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Termin „zespół” rezerwujemy dla materiałów archiwalnych. W przypisie do tego 
akapitu podane są przykłady takowych prac wymienionych powyżej autorów.  
A. Lewicka-Kamińska napisała artykuł Pod jakim tytułem ukazał się „Wokabu-
larz” Wietora? Był to więc typowy tekst przyczynkarski, co oczywiście nie obniża 
jego rangi, dotyczący jednego druku Wietorowskiego, a więc – nie „przekrojowe 
badanie wykorzystujące zespół druków”. 

Ocena książki jest w dużym stopniu krytyczna. Często chaotycznemu tek-
stowi, pełnemu powtórzeń, naiwnych osądów wynikających z bezkrytycznego 
zawierzenia oficjalnym dokumentom, towarzyszą liczne błędy rzeczowe, których 
nie da się niczym wytłumaczyć. Monografista zagadnienia powinien panować 
nad imponderabiliami epoki, także politycznymi i społecznymi, tymczasem na 
przykład każdy zwrot Z. Gruszki w stronę polityki – to katastrofa. Zasadnicze 
zastrzeżenie jest jednak takie, że autor nadmiernie uwikłał się w faktografię i sta- 
tystykę, zaniedbując po pierwsze, ocenę merytorycznej wartości tekstów, a po 
drugie – opis pracy redakcyjnej, wręcz go ignorując.

Zamykająca niniejszą recenzję konkluzja, która być może zaskoczy czytelnika, 
brzmi: publikację Z. Gruszki, mimo wszystkich zastrzeżeń, uznać należy za po-
trzebną i pożyteczną. Jest pracą, jak już zauważono powyżej, pionierską, poda-
jącą i porządkującą w ujęciu chronologicznym szereg podstawowych faktów oraz 
zagadnień, takich jak składy kolejnych redakcji, podstawy finansowe, tematyka 
artykułów i recenzji, spisy autorów wszystkich tekstów. Chociażby dla tych jej zalet 
omawiana książka powinna się znaleźć w bibliotece podręcznej historyka polskiego 
czasopiśmiennictwa bibliotekarskiego, choć powinien on z niej korzystać ostrożnie.

Andrzej Mężyński 

Tekst wpłynął do Redakcji 23 kwietnia 2013 r.

K s i ą ż k a,   b i b l i o t e k a,   i n f o r m a c j a:   m i ę d z y   p o d z i a- 
ł a m i   a   w s p ó l n o t ą   I I I,  pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki 
Olczak-Kardas. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012, 889 s. ISBN 
978-83-61982-37-1.

W 2012 r., staraniem pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ukazał się trzeci tom 
cyklu Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. Po-
przednie części ogłoszono w 2007 i 2011 r.. Łączy je problematyka wskazująca 
na „podziały i wspólnotę” nauki o książce „w wymiarze czasowym, terytorialnym, 
narodowościowym, językowym, ale też w rozumieniu społecznym, kulturowym, 
technologicznym” (Dzieniakowska i in., red., 2012, s. 17), jak i osoba redaktor – 
Jolanty Dzieniakowskiej, wspieranej w tomie drugim przez Monikę Olczak-Kardas 
i Izabelę Krasińską.

Prezentowana publikacja liczy 56 tekstów pracowników instytutów i katedr 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, 
Krakowie, Lublinie Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Zebrano ponadto artykuły 
pracowników naukowych reprezentujących dziennikarstwo, pedagogikę, polito-
logię, romanistykę, rusycystykę i socjologię1. Nie zabrakło również wypowiedzi 

1 M.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego.
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bibliotekarzy z bibliotek: naukowej2, akademickich3, publicznej4, a także dzienni-
karzy – Mediów Regionalnych Sp. z o. o. Oddział Kielce oraz Radia Plus Kielce. 

Całość bardzo obszernego, bo liczącego 889 stron studium, podzielona została 
na pięć tematycznych segmentów: Ruch wydawniczo-księgarski (15 tekstów), 
Książka. Kolekcje (10 tekstów), Prasa (13 tekstów), Biblioteka (12 tekstów) oraz 
Informacja (6 tekstów), ukazujących życie książki i prasy od momentu powsta-
nia aż do recepcji. W obrębie poszczególnych rozdziałów artykuły uszeregowano  
w miarę możliwości chronologicznie. Zasadnicze treści zostały uzupełnione indek-
sem nazwisk (s. 841-883) oraz wykazem wszystkich autorów wraz z afiliacjami.

