesłabnące zainteresowanie tą tematyką i zadowoleni uczestnicy 
spotkania są rekomendacją, że cel i tym razem został osiągnięty. 
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II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 

CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH 

ORAZ VII REGIONALNE FORUM BIBLIOTEKARZY 

W CZĘSTOCHOWIE 

(CZĘSTOCHOWA, 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R.) 

 
 
Z inicjatywy Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku       

Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie zorganizowane zostały 
w dniu 21 października 2010 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa Centra informacji multimedialnej w bibliotekach oraz VII 
Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. W sali widowiskowej 
Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie zgromadziło się ponad 
sto osiemdziesiąt osób: goście, dyrektorzy bibliotek i szkół, nauczyciele 

bibliotekarze i bibliotekarze, przedstawiciele organów prowadzących 
biblioteki i szkoły, przedstawiciele organizacji związkowych i stowa- 
rzyszeń bibliotekarskich. Konferencji i Forum patronowali: Marszałek 
Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty, 
Starosta Częstochowski, Prezydent Miasta Częstochowy.  

Konferencję i Forum przygotowali: Sekcja Bibliotekarska            

przy Oddziale ZNP w Częstochowie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 
RODN „WOM” w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia 
w Częstochowie przy współudziale Biblioteki Publicznej im. dra               
Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Biblioteki Głównej Politechniki 
Częstochowskiej, Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie,     
Oddziału SBP w Częstochowie, Oddziałów TNBSP w Częstochowie 

i  w  Bielsku-Białej oraz Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy  
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Szkole. Patronat medialny sprawowali: „Głos Nauczycielski”,  „Poradnik 
Bibliotekarza” i „Gazeta Częstochowska”.  

Zgromadzonych powitali Grzegorz Sikora – prezes Oddziału 
ZNP w Częstochowie oraz Renata Sowada – przewodnicząca Sekcji 

Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie, która prowadziła 
spotkanie. Spośród gości głos zabrali: posłowie Izabela Leszczyna 
i Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, 
przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP 
Wiesława Budrowska, wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszał-
kowskiego Małgorzata Mazur, wizytator Kuratorium Oświaty Krystyna 

Maciocha, prezes Okręgu Śląskiego ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler. 
Uczestnicy wysłuchali następujących referatów: 

1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Publicznej  
Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie –  
Renaty Lipniewskiej, wicedyrektor RODN „WOM” w Często-
chowie ds. bibliotek pedagogicznych; 

2. Co daje szkole ICIM? Zyski i możliwości – Mirosławy Bogacz, 
redaktor naczelnej „Biblioteki – Centrum Informacji”; 

3. Program Rozwoju Bibliotek – Macieja Kochanowicza, specjalisty 
ds. badań Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; 

4. Rozszerzona rzeczywistość – Macieja Wiłuna, doradcy              
metodycznego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia                 

w Częstochowie; 
5.  Rola biblioteki akademickiej w mieście i regionie – Barbary        

Barańskiej-Malinowskiej i Lidii Szczygłowskiej, wicedyrektor 
Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej; 

6. Prezentacja Firmy ProgMan – Pawła Górskiego, Firma           
ProgMan.  

Podczas Konferencji rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs 
dla nauczycieli bibliotekarzy na scenariusz lekcji przedmiotowej 
w bibliotece pt. Biblioteka – szkolne centrum dydaktyczne, zorganizowa-
ny przez redakcję „Biblioteki w Szkole” oraz Sekcję Bibliotek Pedago-
gicznych i Szkolnych ZG SBP. Laureatom nagrody wręczyli Wiesława 
Budrowska i Juliusz Wasilewski, redaktor naczelny „Biblioteki 

w Szkole”. Przyznano: I miejsce – Barbarze Tkacz, Małgorzacie Stanik, 
Mariuszowi Sułek (Gimnazjum nr 1 w Radoszycach) za scenariusz        
Śladami kultury żydowskiej; II miejsce – Blance Chocyk (Gimnazjum       
nr 2 w Wodzisławiu Śląskim) za scenariusz Czapki z głów panowie – oto 
geniusz. Fryderyk Chopin oraz Marcie Kleniewskiej (Zespół Szkół Cen-
trum Edukacji w Płocku) – za scenariusz Ekslibris – małe dzieło sztuki; 

III miejsce – Annie Dobraczyńskiej (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ 
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w Biłgoraju) za scenariusz W poszukiwaniu rzetelnej informacji – klasyfi-
kacja źródeł informacji.  

W trakcie Konferencji swoje wydawnictwa prezentowały firmy: 
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP z Kielc, Agencja SUKURS z Warsza-

wy oraz Firma ProgMan z Gdyni. Ponadto uczestnicy otrzymali „Głosy 
Nauczycielskie”, broszury Regionalnego Centrum Informacji Europej-
skiej w Częstochowie oraz „Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekar-
skiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie”. 

VII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie umożliwi-
ło również prezentację  Internetowych Centrów Informacji Multimedial-

nej w szkołach. Uczestnicy Forum poznali działalność częstochowskich 
ICIM w: VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego (Iwona 
Tutak); Gimnazjum nr 18 im. Kazimierza Wielkiego (Halina                     
Kowalczyk); Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53     
im. M. Skłodowskiej-Curie (Renata Sowada). 

Podczas Forum podsumowano także konkursy zorganizowane 

przez Sekcję Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie.            
Barbara Czapska (Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej) 
dokonała podsumowania konkursu fotograficznego dla nauczycieli           
bibliotekarzy Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie. I miejsce zdobyły 
Lidia Pucek i Elżbieta Wadowska z Biblioteki Zespołu Szkół                   
im. B. Prusa w Częstochowie, II miejsce – Grażyna Bich i Maria Chajdas 

z Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie,  III miejsce – 
Iza Gwiazdowicz i Agnieszka Czerwińska z Biblioteki Szkoły                 
Podstawowej nr 32 w Częstochowie. Wyróżniono Izabelę Jura z Biblio-
teki Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie. W komi-
sji konkursowej zasiadły natomiast Barbara Czapska, Anna Gonera, 
Elżbieta Dudek z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.  

Następnie Izabela Bajor przedstawiła wyniki konkursu dla 
uczniów na najlepszą prezentację multimedialną Wszystko o bibliotece, 
zorganizowanego po raz czwarty pod patronatem Grzegorza Sikory, 
Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie. Jury w składzie I. Bajor, Anna 
Dąbrowska i Grzegorz Wywiał (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 
RODN „WOM” w Częstochowie) przyznało: 

w kategorii szkoła podstawowa: 

I miejsce:    Aleksander Kubiak (Szkoła Podstawowa nr 32 
w Częstochowie, opiekun Agnieszka Czerwińska); 

II miejsce:   Aleksandra Balsam (Szkoła Podstawowa nr 53 
w Częstochowie, opiekun Izabela Sitek); 

III miejsce:  Magdalena Krawczyk (Szkoła Podstawowa nr 32 

w Częstochowie, opiekun A. Czerwińska); 
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w kategorii gimnazja: 

I miejsce:    Karolina Miry (Gimnazjum nr 21 w Częstochowie,          
opiekun Bożena Policińska); 

II miejsce:   Paulina Marszał, Marta Toborek (Gimnazjum nr 5  

w Częstochowie, opiekun Alina Grabna); 
III miejsce:  Sebastian Kosecki (Gimnazjum nr 20 w Częstochowie, 

opiekun Anna Romianowska); 

w kategorii szkoła podnadgimnazjalna: 

I miejsce:     Arkadiusz Osadnik (Zespół Szkół Gastronomicznych 
w Częstochowie, opiekun Małgorzata Ciupis); 

II miejsce:   Natalia Kwaśnik (VI Liceum Ogólnokształcące 
w Częstochowie, opiekun I. Tutak); 

III miejsce:  Kamila Kasprzyk, Arkadiusz Wawrzyńczak (Zespół 
Szkół Gastronomicznych w Częstochowie, opiekun 
M. Ciupis). 

W obu konkursach nagrody wręczyła pani Ewa Drej – członek 

Zarządu Głównego ZNP oraz członek Zarządu Oddziału ZNP 
w Częstochowie.  

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Centra    
informacji multimedialnej w bibliotekach oraz VII Regionalne Forum 
Bibliotekarzy po raz kolejny umożliwiły prezentację działań nauczycieli 
bibliotekarzy oraz bibliotekarzy, jak również pokazały możliwości wyko-

rzystania centrów informacji multimedialnej w bibliotekach. Informacje 
na temat Konferencji i Forum dostępne są w magazynie internetowym     
„e-Kurier NB” (pod adresem: http://www.actual2005.republika.pl). 
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KONFERENCJA REGIONALNA CZY BIBLIOTEKA MOŻE BYĆ COOL? 

W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA 

LOMPY W KATOWICACH 

(KATOWICE, 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R.) 

