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Oddajemy do Państwa rąk 16 tom czasopisma „Foiia Toruniensia". Nasz 

periodyk jest punktowanym (6 punktów) czasopismem naukowym, wydawanym 

przez Wojewódzką Bibiiotekę Pubiiczną -  Książnicę Kopernikańską w Toruniu przy 

dużym zaangażowaniu toruńskiego środowiska naukowego. Do tej pory na jego  ła

mach podejmowane były tematy z  zakresu szeroko rozumianego bibliotekarstwa, 

dotyczące różnych zagadnień z  historii książki, drukarstwa, bibiiotek toruńskich 

oraz księgarstwa w  Toruniu i regionie od średniowiecza do czasów  współczesnych.

„Folia Toruniensia" wraz z  tomem 16 wychodzi poza granice Torunia i regio

nu. Już pierwszy z  prezentowanych Czyteinikom artykułów zabiera nas w podróż 

do od iegłego Lubiina. Drugi z  tekstów opisuje innowacyjny projekt JBibiioteka, 

obejmujący swoim zasięgiem  cały kraj. Podobnie jest z  recenzowanymi pubiika- 

cjami, które dotyczą Bibiioteki Jagieiiońskiej w Krakowie, Bibiioteki Uniwersyteckiej 

w  W arszawie oraz ksiąg miejskich G łównego Miasta Gdańska.

Oprócz wspomnianych tekstów w najnowszym numerze można znaleźć 

materiały zw iązane z  terenem Kujaw i Pomorza. Czytelnicy przeczytają o edycji 

Protokołów Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, ustawie Gimnazjum Toruń

skiego z  1568 r., książkach tłoczonych dużą czcionką z  Książnicy Kopernikańskiej 

i opcji „Zaproponuj zakup" w  Bibiiotece Uniwersyteckiej w  Toruniu. Zainteresowani 

zapoznają się z  najnowszymi trendami w  opracowaniu bibiiografii ogóinopoiskich 

i regionalnych, będącym istotnym zadaniem naszej Bibiioteki. Na końcu zam iesz

czono recenzję autobiograficznej książki Zefiryna Jędrzyńskiego, redaktora „No

wości" i „Gazety Pomorskiej".

Jak widać, mimo wyjścia poza granicę Torunia i regionu, w  czasopiśmie 

nadal można przeczytać teksty z  zakresu szeroko rozumianego bibiiotekarstwa. 

Redakcja pragnie w ten sposób zw iększyć stopień recepcji „Foiia Toruniensia" 

w środowisku naukowym i bibliotekarskim, co z  pewnością przełoży się na pozy

tywny rozwój periodyku, a pośrednio również bibiiologii i informatologii.

Jednocześnie redakcja „Folia Toruniensia" zwraca się do potencjalnych 

Autorów i Czytelników z  gorącą prośbą o  aktywny udział w procesie tworzenia 

naszego czasopisma.

Redakcja
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Let us invite you to read the 16'  ̂ volume o f Fo//a Tbrty/i/ens/a. Academ ic 

texts appearing in our journal, which is published by the Voivodeship Public Library 

-  Copernicus Library in Toruń, receive the score o f 6 scientific points. So far the 

journal has addressed the issues connected with Library Sciences, concerning 

various topics associated with book history, printing, Tbruń's libraries and booksell- 

ing in Toruń and the region from the Middie A ges  to the present times.

The 16*̂  volume o f Fo//a Torun/ens/a is the first volume to go  beyond the 

boundaries o f Toruń and the region. The first o f the articles presented to the read- 

ers takes us on the voyage to Lublin. The second text describes the innovative 

project JBiblioteka which covers the whole country. Subseguent texts include re- 

viewed publications concerning the Jagiellonian Library in Cracow, the University 

Library in Warsaw and the city books o f the Main City o f Gdańsk.

Apart from the above-mentioned texts, the most recent volume includes 

aiso materials connected with the territory o f Kuyavia and Pomerania. The read- 

ers may read about the edition o f the Protocols o f the General Dietine o f Royal 

Prussia, the legislation o f the Toruń Academ ic Gymnasium of 1568, books printed 

with a bigger font to be found in the Copernicus Library, and the option "Suggest 

a purchase" in the University Library in Toruń. The readers may get acguainted 

with the most recent trends in preparing bibliography in Poland and in the region, 

which is an essential task o f our Library. At the end o f the vo!ume the reader may 

find the review o f the autobiographical book by Zefiryn Jędrzyński, the editor o f the 

dailies A/owośc/ and Gazeta Pomorska.

Despite the fact that the journal reaches beyond the boundaries o f Toruń 

and the region, it continues to include texts relating to Library Sciences. The edi- 

toria! team aims at increasing the scope o f recipients o f Po//a Tbrun/ens/a among 

scientists and librarians, which wili certainiy foster the development o f the journal, 

bibiioiogy and Information processing.