W pierwszej części Ewa Danowska omówiła współpracę Tadeusza Czackiego 
z jego wileńskim edytorem, Józefem Zawadzkim. W kręgu badań bibliologicznych 
kresów wschodnich pozostała Halina Rusińska-Giertych, która przypomniała zna-
czenie i dzieje zasłużonej dla lwowskiej społeczności drukarni Pillerów. Recepcją 
baśni braci Grimm w Polsce zajęła się Bogumiła Staniów, badając repertuary 
wydawców od 1895 do 2010 r. Można skonstatować, że baśnie Grimmów ustępują 
popularnością jedynie utworom Hansa Christiana Andersena. Z kolei repertu-
ar wydawniczy kilkunastu filii niemieckich ośrodków edytorskich, drukarskich  
i księgarskich w Poznaniu w latach 1815-1914 przeanalizował Artur Jazdon. Do-
ciekania naukowe Anny Grucy dotyczyły katalogów księgarskich drukowanych 
w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku. Autorkę zainteresowało ich znaczenie  
i wartość informacyjna. Szerszy temat został podjęty przez Larysę Golovatą, która 
naświetliła dzieje legalnego ukraińskiego ruchu wydawniczego na terenach oku-
powanych w czasie II wojny światowej. Księgi adresowe i egzemplarze książek, 
przechowywane w zasobach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
na składzie bydgoskiego Antykwariatu Naukowego, stały się podstawą zarysu 
o dziejach bydgoskiego introligatorstwa w pierwszej połowie XX w. autorstwa 
Elżbiety Pokorzyńskiej. Powojennymi losami księgarstwa wałbrzyskiego zacieka-
wiła się natomiast Sylwia Bielawska. Marta Pękalska omówiła funkcjonowanie 
instytucji naukowych i kulturalnych we Wrocławiu w latach 1945-1953 – w tym 
pierwszej drukarni, biblioteki publicznej i uniwersyteckiej oraz innych uczelnia-
nych, prywatnych wypożyczalni i czytelni, księgarń, wydawnictw. Obie autorki 
zwróciły uwagę na specyficzną sytuację historyczno-polityczną odbudowujących 
się miast, w których rodziły się silne potrzeby czytelnicze. Około 300 pozycji, 
opublikowanych w ramach serii „Biblioteka Staszowska” i jej kontynuacji – „Bi-
blioteka Świętokrzyska”, stało się podstawą dociekań Jana Jadacha, który ukazał 
społeczny kontekst funkcjonowania regionalnych i lokalnych oficyn wydawni-
czych. Także Iwona Gleisner podjęła tematykę „służby” tego typu instytucji dla 
małych społeczności i zaprezentowała romski repertuar wydawniczy Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie (w latach 1981-2011). Zdzisław Gębołyś przedstawił 
lokalną inicjatywę edytorską o szerszym zasięgu. Poddał analizie polskie oficyny 
działające na Litwie od czasów przemian politycznych w 1985 r. Tetyana Myky-
tyn skupiła się w swych rozważaniach na społecznym znaczeniu targów książki 
i ich wpływie na kształtowanie międzynarodowego rynku publikacji, ułatwianiu 
nawiązywania kontaktów i nabywania praw autorskich zagranicznych twórców, 
promowaniu rodzimej literatury oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku kraju 
poza jego granicami. Współczesny rynek książki ukraińskiej szeroko zaprezento-
wała Nadia Zubko, zwracając uwagę na takie jego cechy jak: język, tematyka, 
typologia, oficyny drukarskie. Pierwszy rozdział zamyka tekst Grażyny Piechoty 

2 Biblioteka Narodowa.
3 Np. z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Biblioteki Teolo-

gicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, Biblioteki 
Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka, Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, 
Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.

4 Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.
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i Agnieszki Kidy na temat reklamowych i promocyjnych wartości katalogów księ-
garskich. Autorki przeanalizowały treść, budowę, słownictwo i elementy graficzne 
katalogów wydawanych od XVIII w. do czasów współczesnych, poszukując w nich 
reklam książek edukacyjnych.