 

Jesienią 2010 r. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podjęła 
się organizacji cyklu konferencji regionalnych pod hasłem Czy biblioteka 
może być cool? Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej 
w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne „bujanie w chmu-
rach”. Do współpracy zaprosiła dziesięć bibliotek pedagogicznych, 

zlokalizowanych z różnych częściach Polski, które zostały współorgani-
zatorami poszczególnych spotkań. Jedną z nich była Pedagogiczna      
Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, w której 
27 października 2010 r. odbyła się czwarta konferencja cyklu. Uczestni-
czyło w niej blisko sto siedemdziesiąt osób, wśród których dominowali 
nauczyciele bibliotekarze z różnych części Górnego Śląska. 

Konferencję otworzyła Maria Grabowska – dyrektor PBW. 
Po przywitaniu przybyłych gości i uczestników przedstawiła program, 
składający się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy z nich, zatytuło-
wany Czy nowoczesna edukacja w polskiej szkole i bibliotece to bujanie 
w chmurach?, obejmował trzy wystąpienia. Jako pierwszy głos zabrał 
Janusz S. Wierzbicki – przedstawiciel firmy Microsoft, producenta          

programu Microsoft Live@edu, który powstał z myślą o potrzebach 
placówek oświatowych i uczelni. Prelegent przybliżył słuchaczom jego 
specyfikę, która polega na łączeniu zalet serwisów społecznościowych, 
przy możliwości jednoczesnego kontrolowania kont użytkowników. Poza 
bezpłatną pocztą elektroniczną program ten udostępnia: przestrzenie 
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robocze, foldery internetowe, komunikatory, kalendarze, blogi i inne 
dodatki, które warto wykorzystywać podczas codziennej pracy z uczniem 
czy studentem. Z myślą o publicznych i niepublicznych przedszkolach, 
szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz 

lokalnych i centralnych władzach oświatowych powstało także oprogra-
mowanie oferowane w ramach School Agreement, które jest efektem 
międzynarodowego projektu, znanego w Polsce pod nazwą „Partnerstwo 
dla przyszłości”. Inicjatywa ta umożliwia nabywanie licencji w formie 
subskrypcji, co pozwala placówkom oświatowym na znaczne oszczędno-
ści. Korzystnym rozwiązaniem jest ponadto system operacyjny Windows 

MultiPoint Server 2010, dzięki któremu kilku uczniów (lub czytelników), 
jednocześnie i niezależnie od siebie może pracować na tym samym      
komputerze. Jest to możliwe, kiedy podłączonych zostanie do niego kilka 
terminali, o czym przekonywali kolejni prelegenci – Maciej Nikiel 
z firmy OEPD Sp. z o.o. w Gliwicach – przedstawiciel oficjalnego          
reselera NComputing na terenie kraju i Tomasz Buk z Hewlett-Pacard. 

Po przerwie, podczas której zwiedzano stanowiska promocyjne 
poszczególnych firm, ponownie wystąpił J. Wierzbicki. Poprowadził 
drugi moduł spotkania – seminarium zatytułowane Multimedia i nowo-
czesne technologie w pracy bibliotekarza. Prelegent podjął tematykę 
psychologii wystąpień publicznych oraz podpowiedział, w jaki sposób 
wzbogacać swoją wypowiedź materiałami multimedialnymi. Badania 

bowiem potwierdziły, że lepiej zapamiętujemy treści przedstawione 
w ciekawej i atrakcyjnej formie, co udowodnił bibliotekarzom sam pro-
wadzący, ponieważ udało mu się skupić uwagę publiczności na niemal 
półtoragodzinnym wystąpieniu. Sporo uwagi poświęcono prezentacjom 
multimedialnym w programie Microsoft PowerPoint (liniowym i rozgałę-
zionym), które coraz częściej towarzyszą lekcjom szkolnym, zajęciom 

bibliotecznym oraz różnego rodzaju szkoleniom, konferencjom i nara-
dom, choć nie zawsze są one tworzone w sposób przejrzysty, komunika-
tywny i interesujący. Do podstawowych błędów, pojawiających się 
w tego typu materiałach, należy m.in. wprowadzanie tekstu ciągłego oraz 
nadmierne i często przypadkowe stosowanie animacji, co uniemożliwia 
skuteczną percepcję. Prezentacje najlepiej sprawdzają się wówczas, kiedy 

uzupełniają wypowiedź słowną, stając się formą przemyślanej, treściwej 
notatki. Opierając się na własnych doświadczeniach, związanych z pracą 
wykładowcy, J. Wierzbicki przedstawił słuchaczom, jak konstruować 
tego typu pomoce. Szczegółowo omówił ich kompozycję: położenie 
obiektów graficznych, układ tekstu oraz wzajemne usytuowanie rysun-
ków i napisów. Wspomniał też o pojemności informacyjnej slajdów oraz 

właściwym doborze kroju i wielkości czcionek, kolorystyki i elementów 
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graficznych. W końcowej części wykładu mówca pokazał, w jaki sposób 
tworzyć animacje oraz zarejestrować i opublikować narrację do projekcji, 
którą można zamieścić na stronie internetowej. Zachęcał także do korzy-
stania z różnych darmowych dodatków oferowanych przez firmę          
Microsoft, takich jak HotPotatoes, PhotoStory czy EclipseCrossword, 
które pozwalają na samodzielne tworzenie materiałów metodycznych 

przydatnych podczas lekcji, wykładów i konferencji. Prelegent postulo-
wał zamieszczanie tego typu materiałów w Internecie, tak, aby uczniowie 
i studenci mieli do nich łatwy dostęp. 

Aktualnie biblioteki zmagają się ze zmianą wizerunku i walczą 
z negatywnymi wyobrażeniami dotyczącymi branży bibliotekarskiej. 
Podążanie za potrzebami czasu jest niezbędne, aby były postrzegane jako 

instytucje atrakcyjne. Stopień atrakcyjności placówki i jakości oferowa-
nych przez nią usług można podnieść dzięki zastosowaniu nowych            
technologii informacyjno-komunikacyjnych, które sprawdzają się także       
w prowadzonej przez biblioteki pedagogiczne i szkolne działalności 
edukacyjnej. Warto zatem korzystać z takich pomocy w swojej codzien-
nej pracy, tym bardziej że stawianie na nowoczesność nie zawsze                     

musi się wiązać z wysokimi kosztami, o czym przekonywano podczas 
konferencji.  
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SPOTKANIE W BIBLIOTECE NARODOWEJ W SPRAWIE NORMALIZACJI 

W BIBLIOGRAFII I BIBLIOTEKARSTWIE 

(WARSZAWA, 2 GRUDNIA 2010 R.) 

 

 

Na zebraniu, które odbyło się 2 grudnia 2010 r. w Bibliotece       
Narodowej, poruszono kwestie dotyczące nowych zasad prowadzenia 
i finansowania działalności normalizacyjnej. Zarządzenie Nr 11 Prezesa 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2010 r. w spra-

wie zasad finansowania działalności normalizacyjnej
1
 zmienia w istotny 

sposób dotychczasowe warunki prowadzenia prac normalizacyjnych. 
PKN nie pokrywa kosztów działalności normalizacyjnej i udziału 
w pracach normalizacyjnych – tworzą je zainteresowani na własne      
potrzeby i z własnych środków. Koszty opracowania i wprowadzenia 
norm europejskich i międzynarodowych są bardzo wysokie, a przygoto-

wania norm własnych jeszcze wyższe. Zamierzeniem PKN ma być       
zachęcenie Komitetów Technicznych do prac normalizacyjnych na po-
ziomie regionalnym i międzynarodowym. Ponadto PKN wprowadził 
nową procedurę przeglądu norm, skutkiem czego każda Polska Norma 
podlega przeglądowi co pięć lat. Pierwszy taki przegląd nastąpił w marcu 

                                                           
1
 Pełny tekst zarządzenia dostępny jest w Internecie: Zarządzenie Nr 11 Prezesa 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie     

zasad finansowania działalności normalizacyjnej [online]. [Data dostępu: 

20.12.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pkn.pl/var/resources 

/1/1/768/Z11_2010.pdf. 
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2010 r., co spowodowało, że normy zatwierdzone przed 1994 r. nie mogą 
zostać uznane za aktualne – muszą zostać wycofane, gdyż nie ma              
środków na ich nowelizację. Są to dwadzieścia cztery normy dotyczące 
m.in. opisu bibliograficznego i kompozycji wydawniczej książek. 
W wyniku przeglądu przeprowadzonego w 2010 r. przez Komitet Tech-
niczny 242 ds. Informacji i dokumentacji, zadecydowano o wycofaniu 

sześciu norm: 

– PN-F-92800:1960 Formularze – Legitymacje – Format, ma-
teriał i wykonanie; 

– PN-N-01164:1970 Spis treści czasopisma; 
– PN-N-09121:1985 Zestaw znaków alfabetu greckiego do 

wymiany informacji bibliograficznych; 

– PN-N-09122:1985 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu      
cyrylickiego do wymiany informacji bibliograficznych; 

– PN-N-01152-07:1985 Opis bibliograficzny – Dokumenty 
dźwiękowe; 

– PN-ISO 10957:2000 Informacja i dokumentacja – Między-
narodowy znormalizowany numer druku muzycznego (ISMN). 