The editoriai team o f Fo//a 7brun/ens/a invites potentiat authors and readers 

to participate activeiy in the process o f creating our journal.

Editoriai Office
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Hiermit bekommen S ie in die Hande den 16. Band der Zeitschrift „Folia 

Tbruniensia". Unser Periodikum ist eine von der der Óffentlichen Woiwodschafts- 

bibliothek -  Kopernikusbucherei in Thorn unter groRem Engagement des hiesi- 

gen wissenschaftiichen Miiieus herausgegebene, vom polnischen Ministerium fur 

Wissenschaft und Hochschulbildung mit 6 Punkten bewertete wissenschaftiiche 

Zeitschrift. Bis dato wurden auf ihren Blattern viele Themen aus dem weit aufge- 

fassten Bibliothekwesen aufgegriffen, die auf verschiedene Fragestellungen aus 

der Geschichte des Buches, des Druckwesens, der Bibliotheken und Buchereien 

in Thorn und der Umgebung, vom Mittelalter bis zur Gegenwart fokussierten.

Mit dem 16. Band uberschreitet „Folia Toruniensia " die Grenzen der Stadt 

und ihrer Umgebung. Bereits der erste der hier prasentierten Beitrage nimmt den 

Leser auf die Reise nach entferntes Lublin mit. D erzw eite Beitrag beschreibtdas 

innovative Projekt JBiblioteka, das mit seiner Tragweite das ganze Land erfasst. 

Die weiteren rezensierten Publikationen betreffen die Jagiellonen-Bibliothek in 

Krakau, die Universitatsbibliothek in Warschau sowie die Stadtbucher der Danzi- 

ger Rechtstadt.

Neben der erwahnten sind im Band weitere, auf Kujawien und Pommern 

Bezug nehmende Texte zu finden. Die Leser kónnen von der Ausgabe der Proto- 

kolle des Generallandtages des Kóniglichen PreuRen, dem G esetz des Thom er 

Gymnasium von 1568, von den mit groRen Lettern gepragten Buchern derThor- 

ner Kopernikusbucherei sowie von der Option „Einkauf vorschlagen" in der Thor- 

ner Universitatsbibliothek lesen. Interessierte kónnen sich Einsicht in die neusten 

Trends in der Bearbeitung der polnischen und regionalen Bibliographien, eine 

unserer Hauptaufgaben, verschaffen. Den Band schlieRtdie Rezension derAuto- 

biographie von Zefiryn Jędrzyński ab, dem Radakteur von „Nowości" und „Gazeta 

Pomorska".

Aus dem Obigen kann man schlieRen, dass die Zeitschrift, obwohl sie die 

Grenzen Thorns und seiner Umgebung uberschritten hat, immerhin Texte aus 

dem weit aufgefassten Bibliothekwesen bietet. Die Herausgeber bezwecken da- 

mit eine breitere Rezeption von „Folia Toruniensia" im wissenschaftiichen und 

bibliothekarischen Milieu, was bestimmt eine weitere erfolgreiche Entwicklung des 

Periodikums und daruber hinaus auch der Buch- und Informationswissenschaft 

mit sich bringen wird.

Gleichzeitig wendet sich die Redaktion von „Folia Toruniensia" an potentielle 

Autoren und Leser mit der Bitte um aktive Mitwirkung an der Gestaltung unserer 

Zeitschrift.

Redaktion
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Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu 

e-mail: bcentek@umk.pl

iech sobie tam piszą...", działalność 

wydawnicza Samorządu Studenckiego 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

w ostatniej dekadzie PRL^
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Dr Barbara Centek jest pracownikiem naukowym instytutu informacji Naukowej i Bi
bliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze koncen
trują się wokół zagadnień czytelnictwa i prasy okresu powojennego. W 2004 r. ukończyła 
studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na tej uczelni. Pod kierunkiem 
prof. dr hab. Grażyny Gzelli przygotowała dysertację doktorską pt. .Naukowe i popularno
naukowe czasopisma Lubelszczyzny w latach 1944-1989", którą obroniła w 2009 r.

łowa kluczowe: czasopisma studenckie, samorząd studencki. Lublin, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, KUL, działalność wydawnicza studentów

treszczenie. W wyniku uchwaionej w dniu 31 lipca 1981 r. ustawy o cenzurze zmieniły 
się warunki ogłaszania publikacji drukiem. Ze wstępnej kontroli zwolniono m.in. druki we
wnętrzne organizacji, w związku z czym jak przysłowiowe grzyby po deszczu na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, głównie w niewielkim nakładzie jako druki do użytku wewnętrz
nego, zaczęły pojawiać się liczne czasopisma studenckie. Co najmniej jedenaście z nich 
ukazywało się za sprawą samorządu uczelnianego bądź jego sekcji. W grupie tej znalazły 
się zarówno pisma, których dzieje kończyły się na jednym bądź kilku numerach (np. .Spoj
rzenia", „Brzytwa"), jak również takie, których zasięg nie ograniczał się do uniwersyteckiego 
środowiska (np. .BIS").