Drugą część zbioru otwiera artykuł Bożeny Koredczuk poświęcony powojen-
nemu środowisku naukowemu we Wrocławiu, w którym rozwijano badania księ-
goznawcze nieco wbrew panującemu wówczas przekonaniu o małej przydatności 
tej nauki w socjalistycznym społeczeństwie. Zdzisław Kropidłowski przedstawił 
natomiast zawartość rękopiśmiennej Einer löblichen Bruderschaft derer Loos- 
und Kuchen- Bäcker- Gesellen der Königlichen Stadt Danzig, Nahmens-Buch, 
Worinnen die, nach überstandenen Lehr-Jahren, neu gewordene Gesellen ein-
geschrieben werden, angefangen im Jahr Christi 1724. Księga ta stanowi ważne 
źródło badań życia członków cechu bułkarzy i ciastkarzy gdańskich, ale autor skupił 
się na historiograficznej analizie tekstów o charakterze patriotycznym. Agnieszkę 
Paję zainteresowało natomiast zjawisko kobiecego czytelnictwa powieści w XIX w. 
w dyskursie publicystycznym, problem autorek tych utworów (motywacje i na-
stępstwa) oraz ich wpływ na czytelniczki (świadectwa lektury). W kręgu zagadnień 
wartości literatury pozostała Monika Olczak-Kardas, która scharakteryzowała 
wydane w latach 1918-1939 wydawnictwa poradnikowe dla księgarzy autorstwa 
Józefa Wawrzynowicza i Stefana Rudniańskiego. Autorka skomentowała ich za-
wartość treściową, budowę oraz przeznaczenie. Z kolei Anna Rzepka przebadała 
dzieje oraz recepcję kolekcji hiszpańskich manuskryptów pochodzących ze zbiorów 
byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w zasobach 
Oddziału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Łukasz Gworek opisał natomiast 
zestaw 118 kalendarzy wydanych w latach 1693-1770, stanowiących część ma-
jątku Lanckorońskich. Tego typu źródło może stanowić przyczynek do dalszych 
eksploracji księgozbioru Rozdolskiego, jak i dziejów rodu. Badaniami prowenien-
cyjnymi zajęła się Agnieszka Fluda-Krokos, która opublikowała interesujący stan 
badań zagadnienia (wspomniane zostały prace m.in.: Marii Sipayłło, Kazimierza 
Piekarskiego, Józefa Wojakowskiego, Marii Kocójowej, Marii Pidłypczak-Majero-
wicz), ale tutaj skupiła się przede wszystkim na zbadaniu znaków własnościowych 
starych druków, przechowywanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  
w Krakowie. Trzy kolejne autorki poświęciły swoje teksty kolekcjom specjalnym: 
Sabina Kwiecień – starodrukom z księgozbioru Wyższych Kursów dla Kobiet im. 
Adriana Baranieckiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie; 
Jadwiga Wielgut-Walczak – fundacyjnemu darowi dra Adriana Baranieckiego 
w Bibliotece Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; oraz Jadwiga Jaź-
wierska – satyryczno-propagandowym „mapom” w Bibliotece Uniwersyteckiej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W trzecim rozdziale zebrane zostały artykuły poświęcone prasie – polskiej 
i zagranicznej; ogólnej, specjalistycznej, regionalnej – od XVIII w. Wojciech 
Kęder odszukał materiały poświęcone polskiej problematyce na łamach holen-
derskiej „Gazette de Leyde” w XVIII w., Magdalena Dąbrowska na łamach 
czasopism rosyjskich z przełomu XVIII i XIX w. odnalazła natomiast źródła do 
„dziejów europejskich związków kulturalnych i literackich”, a następnie zanali-
zowała programy redakcji, wstępy i przedmowy, strukturę czasopism i wreszcie 
ich zawartość. Gubernialnymi czasopismami zainteresowali się Ewa Andrysiak, 
analizując „Pamjatnyje Knižki”, urzędowy periodyk, który wychodził w latach 
1833-1917 na terenie guberni utworzonych na obszarach dawnej Rzeczypospo-
litej, oraz Krzysztof Walczak, poddając rozbiorowi „Obzor Kališskoj Guberni”, 
wskazując jego informacyjne znaczenie dla społeczności lokalnej. Kolejne dwa 
artykuły poświęcono wydawnictwom z przełomu XIX i XX w. Renata Bed-
narz-Grzybek przedstawiła kulturotwórcze znaczenie „Bluszczu” (1865-1905), 
przybliżając grupę polskich powieściopisarzy ogłaszających swoje dzieła na ła-
mach pisma. Problematyka regionalistyczna geograficzno-etnograficznej „Wisły” 
(1887-1905) zainspirowała natomiast Aleksandrę Lubczyńską, która scharak-
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teryzowała publikacje omawiające Kielecczyznę – były to np. monografie wsi 
z opisami: kultury materialnej i duchowej, pieśni, wierzeń religijnych, tradycji 
i obyczajów ludowych, bajek, baśni i legend. Marzena Leszczyńska, Bogumiła 
Warząchowska i Jolanta Dzieniakowska opisały czasopisma specjalistyczne. I tak, 
pierwsza z autorek poświęciła swoją wypowiedź polskiemu czasopiśmiennictwu 
socjologicznemu – od ostatniej dekady XIX w. do współczesności. B. Warząchow-
ska przybliżyła dzieje i znaczenie periodyków diecezjalnych diecezji katowickiej 
(1922-1939): „Gościa Niedzielnego” – przeznaczonego dla wiernych, „Wiadomości 
Diecezjalnych” – dedykowanych księżom, „Głosu Misji Wewnętrznej” poma-
gającego w formacji religijnej i apostolstwie świeckich, oraz „Dzwonka Maryi” 
służącego pomocą kongregacjom mariańskim. Ostatnia z przywołanych badaczek 
zidentyfikowała wpływ „Ruchu Pedagogicznego” na promocję „idei nowej szkoły” 
w okresie międzywojennym. Regionalizm w czasopismach z tego samego okresu: 
w katolickim „Siewcy Prawdy” (Michał Leszczyński) oraz „Gazecie Kieleckiej” 
(Albert Lewandowski) należy uznać za ważny głos w dyskusji na temat znaczenia 
periodyków dla społeczności lokalnych. Dwa ostatnie teksty tego działu dotyczą 
współczesnych wydawnictw. Ewa Fogelzang-Adler zanalizowała „Modę i Życie” 
(rocznik 1952), poszukując wzorców osobowych „kobiet gospodarnych, aktywnych 
zawodowo, społecznie i politycznie”. Zbigniew Anculewicz przybliżył natomiast 
charakter treściowy „Krytyki Politycznej” (od 2002 r.), przedstawiając genezę 
oraz pierwszy opublikowany numer, skład redakcji, wpływ czasopisma na tzw. 
nową lewicę oraz jego oblicze ideowe.