Zaplanowano nowelizację normy PN-N-01158:1985 Skróty            
wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, ale ze względu na brak 
środków finansowych może ona także zostać wycofana. 

Najważniejszym skutkiem zmian w finansowaniu działalności 
normalizacyjnej będzie drastyczne zmniejszenie liczby obowiązujących 
norm. Wycofywane będą normy PN własne, a ze względu na wysoki 

koszt ich opracowania, nie pojawią się nowe dokumenty. Rocznie publi-
kowane będą dwie lub trzy normy, ale pozostaje kwestia, czy Biblioteka 
Narodowa powinna sama decydować, które tematy są najważniejsze 
i najpilniejsze do podjęcia. 

Na zebraniu zaproponowano kilka rozwiązań mogących popra-
wić tę trudną sytuację. Jedną z możliwości jest zbieranie funduszy 

i szukanie sponsorów na opracowanie norm, przy wsparciu całego            
środowiska bibliotekarskiego i innych zainteresowanych normalizacją 
w tym zakresie. Trzeba tu jednak pamiętać, że PKN podpisuje umowę 
na opracowanie normy tylko z jedną instytucją. Innym sposobem 
na popularyzację norm jest publikowanie ogólnych instrukcji, ale nie 
mogą one zastąpić treści dokumentów. Kolejnym rozwiązaniem może 

być publikowanie innych standardów niż ISO – np. IFLA. Tłumaczenia 
i adaptacje mogą być dokonywane po uzyskaniu licencji danej organiza-
cji, a co najważniejsze nie są ponoszone w tym przypadku wysokie       
koszty weryfikacji dokumentu przez PKN.  
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Nowości i zmiany nastąpią także w 2011 r. Przeglądowi podda-
nych zostanie kolejnych dwanaście norm, w tym trzy własne. Biblioteka 
Narodowa sfinansuje opracowanie dwóch norm: ISO 15836:2009, która 
zastąpi PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja – Zestaw elemen-

tów metadanych Dublin Core oraz PN-ISO 690:2010, która zastąpi           
PN-ISO 690:2002 Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, 
forma i struktura oraz PN-ISO 690-2:1999 Przypisy bibliograficzne – 
Dokumenty elektroniczne i ich części. Z kolei Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich prawdopodobnie sfinansuje opublikowanie nowelizacji 
normy PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki 

funkcjonalności bibliotek. Ponadto wydana zostanie wersja skonsolido-
wana ISBD dla wszystkich typów dokumentów bibliotecznych wraz 
z przykładami. Przetłumaczony przez Bibliotekę Narodową projekt        
roboczy tej normy zostanie przedstawiony do uwag. Ważną kwestią, 
która powinna zainteresować całe środowisko bibliotekarskie, będzie 
ponadto dyskusja nad użytą w normie terminologią. 

Sytuacja normalizacji w zakresie bibliotekarstwa i bibliografii 
w Polsce jest zatem bardzo trudna, dlatego warto zainteresować się jakie 
prace są podejmowane i zgłaszać uwagi w ankietach powszechnych. 
Szczegółowe informacje dotyczące bliskiej bibliotekarzom i bibliografom 
normalizacji dostępne są w Internecie na stronie http://www.bn.org.pl/ 
dlabibliotekarzy/nfs/aktualnosci. 
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IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 

STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH  

UTOPIA W BIBLIOTECE, BIBLIOTEKA W UTOPII 

(KATOWICE, 6 GRUDNIA 2010 R.) 

 

 
6 grudnia 2010 r. w Katowicach odbyła się IV Ogólnopolska 

Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. Utopia w bibliotece,      

biblioteka w utopii, zorganizowana przez Sekcję Bibliograficzną Koła 
Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa  
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. W Konferencji udział 
wzięli studenci bibliotekoznawczych kół naukowych z całej Polski. 

Część I – Biblioteki i bibliotekarze w nowej roli – obejmowała 
cztery referaty. Jako pierwsze głos zabrały Katarzyna Czapla-Durska        

oraz Anna Musiał (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 
Lompy w Katowicach), które zaprezentowały referat Spotkanie z nowym 
pokoleniem – wyzwanie dla bibliotekarzy. Autorki poruszyły kwestię 
egzaminów maturalnych, szkoleń bibliotecznych dla ostatnich klas szkół 
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średnich oraz omówiły wyniki przeprowadzonej przez siebie ankiety, 
dotyczącej wizerunku bibliotek w oczach maturzystów. 

Następny tekst wygłosiły Olga Konatowska-Ciszek oraz Agata 
Krawczyk (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Uniwersytet Wroc-

ławski). W wystąpieniu zatytułowanym Biblioteka idealna w oczach         
wrocławskich studentów INiB-u. Realny twór czy pobożne życzenie? 
autorki zanalizowały prace studentów II roku informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w których opisywali 
oni idealną ich zdaniem bibliotekę. Porównywały także wyniki tych prac 
z rzeczywistymi placówkami i starały się odpowiedzieć na pytanie: dla-

czego istniejące biblioteki tak różnią się od przedstawionych w studenc-
kich przyczynkach. 

Kolejna wystąpiła Natalia Toczek (Koło Naukowe Studentów   
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński) 
z referatem pt. Przyszłość bibliotek szkolnych czy utopia? – drogi rozwoju 
szkolnych placówek bibliotecznych. W swojej pracy prelegentka               

przedstawiła problem rozwoju bibliotek szkolnych, łączenia ich z biblio-
tekami publicznymi, poruszyła także kwestie mediatek, bibliotek hybry-
dowych i bibliobusów. 

Czwartym referentem w tej części był Marcin Karwowski (Koło 
Naukowe Bibliotekoznawców przy Katedrze Informacji Naukowej 
i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). 

W referacie Jaka będzie biblioteka przyszłości? nakreślił perspektywicz-
ny obraz bibliotek, wynikający z rozwoju technologicznego i kierunków 
zmian mających już miejsce w tych instytucjach. Omówił przewidywany 
wygląd zewnętrzny bibliotek, scharakteryzował zbiory oraz funkcje, jakie 
będzie musiała pełnić biblioteka przyszłości.  

Po krótkiej przerwie o Europeanie – portalu oferującym dostęp 

do wielu dzieł kultury europejskiej można było posłuchać podczas refera-
tu wygłaszanego przez Monikę Szaramę (Studenckie Koło Naukowe 
„Palimpsest”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
pt. Europeana jako próba współczesnej realizacji mitu o utopii wiedzy. 

Później głos zabrała Dominika Paleczna (Sekcja Bibliograficzna 
Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznaw-

stwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach), która 
w swoim wystąpieniu Biblioteki i bibliotekarze w oczach publicystów 
internetowych serwisów pozabranżowych zaprezentowała wyniki prze-
glądu artykułów dotyczących pracowników bibliotek i samych bibliotek 
w mediach internetowych niezwiązanych z branżą biblioteczną.  

Referat kończący część I również wygłosiła D. Paleczna, 

w zastępstwie nieobecnego autora – Krzysztofa Lityńskiego. Referat 
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Idealny serwis dla bibliotekarzy – projekt wykonalny czy utopia?                  
dotyczył serwisu bibliosfera.net, a w szczególności możliwości jego 
wykorzystania, planów dalszego rozwoju, a także ograniczeń występują-
cych w procesie  ulepszania serwisu. 

 Część II Konferencji – Osobowości świata książki i bibliotek… 
rozpoczęła Dorota Sochocka (Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego 

Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach) tekstem pt. Od Konarzewa 
do Kórnika, czyli o działalności Adama Tytusa Działyńskiego. Autorka 
przedstawiła biografię i działalność hrabiego, jego zamiłowanie do ksią-
żek oraz dbałość o ochronę polskich i litewskich dóbr kultury. 

Kolejny referat wygłosiła Katarzyna Wojtek (Biblioteka Wydzia-

łu Filologicznego Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach). W wystą-
pieniu o tytule Ludwik Brożek (1907-1976) – bibliofil, bibliotekarz, folk-
lorysta i znawca spraw Śląska można było wysłuchać biografii 
L. Brożka, dowiedzieć się o jego niezwykłej pasji bibliofilskiej oraz 
poznać księgozbiór zakupiony przez Uniwersytet Śląski po śmierci ko-
lekcjonera. 

Ostatnią prelegentką części II była Monika Kulik (Biblioteka 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). 
W referacie B. S. Kesavan – pierwszy „narodowy” bibliotekarz Niepod-
ległych Indii zaprezentowała sylwetkę indyjskiego bibliotekarza, który 
stworzył Bibliotekę Narodową Indii oraz był inicjatorem indyjskiej     
bibliografii narodowej. Przedstawiła również efekty aktywności oraz 

wpływ Kesavana na ogólnoświatowe bibliotekarstwo i informację         
naukową. 