W  wyniku uchwalonej 31 lipca 1981 r. ustawy o cenzurze zmieniły się nieco 

warunki ogłaszania publikacji drukiem. Stworzono możliwość informowania czytel

ników o ingerencji cenzury, ale w zamian konieczna była rezygnacja z  prawa do za 

skarżenia postanowienia tej instytucji do decyzji Naczelnego Sądu Administracyjne-

Niniejszy artykuł nie mógłby się ukazać, gdyby nie pomoc szeregu osób. związanych z  działalnością wydawniczą 
w omawianym okresie. W  tym miejscu autorka chciałaby w sposób szczególny podziękować (w  kolejności alfa
betycznej) Ryszardowi Mirkowi, Jetzemu Patelce, Wojciechowi Rotarskiemu, Elżbiecie i Jackowi Szczotom oraz 
Bernardowi Wiadernemu za dostarczenie egzemplarzy analizowanych pism. jak również za relacje i wyjaśnienia.

mailto:bcentek@umk.pl
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go. Dodatkowo ze  wstępnej kontroti zwo!ntono szereg materiałów, m.in. wygłaszane 

na jawnych posiedzeniach przemówienia posłów i radnych, akty normatywne, druki 

i formularze urzędowe, zatwierdzane przez Główny Urząd Statystyczny publikacje 

statystyczne, zatwierdzane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania podręczniki 

szkolne, pisma o charakterze liturgicznym, biuletyny i druki wewnętrzne organizacji, 

wznowienia publikacji wydanych w PRL oraz publikacje naukowe i dydaktyczne 

Polskiej Akademii Nauk, szkół wyższych i placówek naukowo-badawczych, sem i

nariów duchownych oraz zarejestrowanych stowarzyszeń naukowych^

Nieoficjalnie, cenzura instytucjonalna była zróżnicowana w zależności od 

środowiska, do którego było adresowane pismo. Zakładano, że  „jeżeli zakres roz

powszechniania jest mniejszy, to można sobie ewentualnie ingerencję darować. 

No bo kto to będzie czytał?"^ W  specyficzny sposób traktowano działalność wy

dawniczą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dalej: KUL), gdyż był to „prze

ciwnik polityczny [...] i trzeba było być wyczulonym na podteksty", jednak w  dru

giej połowie lat 80. zmieniono zasadę i przestano zwracać uwagę na „drobiazgi", 

wychodząc z  założenia: „Niech sobie tam piszą, ustrój się od tego nie zawali"^.

Wprowadzony w grudniu 1981 r. stan wojenny spowodował zaw ieszenie 

większości organizacji studenckich na KUL-u, a tym samym studenckiej działal

ności wydawniczej. Sytuacja zmieniła się wraz ze  zniesieniem stanu wojennego. 

W  roku akademickim 1983-1984 reaktywowały się koła naukowe i odrodził się 

Samorząd Studencki. W  1985 r. do tego ostatniego zgłosił się Marek Durkacz z  pro

pozycją założenia wysokonakładowego, ogólnouczelnianego czasopisma studenc

kiego. Członkowie Samorządu podeszli jednak do tej inicjatywy dość sceptycznie 

-  o ile sam pomysł nie budził zastrzeżeń, o tyle studenci byli stanowczo przeciwni 

przedkładaniu swojej twórczości do państwowej cenzury. Ostatecznie postanowio

no poprzeć myśl wydawania pisma z  zastrzeżeniem jednak, że  w  winiecie nie bę

dzie wzmianki mówiącej, iż pismo ukazuje się z  ramienia Samorządu. Wynikało to 

z  faktu, że  założycielami i członkami tej organizacji są studenci i tylko oni mogą za 

bierać głos w jej imieniu i decydować o treści oficjalnych wypowiedzi. Jakiekolwiek 

ingerencje czy uzależnienie wypowiedzi od decyzji kogokolwiek spoza Samorządu 

uznano za niedopuszczalne. Niestety, starania w  cenzurze o zgodę na wydawanie 

takiego periodyku okazały się bezskuteczne. Na drodze studenckiego dziennikar

stwa stała jednak nie tylko cenzura państwowa, lecz także uczelniana. Na uczelni 

nie było możliwości wywieszania żadnych ogłoszeń, każdy nawet najmniejszy wy

cinek papieru, aby mógł być zam ieszczony na tablicy ogłoszeń, musiał być podpi

sany przez pracownika rektoratu lub rzecznika prasowego. Jeśli takiego podpisu 

komunikat nie zawierał, pracownicy intendentury natychmiast zrywali wywieszane 

pisemka. Działacze Samorządu wykazywali się wówczas cierpliwością i zapobie

gliwością i zawczasu przygotowywali w iększą liczbę kopii. Działania te okazały się 

całkiem skuteczne, ponieważ w  ich rezultacie rektor ks. prof. Jan B. Szlaga wydał