W czwartej już części omawianej tu pracy zbiorowej zamieszczono teksty po-
święcone dziejom i funkcjonowaniu bibliotek. Oksana Karlina scharakteryzowała 
strukturę ilościową i jakościową biblioteki kolegium jezuickiego w Łucku w końcu 
XVIII w. Sandomierskie biblioteki szkolne z lat 1815-1914 omówił Piotr Sła-
wiński, kreśląc dzieje szkół elementarnych w mieście, programy nauczania oraz 
rusyfikacyjną politykę władz. Rosyjskie biblioteki publiczne, a w szczególności 
płocka placówka w okresie 1881-1915, stały się przyczynkiem do rozważań Izabeli 
Krasińskiej. Przedmiotem omówienia stała się najstarsza biblioteka w Królestwie 
Polskim – stąd przypomnienie m.in. jej początków, finansów, zawartości, sposobów 
udostępniania. Pozostałe teksty autorzy poświęcili współczesnemu funkcjonowaniu 
bibliotek akademickich, publicznych i szkolnych. Przedstawiono zatem działal-
ność Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Kazimierz 
Adamczyk) oraz Biblioteki Uniwersytetu Karola III w Madrycie (Anna Stach-
-Siegieńczuk, Maria Kaczmarek-Popławska); technikę just in time, zastosowaną 
podczas gromadzenia zbiorów na przykładzie bibliotek politechnicznych (Alicja 
Potocka); „funkcje socjalizacyjne” francuskich bibliotek publicznych (Agnieszka 
Wandel); zadania integracyjne bibliotek szkolnych (Renata Sowada). W kolejnych 
artykułach autorzy zastanawiali się nad zagadnieniami nowoczesnego budownictwa 
bibliotecznego (Renata Samotyj); koncepcją biblioteki jako „trzeciego miejsca”  
w życiu społeczności lokalnych (Justyna Jasiewicz); wpływem tego typu instytucji 
na proces kształcenia domowego (Agata Walczak-Niewiadomska); znaczeniem 
inicjatyw bibliotecznych na życie seniorów na przykładzie Biblioteki Uniwersy-
teckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (Hanna Kościuch).