Po przerwie wystąpiła Monika Czapka (Szkoła Podstawowa            
nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie). Referat W pogoni za książką 
– Sarajewska Hagada Pesachowa między fikcją a rzeczywistością           
otworzył część III Konferencji – Literacki wizerunek książki i biblioteki. 

Autorka przedstawiła historię oraz wygląd Hagady Sarajewskiej –          
żydowskiej księgi czytanej podczas wieczerzy w święto Pesach.          
Porównała również fakty historyczne dotyczące Hagady i fikcję literacką 
opisaną w Ludziach księgi Geraldine Brookes – książce, której głównym 
motywem stała się wspomniana Hagada. 

Drugą prelegentką była Angelika Peplińska (Koło Naukowe        

Bibliotekoznawców przy Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii, 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), która wygłosiła tekst 
na temat Książki w książce fantasy. W wystąpieniu przedstawiono różnice 
między książką fantasy, a science fiction, skupiając się jednak na       
głównych cechach tego pierwszego gatunku. Autorka wyróżniła dwie 
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powieści, które są przykładami książek o książce: Endymion Spring 
Matthew Skeltona oraz Miasto śniących książek Waltera Moersa. 

W referacie Na grzbiecie Wielkiego A’Tuina. Terry’ego                  
Pratchetta wizja biblioteki i bibliotekarza Magdalena Januszek (Studenc-

kie Koło Naukowe Polonistów, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
wprowadziła słuchaczy w Świata Dysku i Niewidoczny Uniwersytet, cykl 
powieści o stworzeniu fantastycznego wszechświata. Prelegentka scha-
rakteryzowała rolę literackiego bibliotekarza, który został zamieniony 
w orangutana, co jednak nie przeszkadzało mu w wykonywaniu swoich 
obowiązków bibliotekarza-pracoholika, codziennie karmiącego księgi 

i tęskniącego za nimi po każdym ich wypożyczeniu. Biblioteka z kolei 
została przedstawiona jako miejsce magiczne, w którym zgromadzono 
tak książki o magii jak i czarodziejskie.  

Tomasz Piasecki (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Uniwersy-
tet Wrocławski) w wystąpieniu pt. Pismo, książka i biblioteka w świecie 
Dwóch Krain Catherine Fisher – forma, wzorce, rola kulturotwórcza 

zaprezentował Świat Dwóch Krain jako kraj wzorowany na kulturze 
egipskiej, w którym posługiwano się pismem alfabetycznym, umiejętność 
pisania i czytania była wyjątkowo elitarna, choć nisko waloryzowana 
z powodu niechęci mieszkańców. Autor przybliżył też środowisko       
skrybów przepisujących księgi, którzy byli traktowani jak zwykli       
robotnicy lub wręcz niewolnicy; książki z dziedziny historii, prawa 

i religii przechowywane w Archiwum i w Wyroczni oraz bibliotekę, 
ulokowaną w murach miejskich. 

Kolejną część otworzył referat Magdaleny Paul (Koło Naukowe 
„PhotoBook”, Uniwersytet Warszawski) pt. Motyw książki i biblioteki 
w powieściach Neila Stephensona „Zamieć” oraz „Diamentowy wiek”. 
W powieści Zamieć biblioteka przedstawiona została jako baza danych 

o interfejsie biblioteki cyfrowej, a bibliotekarz nie jest osobą lecz        
programem, pełniącym funkcję wyszukiwarki. W Diamentowym wieku 
z kolei książką jest spłaszczone, ozdobne pudełko, odgrywające rolę 
filozoficzno-społeczną, poznawczą, estetyczną i substytutywną.  

W referacie Anety Włodarczyk (Koło Infobrokerskie Instytutu 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet            

Warszawski) pt. Notatki na marginesie przedstawiony został model    
komunikacji, w którym występuje sprzężenie zwrotne pomiędzy efektem, 
jaki komunikat wywołał, a jego nadawcą. Nawiązując do opowiadania 
Jacka Dukaja pt. W bibliotece scharakteryzowano Wandala, czytelnika 
notującego twórcze uwagi na marginesach książek. Autorka przywołała 
przykłady: Bezrobotnego Lucyfera Aleksandra Wata jako dzieła, 

na którym sam autor umieszczał notatki na marginesie oraz New York 
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Public Library, która uruchomiła na stronie WWW program Candide 2.0, 
dzięki któremu użytkownicy Internetu mogą stworzyć własne komentarze 
na marginesach książek online.  

Natalia Zborowska (Studenckie Koło Naukowe Polonistów, 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) w referacie pt. Let me be your 
hero, baby… Bibliotekarze na srebrnym ekranie ukazała postać            

bibliotekarza jako bohatera kina akcji, przygodowego, historycznego czy 
familijnego, np. Podpalaczka 2, Jumper, Anioły i demony, Imię Róży, 
cykl Bibliotekarz oraz serial telewizyjny Buffy postrach wampirów.  

Po tym ostatnim wystąpieniu prelegenci jak i słuchacze żywo 
dyskutowali tak o nowatorskich wizjach rozwoju bibliotek jak i literac-
kich i artystycznych peregrynacjach. 
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III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE 

(KATOWICE, 15-16 GRUDNIA 2010 R.) 
 

 

W dniach 15 i 16 grudnia 2010 r., już po raz trzeci, odbyła się         
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem Zarządzanie informacją 
w nauce, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informacji           

Naukowej oraz współorganizatorów – Zakład Bibliografii i Informacji 
Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach i Zakład Zarządzania Informacją              
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu      
Jagiellońskiego. 

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się o godzinie 10.00 w Katowi-

cach. Spotkanie uroczyście otworzyli Diana Pietruch-Reizes, prezes 
Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Elżbieta Gondek, Dyrek-
tor  Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Wiesław Babik, reprezentujący jednocze-
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śnie Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej oraz Zakład Zarządzania 
Informacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 Sesję przedpołudniową poprowadziła E. Gondek. Jako pierwszy 
wystąpił W. Babik z referatem pt. Ekonomika informacji jako element 
zarządzania informacją w społeczeństwie informacji i wiedzy – perspek-
tywa infologiczna. W referacie wymieniono badania na temat sektora 

informacyjnego w Polsce, jak również cechy podejścia infologicznego. 
Omówiona została rola ekonomiki informacji w kontekście nauki 
o informacji. 

Z kolejnym referatem pt. Transfer wiedzy i nowych technologii 
ze sfery nauki do gospodarki wystąpiła D. Pietruch-Reizes z Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Przedstawione zostały cele badań prowadzonych 

w Unii Europejskiej, jak również działania związane z transferem, inten-
syfikacją różnego rodzaju dociekań naukowych i innowacyjnością              
wdrażaną na uniwersytetach i w innych uczelniach. 

Następnym prelegentem był Marek Nahotko z Uniwersytetu     
Jagiellońskiego. Wystąpienie pt. Globalna Biblioteka Cyfrowa – metafo-
ra czy rzeczywistość dotyczyło koncepcji Globalnej Biblioteki Cyfrowej 

jako środowiska, w którym realizowana jest współcześnie komunikacja 
naukowa. Autor przybliżył ideę Globalnej Biblioteki Cyfrowej jako 
infrastruktury, na którą składają się wyspecjalizowane serwisy sieciowe. 
W referacie porównano także funkcjonowanie GBC z bibliotekami trady-
cyjnymi i lokalnymi bibliotekami cyfrowymi. 

O Książce w kulturze szerokopasmowej mówiła Hanna Batorow-

ska z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W swoim 
referacie prelegentka ujęła temat w trzech tezach odnoszących się do 
książki jako środka oddziałującego na procesy intelektualne, wychowaw-
cze i sferę aksjologiczną. 

Po tym referacie zebrani goście udali się na przerwę kawową. 
Sesję popołudniową rozpoczęła Monika Krakowska z Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego, która w referacie Czynniki afektywne i zarządzanie 
wiedzą w wirtualnej mobilności edukacyjnej omówiła aspekty teoretyczne 
wirtualnej mobilności i zarządzania wiedzą w wirtualnej społeczności 
akademickiej. Zaprezentowano, na przykładzie międzynarodowego pro-
jektu TeaCamp, czynniki afektywne i motywacje, które wpływają na 
podejmowanie procesu uczenia się w wirtualnym otoczeniu edukacyj-

nym. 
Krystyna Michniewicz-Wanik z Uniwersytetu Wrocławskiego 

zaprezentowała referat pt. Wzajemne oddziaływanie kultury organizacyj-
nej i kultury informacyjnej bibliotek naukowych – „sprzężenie zwrotne”, 
w którym przedstawiła wpływ kultury organizacyjnej i informacyjnej na 
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funkcjonowanie bibliotek akademickich i jak wielki mają one wpływ na 
tworzenie opinii na temat biblioteki wśród pracowników i studentów, 
oraz odwrotnie, w referacie udowodniono, że to sami pracownicy mają 
największy wpływ na kształt kultury organizacyjnej i informacyjnej 

w bibliotece naukowej. 
O różnicach, jakie istnieją między dokumentem a zasobem                 

starał się opowiedzieć Jarosław Pacek z Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie w wystąpieniu pt. Dokument, czy zasób?           
Zmiany w terminologii nauki o informacji. Zaprezentowano ewolucję 
znaczenia i stosowania terminu dokument i wskazano nowoczesne termi-

ny ekwiwalentne. 
Ostatnim prelegentem w tej części konferencji był Jacek              

Tomaszczyk z Uniwersytetu Śląskiego, który omówił TBX – format 
danych terminologicznych. Referent zobrazował strukturę i najważniejsze 
obszary zastosowań modelu Term Base Exchange (TBX), który wyko-
rzystywany jest w procesie analizy, reprezentacji, rozpowszechniania 

i wymiany danych terminologicznych w zróżnicowanym otoczeniu kom-
puterowym. 