J. strzelecka, Ustawa o certzurze, Tygodnik Solidarność. 1981. nr 30. s. 12; F. Szpor. .tak to z  cenzurą Pyto 
fwPotsce Ludowe/), Zeszyty Edukacji Kulturalnej. 2001. nr 32. s. 87.
Czy cenzor myt/ s/ę tytko raz? Z cenzorem Marktem Śwtcą rozmawtat Maae/ PyPtriskt. Kontakt. 1988. nr 11 (79). 
s. 40.
Ibidem, s. 36.



postanowienie, wedle którego sygnowane przez Samorząd publikacje nie musiały 

być zanoszone do podpisu". Być może właśnie decyzja rektora i bezskuteczne 

zabiegi Marka Durkacza oraz niemożność wydawania pisma w  tradycyjnej formie 

wpłynęły na decyzję studenta historii Tomasza Zbierskiego o wydawaniu periody

ku w formie gazetki ściennej. W  ten sposób powstało pierwsze pismo Samorządu 

Uczelnianego zatytułowane „Przechodzień", które ukazywało się w cyklu dwutygo

dniowym, a jedyny egzem plarz wywieszany był w gablocie. Od marca do czerwca 

1986 r. ukazało się łącznie 5 numerów tego wydawnictwa. Pomysłodawcą tytułu 

była Joanna Serkowska, a pismo donosiło o  działalności samorządu, wydarzeniach 

kulturalnych, zawierało również artykuły o tematyce historycznej oraz ciekawe ilu

stracje i rysunki o zabarwieniu satyrycznym. Na łamach tegoż pisma opublikowany 

został m.in. tekst odtwarzający antyżydowską broszurę, wydaną w międzywojniu 

przez endeckich organizatorów ślubów jasnogórskich, który błyskawicznie wywołał 

polemikę w środowisku skupionym wokół „Teczki Historycznej"^.

W  1987 r. przedstawiciele samorządu ponownie zaczęli zabiegać o wydawa

nie legalnego pisma w nakładzie 1000 egz. Te długotrwałe starania zostały uwień

czone sukcesem, ponieważ mimo że  ramowy regulamin samorządu studenckiego 

nie zezwalał na prowadzenie działalności wydawniczej, otrzymano zgodę na opu

blikowanie jednodniówki pt. ,,KUL-ier'^, stanowiącej „Materiały Samorządu Studen

tów KUL". Po  przejściu przez cenzurę (rektorską i państwową) pismo opublikowa

no ,̂ mimo że  numer opatrzony był datą „listopad 1987", a faktycznie został wydany 

w  lutym 1988 r. i w  mniejszym niż na wstępie przewidywano nakładzie (800 egz.)^. 

Redakcję pisma tworzyli Maciej Bartmiński i Mirosław Drozdek, korekty dokonali 

Katarzyna Tałaj i Tadeusz Detyna, a autorem zamieszonych w  jednodniówce ry

sunków był Sylwester Strzałkowski. Pismo zostało wydrukowane w  formacie A4 

w Zakładzie Małej Poligrafii KUL i donosiło o ważnych dla uczelni wydarzeniach, 

studenckim samorządzie i zawierało materiały o wizycie Ojca św. w  Polsce^. Ten 

długo oczekiwany przez wszystkich numer został sprzedany w  ciągu dwóch dni. 

W  jednym z  katolickich pism o  zasięgu ogólnopolskim napisano o „KUL-ierze" tak: 

„Stanowi on ważną pozycję informującą o  życiu akademickim na jedynym kato

lickim uniwersytecie w Europie Wschodniej, wprowadza w  klimat i problemy tego 

życia. Jest także dla studentów tej uczelni szkołą samodzielnej pracy redakcyjnej 

i publicystyki [...]. Zarówno poziom pisma, jak i zainteresowanie, z  jakim się spo

tkało w środowisku, świadczą o tym, że  byłoby to społecznie bardzo potrzebne"^".

* S. Pieczykolan, Z,Brzyhvą"na gafd/e. Wielkie Koło. 1986, nr 3 (8). s. 10-12.
= T. Zbierski, e-mail do autora, kwiecień 26. 2012; W. Rotarski, Materia^ do b/b/rogra/r/ czasop/sm studenckrcb 

rra KUL-u, cz. 2, 1982 -  W 1988, Volta, 1989, nr 2. s. 5. Szerzej na temat Teczkr H/sloryczne/ zob. B. Centek, 
Zapomrr/ane czasop/sma sludenck/cb kół naukowych KUL C1944-1989j, Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. 17: 
2014, z. 2(34). s. 41-43.