Bardzo zróżnicowany charakter mają materiały z ostatniego, piątego rozdziału. 
Oleg Leszczak opisał procesy informacyjne z punktu widzenia czynnika egzysten-
cjalnego, omówił źródła tych procesów oraz wyróżnił procesy interiorystyczne 
i eksteriorystyczne. Informacją, widzianą z perspektywy cybernetyki, zajął się 
natomiast Grzegorz Dorobek, poszukując w pracach z zakresu tej dziedziny odpo-
wiedzi na pytanie czym jest informacja i jakie są jej rodzaje. Informacją radiową  
i telewizyjną zajęła się Katarzyna Bernat. Dla autorki istotą analizy była obecność 
literatury w mediach (słuchowiska radiowe, w tym teatr radiowy; reportaże – lite-
ratura faktu; adaptacje i seriale). Badaniem innego nośnika informacji – Internetu 
– zajęła się Joanna Nastalska-Wiśnicka, która wykazała bogactwo źródeł online, 
przydatnych historykom: katalogi centralne, bibliografia narodowa, bibliografie 
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dziedzinowe i regionalne, strony WWW archiwów i biblioteki cyfrowe. Pozyski-
waniem wersji elektronicznych trudno dostępnych publikacji celem umieszczenia 
w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej zajął się Jarosław Gajda. Autor 
przedstawił zjawisko publikowania równoległego – w wersji papierowej i elektro-
nicznej w Ośrodku ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej, 
dzięki czemu opisy dokumentów dostępne są w WorldCat, Google Book Search 
oraz Europeanie. W ostatnim z omawianych tu tekstów Adam Jachimczyk podjął 
się opracowania zjawiska kontroli Internetu z dwóch punktów widzenia – przez 
rządy państw oraz techniczne i nietechniczne metody kontroli.

Artykuły zebrane w tomie pozwalają, dzięki różnorodności profesji autorów 
i podejmowanych przez nich badań, spojrzeć na książkę, bibliotekę i informa-
cję z punktu widzenia nie tylko bibliologicznego czy informatologicznego, ale też 
medioznawczego, psychologicznego, socjologicznego, literaturoznawczego itp. Na 
podstawie scharakteryzowanych pokrótce tekstów zarówno nośniki informacji 
jak i instytucje uczestniczące w procesie kultury, edukacji, nauki można łatwiej 
umiejscowić w szerokim kontekście społecznym. Dlatego też publikację należy 
polecić wszystkim zainteresowanym szeroko pojętą kulturą książki.

Agnieszka Bajor
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tekst wpłynął do Redakcji 5 kwietnia 2013 r.

NAGRODA NAUKOWA SBP im. ADAMA ŁYSAKOWSKIEGO ZA ROK 2012

27 marca 2013 r. Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskie-
go dokonała wyboru nagrodzonych publikacji za rok 2012 w trzech kategoriach.

KATEGORIA: PRACE O CHARAKTERZE TEORETYCZNYM,
METODOLOGICZNYM, ŹRÓDŁOWYM

  
Artur Jazdon (2012). Wydawcy poznańscy 1815-1914: kształtowanie śro-

dowiska i repertuaru wydawniczego. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 439 s. 
(Prace Biblioteki Uniwersyteckiej), ISBN: 978-83-232-2389-4.

KATEGORIA: PRACE O CHARAKTERZE DOKUMENTACYJNO-
-INFORMACYJNYM 

Oskar Stanisław Czernik (2012). W drodze do utraconej Itaki: prasa, książki 
i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-
1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941-1946). Warszawa: 
Biblioteka Narodowa, 515, [1] s., [118] s. tabl. il., ISBN: 978-83-7009-603-8.   

Zbigniew Gruszka (2012). „Przegląd Biblioteczny”: monografia. Warszawa: 
Wydaw. SBP, 91, [1] s., (Nauka, Dydaktyka, Praktyka 139), ISBN: 978-83-
75257-58-8. 

KATEGORIA: PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE  

Grzegorz Gmiterek (2012). Biblioteka w środowisku społecznościowego 
Internetu: biblioteka 2.0. Warszawa: Wydaw. SBP, 259 [1] s., il., (Nauka, Dy-
daktyka, Praktyka, 136), ISBN: 978-83-61464-82-2.

Nagrodą jest dyplom i pamiątkowy medal.
Jadwiga Sadowska

Przewodnicząca Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego 
Tekst wpłynął do Redakcji 8 maja 2013 r. 