Po przerwie obiadowej Alina Przydańska przedstawiła prezenta-
cję Jacka Lewinsona Ebooki i elektroniczne bazy danych. W swoim       
wystąpieniu mówiła o Wydawnictwie Walter de Gruyter, jak również 
o bazach danych i e-bookach. 

Sesję popołudniową konferencji poprowadziła Wanda Pindlowa 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako pierwszy w tej części wystąpił 
Zbigniew Osiński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
który w swoim wystąpieniu Nauka 2.0 w środowisku historyków najnow-
szych dziejów Polski przedstawił badania polegające na szukaniu śladów 
aktywności nazywanej Nauka 2.0 oraz analizie: zawartości stron WWW 

poszczególnych uczelni, zasobów bibliotek cyfrowych i innych repozyto-
riów wiedzy, jak również serwisów kontaktowych przeznaczonych dla 
naukowców, czasopism w wersji elektronicznej czy naukowych forów 
dyskusyjnych i serwisów pozwalających na prowadzenie blogów. 

Jako kolejny wystąpił Konrad Dominas z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Autor w referacie pt. Klasyfikacja informacji 

naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze 
antycznej zaprezentował propozycję metodologii klasyfikowania i opisy-
wania materiałów dotyczących antyku. Uwaga została zwrócona nie      
tylko na aspekt merytoryczny treści, ale przede wszystkim na takie         
aspekty medium, jak: technologie internetowe, marketing w wyszukiwar-
kach i architektura informacji w kontekście schematów i struktur organi-

zacyjnych. 
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Przedostatnią prelegentką w tym dniu obrad była Jolanta Szulc 
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W referacie pt. Metody wyszu-
kiwania wiedzy w systemach informacji dokumentacyjnej. Analiza seman-
tyki zapytań autorka omówiła przeprowadzoną analizę, która polegała na 
„identyfikacji związków sytuacyjnych zachodzących między desygnata-
mi wyrażeń, generowaniu list fraz kluczowych i reprezentacji tekstu 

w postaci formuł boole’owskich”, gdzie bez udziału użytkownika możli-
we są połączenia operatorami logicznymi i kontekstowymi. 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji wystąpiła Irena 
Gruchała z Uniwersytetu Jagiellońskiego z referatem pod tytułem           
Swobodne słowa kluczowe jako narzędzie zarządzania informacją 
w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Autorka przybliżyła możliwości 

polskich bibliotek cyfrowych tworzonych przy pomocy platformy dLibra 
w wersji 4.0. 

Po krótkiej dyskusji uczestnicy zaproszeni zostali na promocję 
książki Zarządzanie informacją w nauce (Katowice 2010). 

Drugi dzień obrad konferencji Zarządzanie informacją w nauce 
rozpoczął się o godzinie 9.00 rano. Sesję III uroczyście otworzyła i po-

prowadziła Marta Skalska-Zlat z Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Jako pierwsza swój referat pt. Inkontrometria jako metoda           

pomocnicza bibliometrii przedstawiła Anna Osiewalska z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Celem wystąpienia było przedstawienie 
inkontrometrii jako metody uzupełniającej pomiary bibliometryczne dla 
naukowców na przykładzie analizy piśmiennictwa polskiego filozofa 

Kazimierza Twardowskiego, ogłaszanego na łamach „Przeglądu Filozo-
ficznego”. Autorka zaznaczyła, że w przeciwieństwie do bibliometrii, 
inkontrometria rejestruje „każdą wzmiankę o jednym autorze, w pracy 
drugiego autora”.  

Kolejne wystąpienie dotyczyło zagadnienia zarządzania informa-
cją oraz wiedzą w literaturze specjalistycznej. Temat poruszyła Marzena 

Świgoń z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w referacie 
pt. Problematyka zarządzania informacją i wiedzą w literaturze z dzie-
dziny nauki o informacji, w którym omówiono jak w literaturze specjali-
stycznej plasuje się kwestia zarządzania informacją oraz wiedzą. 

Wyniki analizy polskiego piśmiennictwa z zakresu informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa w międzynarodowej bazie Web of Scien-

ce przedstawiła Aneta Drabek z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach w referacie pt. Polskie piśmiennictwo z zakresu biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej w bazie Web of Science. Wyniki pokaza-
ły, jaka liczba publikacji pojawiła się w bazie oraz jak często dane 
artykuły, bądź książki, były cytowane przez innych autorów.   
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Następne wystąpienie również dotyczyło bazy Web of Science, 
mianowicie dokonano jej porównania z Google Scholar. Hanna Celoch 
z Politechniki Lubelskiej w swoim wystąpieniu pt. Google Scholar alter-
natywą dla Web of Science??? Próba porównania obu baz pod kątem 

wykonywania analizy cytowań scharakteryzowała podstawowe różnice 
w indeksowaniu danych w obu bazach. Wykazano, że Google Scholar 
wyszukuje rekordy z bazy BazTech, ale jednocześnie część rekordów jest 
pomijana.  

Hanna Langer oraz Agnieszka Bajor z Uniwersytetu Śląskiego 
przedstawiły referat pt. Rozwój informacji naukowej i dokumentacji 

na łamach „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” za lata  1967-2007, 
w którym zaprezentowały rozwój ilościowy literatury w określonych 
ramach czasowych oraz zmiany jakie zachodziły w strukturze poszcze-
gólnych działów. Wyniki badań wyraźnie wskazały lata obfitujące 
w publikacje oraz te, które wykazywały tendencje spadkowe. Autorki 
wyraziły nadzieje na polepszenie statystyk z zakresu informacji naukowej 

i dokumentacji.  
Po krótkiej przerwie kontynuowano obrady, które rozpoczęły 

Maria Próchnicka oraz Sabina Cisek z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z wystąpieniem pt. Kształtowanie kultury informacyjnej w szkolnictwie 
wyższym. Przedstawiony został, opracowany przez autorki, strategiczny 
model kształtowania kultury informacyjnej w szkolnictwie wyższym, 

a następnie jego zastosowanie do analizy najlepszych praktyk w omawia-
nym zakresie.  

Renata Frączek z Uniwersytetu Śląskiego wygłosiła referat 
pt. Reprezentacja polskich czasopism z zakresu nauk technicznych 
w źródłach informacji o zasięgu międzynarodowym, w którym zaprezen-
towała wyniki badania baz INSPEC, SCOPUS oraz Directory of Open 

Access Journals pod kątem rejestracji polskich czasopism technicznych. 
W wystąpieniu pt. Analiza naukometryczna dorobku publikacyj-

nego uczelni – kryteria, statystyki, raporty Anna Komperda i Barbara 
Urbańczyk z Politechniki Wrocławskiej przedstawiły bazę dorobku       
naukowego DONA. W referacie skupiono się na opisaniu projektu reje-
strowania cytowań i powiązań prac cytujących z pracami cytowanymi 

w bazie DONA.  
Arkadiusz Pulikowski z Uniwersytetu Śląskiego metodą ankie-

tową zbadał Udział dokumentów elektronicznych i drukowanych w pracy 
studentów kierunków humanistycznych i ścisłych, skupiając się na zapre-
zentowaniu źródeł z jakich korzystają studenci informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa, filologii polskiej oraz matematyki. Celem badań 

było ustalenie faktycznego „wkładu” publikacji elektronicznych w pracę 
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studentów. Zwrócono  również uwagę na źródło pochodzenia dokumen-
tów oraz sposoby pozyskiwania. Z badań wynikało, że studenci matema-
tyki najmniej korzystają z kserokopii czy materiałów elektronicznych, 
polegając głównie na swoich notatkach. Największe użycie materiałów 
elektronicznych, skanów, kser itp. zauważono u studentów biblioteko-
znawstwa.  