° Tytułem pismo nawiązywało do wydawanego w latach 1981-1982 wydawnictwa NZS KUL.
 ̂ W. Rotarski. op. dt.. s. 5-6.

" Dane dotyczące nakładu KL/L-rera są dość mocno zróżnicowane. Wg infonnacji opublikowanych w .Juryśde' 
( Trzy łyk/ słałysłykł. Jurysta. 1988. nr 1. s. [4]) i .Ładzie' (łćUL-łer. Małenały Samorządu Studentów. Ład. 1988. nr 
24, s. 13) jest to 800 egz.; wg informacji podanych na łamach .l/olty* -  1000 egz. (W. Rotarski. op. dt., s. 6). wg 
zaś danych opublikowanych w .BIS-ie' -  1200 egz. (Prasa na KUL-u. BIS. 1988. nr 25. s. 6).

 ̂ Zob. np. K. Dyrda, ł\tadzłe/a ł odpowłedzłałnośó. KUL-ier. 1987. nr 1. s. 1-2; W. Lechowski. Jeżełł nłe byłłścłe, 
żału/de, KUL-ier, 1987. nr 1. s. 4-5; O co wałczyłłśmy. Z Markłem Mazurkłem rozmawłała Marłoła Kałłrłska, KUL- 
ier, 1987, nr 1, s. 10-13; Życłe na gorąco. KUL-ier. 1987. nr 1. s. 14-16.
M. Drozdek. KL/L-łer. Materiały Samorządu Studentów. Ład. 1988, nr 24. s. 13.
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Ryc. 1. Strona tytułowa czasopisma „KUL-ier"

Zespół redakcyjny usiłował przekształcić tę jednodniówkę w  wydawnictwo 

ciągłe -  z  początkiem 1988 r. do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i W i

dowisk w  Warszawie złożono wniosek o zezwolenie na wydawanie dwumiesięczni

ka pt. „KUL-ier. Zeszyty Samorządu Studentów KUL ", w nakładzie 1200 egz. i ob

jętości 24 stron formatu A4^L Z  prośbą o poparcie tej inicjatywy zespół redakcyjny 

zwrócił się do Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski do

"  [Z dużymza/nteresowan/em...], BIS, 1988, nr4, s. 1.



spraw Wydawnictw i Czasopism^^, a prośbę poparł Prorektor KUL-u ks. prof. Jan 

B. Szlaga^^. Mimo że sprawa była w  komisji dyskutowana, zgody na wydawanie 

p b m a m e u ^ ^ ^ m ^ ^

i
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Z duiya kaiałoyołowoni03 oyotkoł o ij piorwMy atołor odrodłonogo 
"RL-ioro*. Naład 890 ogłormlarły roM aadł a i} w oisga dwdoh dal. 3ia.łial- 
ka Hołd o^M3plaray ja^t jaaao^o do aabyoia ł  lokalu dataorałdu. lal aaa 
ałała i  ayatamatycaaa ukaayaania a lj plaaa Oddala ąaalłinioaa od a$ody 
oaoaary. Praad oiaalłoaa w Jżdanyał Ura^dala łaatrołi Publlkaojl i  Mdoaiak 
a dałraaaalo aoałalo ałoAoaa podania o aaacołaaia na aydaoania daualaałjoo-; 
alka 'łCJL-lor -  Zaaayły SaLiorsłdu Studanłdo OiL*. PlaaoTony jaal ałały
łła lad do 1200 ogaaaplaray o obljłodoŁ do 2̂  akrony fomaku A^4. 20 aayo- 
kaaia aaaaołania piaao bjdaio al,i akaaakaayaad 6 raay v  roku.

ł  dniaoh 19 i  20 lutago odbydo a ij w Rrakoaio aa aaproaaaaia atutdan- 
kdł UJ apotkania ńyodoolakoop aaooraidda ałudaaekioh uoaalal Kriicaaa orna 
praadaławioiali aaaora^d^ i  drodoolak ałudaookioh a łnayoh uaaolai wyO- 
aayoh. v apatkaalu adalał aa lyli praaditaoloiala aaakjpujioyoh o^rodkdoł

SR1 '?)U -  UaiTarBykału JadiaHolakiago, Akadaaii Odraioao-tiułaioaaj, 
Akadanli Rołaioaaj, dydaHOj dukoł,- '-'odc^o^iozpaj