Z wystąpieniem pt. Korespondencja redakcyjna jako źródło          
informacji do badań polityki wydawniczej w edytorstwie elitarnym        
zaprezentowała się Agnieszka Korycińska-Huras z Uniwersytetu          
Jagiellońskiego. Przedmiotem referatu był zbiór korespondencji z lat 
1982-1983 prowadzonej przez mediolańskie wydawnictwo All’Isegna del 
Pesce d’Oro z autorami ubiegającymi się o opublikowanie swoich prac.  

Sesję zakończyła referatem pt. Jak ustawy określają sposoby in-
formowania społeczeństwa o wynikających z nich obowiązkach i zada-
niach? Komunikat prowadząca obrady, M. Skalska-Zlat, który dotyczył 
kanałów jakimi treści ustaw docierają do społeczeństwa.    

Ostatnią sesję otworzył i prowadził W. Babik. Patrycja Hrabiec 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego zabrała głos w sprawie Zarządzania 

wiarygodnością informacji naukowych w sieci WWW – dobre praktyki. 
Autorka w swoim referacie starała się odpowiedzieć na pytanie jak wery-
fikować informacje wyszukane w sieci oraz jakimi kryteriami należy 
kierować się przy ocenie uzyskanych wyników.   

Referat pt. Doskonalenie baz danych tworzonych w Instytucie 
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania dla upowszechniania inno-

wacyjnych technologii w ramach projektu „Rozwój infrastruktury infor-
matycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania 
i transferu technologii” przedstawiły Maria Daszkiewicz, Joanna           
Kapusta oraz Elżbieta Karpińska-Pawlak z krakowskiego Instytutu          
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. W referacie zaprezentowa-
ne zostały prace wykonane w Ośrodku Informacji Naukowej i Technicz-

nej IZTW. Z kolei o modernizacji bazy bibliograficznej PUBLIKACJE 
tego samego ośrodka badawczego mówiły Maria Błażejewska, M. Dasz-
kiewicz, J. Kapusta oraz E. Karpińska-Pawlak podczas wystąpienia 
pt. Modernizacja bazy danych PUBLIKACJE pracowników Instytutu 
Zawansowanych Technologii Wytwarzania – od bazy bibliograficznej do 
bazy pełnotekstowej. 

Główny Instytut Górnictwa reprezentowała Magdalena Bemke-
Świtilnik z tekstem pt. Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na 
przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa.         
Omówione zostały kryteria gromadzenia źródeł informacji w Bibliotece 
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Naukowej GIG powiązanych z usługami informacyjnymi, które mają na 
celu wspomaganie badań naukowych. 

Referat pt. Uwarunkowania działań związanych z udostępnia-
niem dziedzinowych zasobów informacyjnych – w kontekście rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego wygłosiła Agnieszka Młodzka-Stybel 
z  Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Scharakteryzowane zostały 
praktyczne aspekty działań dotyczących zasobów informacyjnych 
z zakresu ochrony pracy.  

 Tę samą instytucję reprezentowała Barbara Szczepanowska, 
omawiająca Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie rozpowsze-

chniania informacji o zasadach bezpiecznej i zdrowej pracy, a przede 
wszystkim tworzenie sieci informacyjnych. Rozważania przeprowadzono 
na przykładzie wybranych sieci informacyjnych regionalnych i ogólno-
światowych.  

Po tym ostatnim wystąpieniu nastąpiła krótka dyskusja uczestni-
ków konferencji. Późnym popołudniem III Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa Zarządzenie informacją w nauce dobiegła końca. Były to bez 
wątpienia dwa dni wytężonej pracy oraz intensywnej dyskusji nad stanem 
nauki o informacji, tak jej uwarunkowań teoretycznych, ale przede 
wszystkim praktycznych zastosowań.  
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Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych                      

osobowych to publikacja wydana przez współpracujące ze sobą Krajowe 
Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych i Wydział Informatyki 
i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawiera 
ona nie tylko materiały z VI Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, 
Biznesowych i  Danych Osobowych, jak wskazywałby na to podtytuł, 
ale również, co wydaje się być najciekawsze, teksty wybranych prac 

dyplomowych absolwentów dwóch kierunków: Studiów Podyplomowych 
– Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa              
informacji oraz Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informa-
cji w biznesie i administracji – realizowanych w roku akademickim 
2009/2010, których współorganizatorami są wspomniane wcześniej 
instytucje.  

Opublikowane w omawianej tu książce artykuły zostały podzie-
lone na dwie części. Pierwsza z nich zawiera siedemnaście tekstów, 
w większości dotyczących problematyki zasad bezpieczeństwa informacji 
i ochrony danych osobowych w różnego typu instytucjach oraz systemów 
je przetwarzających i ich audytu. W tej części znalazło się również kilka 
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artykułów poruszających rzadko prezentowaną tematykę, jak np. tekst 
Mariusza Kubiaka zatytułowany Wirtualne wojny epoki społeczeństwa 
informacyjnego. Autor ten opisuje szereg przykładów praktycznego 
zastosowania najnowszych osiągnięć nauki i  techniki, a przede              

wszystkim elektroniki w sferze wojskowej, które pozwalają na zdobycie 
nad przeciwnikiem przewagi informacyjnej, a co za tym idzie przewagi 
militarnej. Na przykładzie działań zastosowanych w trakcie wojen w 
Iraku i  Afganistanie obrazuje rozwój procesu, który określa mianem 
wirtualizacji i robotyzacji pola walki. W skrócie charakteryzuje także 
zjawisko wojny cybernetycznej, wyodrębniając jej trzy formy:  

– wojnę cybernetyczną towarzyszącą operacji wojskowej; 
– ograniczoną wojnę cybernetyczną; 
– nieograniczoną wojnę cybernetyczną.  

Godnym uwagi jest także artykuł Janusza Trzęsimiecha, jednego 
z absolwentów wspomnianych wcześniej Studiów Podyplomowych 
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informa-

cji, dotyczący Ochrony danych osobowych i  informacji niejawnych 
w ramach instytucji świadka koronnego, incognito i anonimowego. Autor 
przedstawia definicje poszczególnych statusów świadka podanych 
w tytule, wskazuje najważniejsze przepisy prawne w tym zakresie i opi-
suje procedury postępowania związane z  ich nadaniem, zwłaszcza gdy 
idzie o zagwarantowanie całkowitej niejawności informacji na temat 

osób, które zgodziły się przyjąć dany status.  
Warto również zwrócić uwagę na artykuł Marka Leśniaka 

pt. Uwarunkowania prawne i  metodyczne stosowania badań poligraficz-
nych w sprawach zatrudnieniowych w Polsce, gdyż dotyka on problemu, 
z którym każdy może się zetknąć. Z artykułu można się dowiedzieć 
w jakiej sytuacji i w jakim celu pracodawca ma prawo poddać zatrudnio-

ną osobę badaniu poligraficznemu, czyli badaniu przy pomocy urządze-
nia nazywanego potocznie „wykrywaczem kłamstw”.  

Część druga publikacji dotyczy praktycznego zastosowania       
nowoczesnych technologii w  dziedzinie ochrony informacji i zawiera 
cztery artykuły autorstwa pracowników firm specjalizujących się w tym 
zakresie. Najciekawszy, w tej części, jest tekst Andrzeja Góralskiego 

i Adama Kujawskiego pt. Techniczne środki pozyskiwania informacji – 
metody im przeciwdziałania, w którym autorzy zaprezentowali szereg 
instrumentów służących do podsłuchu i podglądu osób i urządzeń oraz  
do inwigilacji komputerów, a także w skrócie omówili systemy chroniące 
przed tego typu przyrządami, takie jak MSOA (Mobilny System Ochrony 
Akustycznej) i SOAP (System Ochrony Akustycznej Pomieszczeń).  
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Rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym olbrzymi przyrost ilości 
informacji i wzrost jej strategicznego znaczenia, a także zwiększenie 
wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w życiu 
codziennym, biznesie, administracji, polityce, czy wojskowości sprawiło, 
że większej rangi nabrała problematyka bezpieczeństwa informacji 
i ochrony danych osobowych, czego wyrazem jest m.in. ta publikacja. 

Pozycję tę na pewno można polecić osobom zainteresowanym tematyką, 
jak również tym, którzy nie mieli jeszcze okazji zetknąć się z nią, gdyż 
spora liczba artykułów i ich różnorodność sprawiają, że każdy może 
znaleźć w niej coś, co go zaciekawi lub zaintryguje. 
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ŚLĄSKA NOC NAUKOWCÓW W CINIBA 

 
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zorganizowała w tym                  

roku otwarte spotkanie w ramach Śląskiej Nocy Naukowców.              
Odbyło się ono 24 września 2010 r. w Informatorium BUŚ. Imprezę 

przygotowali pracownicy Biblioteki – Marzena Smyłła, Jadwiga Witek 
oraz Tomasz Zięba. 

Spotkanie obejmowało spacer po wirtualnym Centrum Informacji 
Naukowej i Bibliotece Akademickiej, prezentację najciekawszych               
zbiorów specjalnych zgromadzonych w Oddziale Zbiorów Specjalnych 
BUŚ oraz warsztaty, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość       

zapoznania się z efektywnymi sposobami wyszukiwania informacji      
niedostępnych w otwartym Internecie. Dużo uwagi poświęcono                  
e-zbiorom i systemowi Onelog, który umożliwia zdalny dostęp do                
elektronicznych źródeł informacji oferowanych przez BUŚ.  