HAi.ddA'.!A -  Ualaaraykału ao)raat.ŵ kJ.û p, Pelitc:Lniki 3aratMuo!tlaj 
mkLU -  fCataliokiOfSO OłAaoyaykaku Lubalaitlado
UR0CMf<'- OniaMykaka łfoolaaakia.^o, Follkaohaiki rrpałaaatiaj,kły-u.
CDit. dtC -  Unioaraytoku Odańaitiaao
B11ŁYSTB\ -  #1111 Unloaraykoku Waroaałoklago
ł&oS -  Pollkaahaiki i.&lakiaj

ł  apotkaażz oozaakaleayi proraktor d/a ałudaaoklah UJ.
? koku obrad optaoow no zjałały dokuaanky nodwŁyoona aookbpujĄoya 

aagadaianlooł
-  aukaoooia uoaalnl ayłaayoh
-  uproanlanla aaaorałdu ak tdałtoklaso
-  plnralia:] or ;aał.aaoyjay
-  prakkykl akadanokla 

-  akypaodla
Cokunaaky ta aa; kały aakiaroutna do iiajaa, łfiniatarakoa Mukaojl Nar< 

doaoj oroB Rady Jldaoaj Rzkolalokan łykaaago jako ollojalna akooooiako aa- 
rłoraidda akudaaoklah. stoataną ona opua Ikoaa .a o aalodcl o aajbllkaaya, 
apaojalnya oydanła H13-u.

k k k

Ryc. 2. Strona tytułowa czasopisma „Biuletyn informacyjny Samorządu" („BiS")

"  Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i KEP powstała w 1949 r. z  iniqatywy kard. Stefana Wyszyńskiego, 
została wówczas nazwana Komisją Mieszaną. Jednakże jej spotkania odbywały się sporadycznie, w zależności 
od klimatu politycznego. Reaktywowana w 1980 r. po podpisaniu porozumień gdańskich, w roku 1984 komisja 
przygotowała projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła.

"  [Zespó/Reóakcy/ny.KUt.-/era"...], BłS, 1988, nr 10, s. 4.
'* W. Rotarski, op. cit., s. 5.



Tymczasem 20 stycznia 1988 r. odbyła się inauguracja kolejnego samorzą

dow ego wydawnictwa, jakim był redagowany przez Przemysława Omieczyńskiego 

i Jarosława Pawlaka, a wydawany w  obiegu niezależnym „Biuletyn Informacyjny 

Samorządu" („BIS")^^, przekształcony z  czasem  w  „Biuletyn Informacyjny Stu

dentów KUL". Pierwsze numery ukazywały się w  formacie A4, w  liczbie 12 egz., 

przy czym część nakładu wywieszana była w  gablotach samorządu. Początkowo 

pismo zawierało krótkie notki o wydarzeniach na Uniwersytecie^^, sytuację zmienił 

„gorący maj", kiedy to pojawiła się konieczność codziennego wydawania pisma. 

Z kilkuegzemplarzowego periodyku „BIS" przemienił się w  „błyskawicznie i kom

puterowo redagowany dziennik w  przyzwoitym nakładzie"^^. Jednocześnie do

szły artykuły publicystyczne, felietony, wiadomości o uaktywnieniu N iezależnego 

Zrzeszenia Studentów KUL-u oraz zdjęcia i rysunki. Od tego czasu informowano 

o  sytuacjach w  strajkujących zakładach, sytuacjach na innych uczelniach Polski 

oraz o  akcji solidarnościowej studentów KUL-u^^, czym skutecznie przełamywa

no państwowy monopol informacyjny. Z czasem  „BIS" stał się najpoczytniejszym 

pismem na uczelni. Z publikowanych na jego  łamach treści korzystały regionalne 

pisma niezależne. Wkrótce po „maju" periodyk ustabilizował się i ukazywał się 

regularnie jako tygodnik^^. Zmienił się także format (A5) oraz rozrosła się redak

cja -  w  kolejnych miesiącach w  gronie osób tworzących pismo znaleźli się m.in.: 

Jacek Sadowski, Sebastian Sękata, Juliusz Gałkowski, Mariola Kalińska, Marlena 

Kula, Jacek Łęski, Marek Matejczuk, Marek Dałkowski, Jarosław Pieniek, Barbara 

Malinowska i Elżbieta Garbowska^".

w  praktyce pierwszy nr pisma .BIS" ukazał się wcześniej niż ,KUL-ier"; tamy inauguracyjnych numerów 
pierwszego z  wymienionych pism informowały o planach wydawniczych i kolportażu tego drugiego (żob. np. 
[Sukcesem zostały uwłericzorre.. .], BIS, 1988, nr 2, s. 1; W/adomość z  ostatn/ęj chwłł/.', BIS, 1988, nr 3, s. 3; 
[Zdużymzałnteresowan/em...], BIS, 1988, nr 4, s. 1).
Zob. np. [Dn/a 15 styczn/a 1988 r....], BIS, 1988, nr 1, s. 1; [Po w/e/u m/es/ącacłi sfarari...], BIS, 1988, nr 2, s. 2; 
[W  młnłonym tygodn/u...], BIS, 1988, nr 4, s. 2; [Do Sądu Kołeżerisk/ego...], BIS. 1988, nr 8, s. 3; [Zbł/ża s/ę...], 
BIS. 1988, nr 10, s. 2.

"  Mamyużrołt, BIS. 1989, nr 1-2 (38-39), s. 1.
Zob. np. [W  porc/e szczec/r?sk/m...], BIS, 1988, nr 13, s. 1; [Otrzymał/śmy rełację ze  strą/ku na Dn/wer-sytecłe 
Warszawsk/m...], BIS, 1988, nr 14, s. 2, Dnłwersyfet/tdama M/ck/ew/cza w Poznanłu, BIS, 1988, nr 17, s. 1; 
[Zakończyła słę akc/a strajkowa...], BIS. 1988, nr 19, s. 2.
Mamyużrok..., s. 1.

^  Skład redakcji odtworzony na podstawie stopek redakcyjnych poszczególnych numerów czasopisma.
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Ryc. 3. Strona tytułowa czasopisma „Biuletyn informacyjny Studentów KUL"

„BIS" był wydawany niezaieżnie i przez pierwsze m iesiące mógł poszczycić 

się pełną samodzielnością. Sytuacja zmieniła się wraz z  nastaniem nowego roku 

akademickiego, kiedy prorektorem do spraw studenckich został ks. prof. Stani

sław Wielgus, który 12 grudnia 1988 r. wydał postanowienie głoszące, że: „każda



strona biuletynu studenckiego «B iS »  musi być zatwierdzana przez r e k t o r a F a k t  

ten w  zespole redakcyjnym obudził wyraźny sprzeciw. W  grudniowym numerze, 

na łamach „BiS-u" napisano bowiem: „Tego rodzaju fakt świadczy o  ograniczeniu 

wolności słowa i swobody ogłaszania swoich poglądów. Naszym zdaniem jest to 

przejaw ograniczenia praw studenckich i wyraźnie braku zaufania wobec studen

tów ze  strony władz Uniwersytetu"^. Ponieważ młodzi dziennikarze nie przystaii 

na żądania rektora, zostaii pozbawieni bazy poiigraficznej, w wyniku czego  koiejny 

numer został opubiikowany jako numer specjainy, w skromniejszej szacie gra

ficznej. W  jego  wstępie oświadczono: „Wydanie to jak poprzednie jest niezaieźne 

merytorycznie od władz uczeini, a ie wychodzi w drugim obiegu [...]. Redakcja 

na cenzurowanie pisma się nie zgadza. Dtatego zaw iesza wydawanie normai- 

nych numerów «B iS -a » do czasu wyniku interwencji przedstawicieti Samorządu 

Studentów KUL u Rektora ks. bp Jana Śrutwy. Bardzo chcieiibyśmy, aby moźii- 

we było wznowienie wydawania pisma w dotychczasowej formie i aby niniejszy 

numer był w  historii «B iS -a » naprawdę wyjątkowy. Uważamy bowiem, że  Sam o

rząd Studentów KUL powinien mieć prawo przy wydawaniu sw ojego biuietynu 

informacyjnego do korzystania ze  środków technicznych naszej uczeini. Chcemy 

wierzyć, że  jest to nasza uczelnia, uczelnia, która służy dobru studentów, dobru 

społeczeństwa, dobru Kościoła, zgodnie z e  swoją dewizą «D eo  et patrie». Temu 

służyć pragnie również przez swoją działainość Samorząd Studentów KUL oraz 

jego  agenda. Redakcja Biuletynu Informacyjnego Studentów. Powinno odnosić się 

to także do władz uczelni, co niestety podajemy w  wątpliwość. Jak bowiem można 

wytłumaczyć próbę cenzurowania «B iS -a »?  Próbę spowodowaną ukazującymi 

się w  piśmie krytycznymi w stosunku do poczynań władz uczeini publikacjami. 

Przecież prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Jeżeli w ładze uczelni postępują do

brze, zapraszamy: łamy «B iS -a » otwarte są dla wszystkich, niech wykażą na nich 

niesłuszność krytyki; a nawet i bez tego czyż nie powinny wierzyć, że  choćby i kwe

stionowana słuszność ich działania w końcu i tak zw ycięży zrodziwszy dobre ow o

ce? W ładze Uczeini uważają się dziś tak nieomylne i doskonałe, iż nie potrzebują 

już żadnej krytyki do swoich działań, nie potrzebują zapoznania się z  codziennym 

punktem widzenia, do którego przecież mamy prawo"^^.

D/aczego wydan/e speqa/ne?, [BIS], 1988, wyd. spec., s. 1. 
^  G. Gtządziel, Ośw/adczen/e, BIS, 1988, nr 35-36, s. 7. 