Śląskiej Nocy Naukowców towarzyszyła przygotowana wystawa 
fotograficzna Budowa CINiBA w obiektywie.  

Organizatorzy określili spotkanie jednym zdaniem: „Inter-
aktywnie i multimedialnie, nowocześnie i naukowo, czyli po prostu                 
«cinibowo»”. 
 
ŹRÓDŁO: 

http://www.ciniba.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=153:-ciniba-w-lskiej-nocy-naukowcow-&catid=28:aktualnocik& 
Itemid=4  

 
 

ŚLĄSKI WAWRZYN LITERACKI 

 

Od 1999 r. czytelnicy Biblioteki Śląskiej przyznają swoją             
nagrodę za najlepszą książkę poprzedniego roku kalendarzowego.          
Publikacje przedstawiane są przez badaczy literatury i krytyków na     
comiesięcznych spotkaniach Klubu Dobrej Książki, po czym następuje 
głosowanie czytelników. W 2010 r. laureatką została pozycja Prowadź 
swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk. Drugie miejsce zajęła 

Ewa Kuryluk, autorka Frascati. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się           
24 września 2010 r. w Bibliotece Śląskiej. 
 

ŹRÓDŁO:  

http://www.bs.katowice.pl/news.po?news=20100831-00  
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NAGRODA LITERACKA NIKE 

 
3 października 2010 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warsza-

wie odbyła się uroczystość wręczenia jednej z najbardziej prestiżowych 
polskich nagród literackich – Nike. Celem nagrody jest promocja polskiej 

literatury, a zwłaszcza powieści. Podczas trzech etapów konkursu         
wyłoniono siedem nominowanych książek: Piotra Sommera Dni i noce, 
Jacka Dehnela Ekran kontrolny, Julii Hartwig Jasne niejasne, Magdaleny 
Grochowskiej Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Tadeusza Słobodzianka 
Nasza klasa, Wojciecha Jagielskiego Nocni wędrowcy oraz Janusza      
Rudnickiego Śmierć czeskiego psa. Jury w składzie: Grażyna Borkowska 

(przewodnicząca), Adam Pomorski, Edward Balcerzan, Iwona Smolka, 
Joanna Tokarska-Bakir, Kinga Dunin, Marcin Król, Tomasz Fiałkowski 
oraz Tadeusz Bradecki przyznali nagrodę T. Słobodziankowi. 
 

ŹRÓDŁO:  

http://www.nike.org.pl  

 
 

OGÓLNOPOLSKA NAGRODA LITERACKA 

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

 

Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego przyznawana 

jest od 1994 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Łukasza              
Górnickiego w Oświęcimiu oraz redakcję kwartalnika „Guliwer”         
polskiemu autorowi za książkę literacką dla dzieci młodszych, opubliko-
waną w roku poprzedzającym konkurs. Wyboru dokonuje jury 
w składzie: Joanna Papuzińska (przewodnicząca), Małgorzata Chrobak, 
Anna Maria Krajewska, Jerzy Kumiega, Aneta Satława, Ewa Świerżew-

ska i Stanisława Niedziela. Spośród sześćdziesięciu dwóch zgłoszonych 
publikacji nominowano w 2010 r. ośmiu autorów: Lilianę Bardijewską 
Każdy może zostać czarodziejem (Poznań „Papilon”), Barbarę Gawryluk 
Zuzanka z pistacjowego domu (Łódź „Literatura”), Jacka Inglota Eri 
i smok: powieść fantasy dla dzieci i młodzieży (Kraków „Skrzat”), Irenę 
Landau Witaj córeczko (Łódź „Literatura”), Ewę Marię Letki Tajemnicze 

sprawy (Warszawa „Bajka”), Romka Pawlaka Czapka Holmesa (Łódź 
„Akapit Press”), Elizę Piotrowską Ciocia Jadzia (Poznań „Media Rodzi-
na”) i Lecha Zaciurę Czarodziejskie przygody Franka (Kraków „Skrzat”). 
21 października 2010 r., podczas ceremonii w Oświęcimskim Centrum 
Kultury został ogłoszony laureat 17. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej 

http://www.nike.org.pl/strona.php?p=6&aid=197&eid=17
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im. Kornela Makuszyńskiego, którym została B. Gawryluk, natomiast 
wyróżnienie otrzymała L. Bardijewska. 
 

ŹRÓDŁO: 

http://www.mbposwiecim.pl/Biblioteka/CentrumLiteraturyDzieci%C4%9
9cej/LiterackaNagrodaimKMakuszy%C5%84skiego/tabid/90/language/pl
-PL/Default.aspx  

 
 

OPEN ACCESS WEEK, 18-24 PAŹDZIERNIKA 2010 R. 

 

Open Access Week (Tydzień Otwartego Dostępu) jest międzyna-
rodowym wydarzeniem promującym ideę budowania nowego modelu 
komunikacji naukowej, opartym na „otwieraniu” zasobów wiedzy. 
W tym roku impreza odbyła się po raz czwarty w dniach 18-24 paździer-
nika 2010 r. W ramach obchodów podjęto liczne akcje promujące ideę 

otwartego dostępu do informacji. Podczas Warszawskich Targów Książki 
Akademickiej i Naukowej Academia zorganizowano seminarium 
na temat otwartej nauki; Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przygotowa-
ła spotkanie dla studentów i pracowników naukowych na temat open 
access oraz opracowała kalendarz i plakat informujący o tym, czym jest 
OA; z kolei Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zorganizował w War-

szawie cykl wykładów zatytułowanych Nauka 2.0 – praktyczne aspekty 
rewolucji internetowej w nauce. Z innych inicjatyw podejmowanych 
w ramach obchodów Tygodnia Open Access warto wspomnieć o spotka-
niu z wikipedystą Patrykiem Korzenieckim w Bibliotece Publicznej 
m.st. Warszawy, w Dzielnicy Ochota oraz o seminarium dla doktorantów 
w Warszawie na temat otwartego dostępu do wiedzy, którego organizato-

rem był Samorząd Doktorantów Instytutu Podstawowych Problemów 
Techniki PAN. Natomiast Koalicja Otwartej Edukacji opracowała        
Rekomendacje dla nauki polskiej dotyczące reguł otwartości, które             
rozesłano do środowisk naukowych.  
 
ŹRÓDŁO: 

http://www.ebib.info/content/view/2815/201 
http://koed.org.pl/projekty/oa-week/  
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NAGRODA LITERACKA IM. JÓZEFA MACKIEWICZA 

 

 Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza, której mottem jest 

credo Patrona Jedynie prawda jest ciekawa, jest przyznawana od 2002 r. 

W konkursie nagradzane są utwory literackie oraz publicystyczne, jak też 

rozprawy naukowe.  

Kapituła konkursu, w skład której wchodzą obecnie Jacek           

Bartyzel, Halina Mackiewicz, Jan Michał Małek, Stanisław Michalkie-

wicz, Elżbieta Morawiec, Włodzimierz Odojewski, Jacek Trznadel,       

Maciej Urbanowski, Zbigniew Zarywski oraz Rafał A. Ziemkiewicz 

nominuje corocznie około dziesięciu publikacji zgłoszonych przez       

wydawców, a następnie wybiera spośród nich laureata. 

W 2010 r., na publicznym posiedzeniu Kapituły Konkursu 

11 listopada, w Domu Literatury w Warszawie nagrodę otrzymał Paweł 

Zyzak, za publikację Lech Wałęsa – idea i historia. Biografia polityczna 

legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku. Wyróżnienie 

otrzymali Jacek Dukaj za powieść Wroniec oraz Maciej Parowski 

za powieść Burza. Ucieczka z Warszawy ’40. 

 

ŹRÓDŁO: 

http://www.tylkoprawda.akcja.pl/  
 

 

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO 

 
Początki działalności Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wiążą 

się ściśle z powstaniem uczelni w 1968 r. Zbiory cyfrowe BUŚ udostęp-

nia od dawna, jednak do tej pory były to dostępne w systemie ONELOG 

bazy danych, serwisy czasopism oraz dostęp do czterdziestu bibliotek 

cyfrowych. 

Od 2006 r. Biblioteka uczestniczyła w pracach nad Śląską Biblio-

teką Cyfrową, a koniec 2010 r. przyniósł zainicjowanie własnej, odrębnej 

biblioteki cyfrowej – BCUŚ. Biblioteka korzysta z oprogramowania 

dLibra. Kolekcję będą stanowiły publikacje naukowe i skrypty                

akademickie, które do tej pory były dostępne jednie w wersji drukowanej. 

Głównym celem stworzenia BCUŚ było rozszerzenie dostępu do            

zasobów edukacyjnych oferowanych przez BUŚ. Rozpoczynając funk-

cjonowanie biblioteka miała w swoich zasobach 644 publikacje (stan na 

2 grudnia 2010 r.), których liczba jest systematycznie powiększana po-

przez dodawanie nowych obiektów cyfrowych. 
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 Dostęp do zasobów Biblioteki Cyfrowej jest możliwy ze stanowisk 

zlokalizowanych na terenie Uniwersytetu. Na stronie internetowej BUŚ, 

poza informacją o BCUŚ i instrukcją obsługi, zostały umieszczone linki 

do artykułów informujących o przedsięwzięciu. 

 
ŹRÓDŁO: 

http://www.bg.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&i
d=1084&Itemid=20  

 
 

REPUBLIKA KSIĄŻKI 

 

8 grudnia 2010 r. na kongresie Czytanie włącza, zorganizowanym 

przez Bibliotekę Narodową, powołana została wielka koalicja na rzecz roz-

woju czytelnictwa i bibliotek – Republika Książki. Kongres, jak i sama 

Republika Książki, mają zapoczątkować społeczną kampanię na rzecz pro-

mocji czytelnictwa i kultury. Mają także dążyć do zahamowania spadku 

czytelnictwa i niwelowania skutków wprowadzenia podatku VAT na książki 

i specjalistyczne czasopisma.  

Obecnie na portalu zamieszczono manifest, informacje o inicjaty-

wie, wykaz patronów wspierających oraz program kongresu. Republika 

obecna jest też na Facebooku. Jak można przeczytać na stronie internetowej: 

„Celem Republiki Książki jest stałe, intensywne wspieranie i koordynacja 

wszystkich działań na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w najbliższych 

latach, tak, by dostęp do kultury i wiedzy był jak najszerszy. Republika 

Książki jest wyrazem wspólnej troski o losy  polskiej kultury i polskiego 

państwa, dbałości o powodzenie przyszłych pokoleń. U podstaw Republiki 

Książki leży przekonanie, że biblioteki, szczególnie w małych miastach 

i wsiach, powinny stać się centrami lokalnych środowisk, bramami dostępu 

do wiedzy i kultury”. Nie bez znaczenia jest także utworzenie Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Patronat nad Republiką przejęła Anna Komorowska, Małżonka Pre-

zydenta RP; Piotr Andrzejewski, Senator RP; Elżbieta Bieńkowska, Minister 

Rozwoju Regionalnego; Michał Boni, Minister – Członek Rady Ministrów; 

Jan Dworak, Przewodniczący KRRiT; Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu 

Książki; Rafał Grupiński, Poseł na Sejm RP; Katarzyna Hall, Minister                  

Edukacji Narodowej; Waldemar Janaszkiewicz, Przewodniczący Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

 
ŹRÓDŁO: 

http://www.republikaksiazki.pl  
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RODZINNECZYTANIE.PL 

 
Społeczna kampania Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta          

dzieciom obchodzi w tym roku okrągłą, dziesiątą rocznicę istnienia. Z tej 

okazji został uruchomiony nowy portal – RodzinneCzytanie.pl, finanso-

wany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Głównym celem autorów programu jest promocja czytania wartościowej 

literatury w rodzinnym domu, jak też stymulowanie zainteresowań         

czytelniczych. 

Portal złożony jest z kilku zakładek tematycznych. Pod hasłem 

O Rodzinnym Czytaniu zostały umieszczone informacje o psychofizycz-

nym rozwoju dzieci, Do czytania dzieciom – wykaz polecanych publika-

cji a w Bibliotece Rodziców – propozycje książek o wychowaniu oraz 

z zakresu psychologii rozwojowej. Rodzinne Słuchanie zawiera propozy-

cje audiobooków z jednoczesnym podkreśleniem, że nikt i nic nie jest 

w stanie zastąpić czytającego rodzica. Trzy pytania stanowią rodzaj mini-

wywiadów z osobami związanymi z promocją czytelnictwa i akcją Cała 

Polska czyta dzieciom. W Klubie Czytających Rodzin poszczególne      

rodziny (grupy) mogą się rejestrować i wymieniać doświadczeniami. 

Całość uzupełniają Przyjazne linki – zestaw odsyłaczy do innych, powią-

zanych tematycznie witryn internetowych oraz Czytanie jest trendy – 

zbiór artykułów promujących różne formy czytelnictwa. 

Ciekawe jest logo programu – motyl wpisany w książkę. Autorzy 

przygotowali czytelną nawigację i ładną kolorystykę strony. Portal         

posiada równoległą wersję anglojęzyczną. 

 

ŹRÓDŁO: 

http://www.rodzinneczytanie.pl  
 

 

PORTAL SBP – http://www.sbp.pl 

 
Portal SPB rozpoczął swoją działalność w sieci 20 grudnia 

2010 r. Jak można przeczytać w informacji powitalnej, inicjatorami             

są Zarząd Główny SBP i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-

nego.  

Poza informacjami ogólnymi o strukturze i okręgach SPB, na 

stronie można znaleźć aktualną ofertę wydawnictwa SBP (z możliwością 

zakupów online). Oddzielną zakładkę przygotowano dla tematycznych 

konferencji i warsztatów, a użytkownicy portalu mogą zgłaszać swoje 
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propozycje. Portal SBP nastawiony jest także na ciągłe doskonalenie 

zawodowe pracowników informacji, stąd przygotowano zakładkę 

dla bibliotekarzy, na której można znaleźć nie tylko przepisy prawne czy 

kodeks etyki, lecz także zaproponowano e-learning. Na uwagę zasługuje 

ponadto baza bibliotek, która ułatwia proces wyszukania biblioteki 

z poszczególnych miejscowości czy danego typu. W portalu SBP znala-

zło się także miejsce dla FMB – Forum Młodych Bibliotekarzy oraz 

Galerii. 

Strona, obok polskiej wersji językowej, posiada również wersję 

anglojezyczną (na uwagę zasługuje fakt, że została wprowadzona angiel-

ska wersja bazy bibliotek), czytelną nawigację, jak też przygotowaną 

mapę portalu. 

 

ŹRÓDŁO: 

http://www.ebib.info 
http://www.sbp.pl 

 
 

NOWY EBIB  

 
EBIB, Elektroniczna BIBiblioteka – platforma cyfrowa SPB 

obecna jest w Internecie od dziesięciu lat. Z okazji pierwszej „dwucy-

frówki” redakcja EBIB-u zaproponowała zmianę serwera. Dotychczaso-

wy nie będzie już uaktualniany, a chcąc zdobyć nowe informacje należy 

skorzystać z nowego serwera o adresie: http://www.nowyebib.info, na 

który zostały przeniesione dane. 

Poza zmianą kolorystyczną, zastosowano podział na Główne     

menu, w którym zlokalizowane zostały zasoby takie jak: Wiadomości, 

Biuletyn, Publikacje Biblioteki, Serwisy, Kontakt, Reklama oraz Inne 

zasoby (Forum, Facebook, EBIBBlog, Blip, Twitter).  

 
ŹRÓDŁO: 

http://www.ebib.info 
http://www.nowyebib.info. 
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UWAGA: NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

W IBIN!!! 

 
W Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej         

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostały uruchomione studia pody-

plomowe Technologie Informacyjne w Bibliotekach Społeczeństwa        

Wiedzy. Adresatami oferty są osoby:  

 pracujące bądź mogące uzyskać zatrudnienie w:  

 bibliotekach naukowych;  

 bibliotekach publicznych;  

 jednostkach organizacyjnych gromadzących określonego ro-

dzaju dokumentację (np. archiwa, biblioteki redakcji czaso-

pism, biblioteki muzeów, biblioteki klasztorne i inne 

związane z Kościołem, księgarnie, oficyny wydawnicze);  

 świadczące usługi informacyjne;  

 charakterystyczne dla nowego zawodu brokera informacji.  

 Program studiów umożliwi poznanie:  

 różnych typów źródeł naukowych, ich ocenę, gromadzenie, 

opracowanie czy digitalizację;  

 zintegrowanych systemów bibliotecznych;  

 zasad tworzenia i obsługi baz danych z użyciem języków in-

formacyjno-wyszukiwawczych;  

 procedur oraz możliwości oceny jakości usług w zakresie 

wyszukiwania informacji (infobrokerstwo). 

 
ŹRÓDŁO: 

http://kandydat.us.edu.pl/kwalifikacyjne-studia-podyplomowe-technologie 
-informacyjne-w-bibliotekach-spoleczenstwa-wiedzy. 
 

 

OPRACOWAŁY:  

Anna Brzoska 

Koło Naukowe Bibliotekoznawców  
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Opiekun: dr Agnieszka Bajor 
e-mail: orrinoco@gmail.com 
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Sylwia Bem 

Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
e-mail: sbem@wsb.edu.pl 
 

Katarzyna Janczulewicz 

Koło Naukowe Bibliotekoznawców 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Opiekun: dr Agnieszka Bajor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