D/aczego wydarr/e speqa/ne?..., s. 1.
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Dlaczego wydanie specjalne

Tobą. drogi Crytąłpikn. opeojąla# wyftanj.# M6-#. Wydąąit abroąpiąią^ł 
g:cwo i grailc łU #. j# ś il pardwaad Ją ł  auoąrMd poprrądAiłł i j  '  ąąąy

_____  nMtepnyni. V?dAnią to tąJł Ją* poprąądoią Jąąt ąiłtąiądąą^^^ytorycą-
aią OerelM. ai# wyehedłi M drogłł obiagu. Jaot to kęa$#0*oą. JąioH
ch ceay^^M ^aw id  błłopódniąoiąą*tMąiDąinioroącją. k tb^  ^w iąay zootąd 
raoląąrctoH^^^^aoąąrłą 3$ BH-ą r datą id IH . Ho JąąT^ć oodlłoą oi# ł  
powodu opóiwĘM ^w  wydąwąaiw B!S-ą pos^alogo o winy ro^kcJJ laca ł<ą*atą* 
pM&ąwtania r#3 !)^^^ iH w od e i bofoyątaoią r środMwj!eHaiełąyc* KUŁ-o. chy
ba ta ryodgi oia o^Ę^^Jadaoątoaaa poatąoowiaaią Ha^toro łą. 5. Wialguoa o dnia 
12 XH, ra */. . ./*ądeĘ]^ęoąą biołatyou ątodaRe*dg(^''Hy rnąl być aątwiąrdMM 
prrez faktora *
Nadakeja aa eat^uroł^ala^^śBą ai# oia rgadjcâ  ̂ Dlatago aawiaata wyda^Mla aar- 
aalnych aaaarów BIB-a do c^^^yyoiko l(^t#rwaocJi prradatawiciaii Saaorrądu 
Studaałćw TUL-o u łaktora Ka :V^^pa Jąma Srutay Bardto cbciaMbydny. aby 
Boiliwa było włoowlania wydawABia^MaB łł dotyebctaaowaj foraia. i aby alalaj- 
ary Buaar był a hiatcrH B!S-a M^^^^^^wyJatboay. OaaiaBy beaiam. ła Baaoraad 
Btudaatdw KVL-a powlbiao adać p*jMłO pr^j^.^dawania awjago białatyaH la^or^- 
eyjoago do kcrayo^tla aa śM d ł^ taeho i^SH ^M aaa j Ucaalai.
Cbcaay wiarayć. i ł  Jaat to oczaioiar^^a^^alata, Mora alaty dobao atodao-
tbw, dobro apcłacaaootwa^^dObfo KoaeioIaJ^n?dą^Bia aa awoją dawiaa *Dao at 

^ t r ia a * .  Taau aluiyć^j^^gcia rowniat. pnprtij^^Bwnia daiałaiooać. Saaorzad 
Studaatów yUL-o oraa i # y  agaoda. Badakeja Biuiatyiąi^ąforaacyjMgo Ctudantow. 
Powinno to odnoaić ad^*takia do włada ueaaini. co. niaHałtjr. poddajaBy w s^tpii- 
wodc. Jak bowlaBśj^MM by wytłuaaćzyć próba e a n a \  r o, w a a i a BlS-a? 
Próba apowodoł^C^karujacyni oia w piśBia krytycanyni do pocayaan
wiadk WcaaiBijd^ikaejani. praeciał prawdziwa cnota krytyki ^oi. JaiaU
władza WckajH! poatapuja dobrca. zapraezaBy: łaaty B!S-a o tw ^ a  ł ^ i a  ł^ ya -
tkich. wykaia aa nich niaałuazaodś krytyki: a nawat i bar ta^-aaył oia
powina yggP ayć. de choćby : kweatioaowano aiuałaodć ich działania w 
rwyci*HH^odkiwMy dobra owoce? Władza Uczaini ułatZaJa aia dzid za tałU^Mgłyi- 

^^oskonle. id nie potrzebują już żadnej krytyki do awoich działał^

Ryc. 4. Strona tytułowa specjalnego wydania czasopisma „Biuletyn Informacyjny 

Samorządu" („BIS")

Bojkot w  stosunku do postanowienia ks. prorektora Stanisława Wielgusa 

i interwencje u Rektora ks. bp. Jana Śrutwy najwyraźniej odniosły tylko częściowy 

skutek, ponieważ w styczniu 1989 r. ukazały się kolejne numery, jednak w  jednym



z  nich, redakcja napisała: „Kitkakrotne rozmowy przedstawicieli redakcji oraz sa

morządu z  władzami Uczeini pozwoliły na wypracowanie warunków, w  których re

dakcja może ponownie podjąć prace. W  Związku z  tym z  dniem 16 stycznia wzna

wiamy wydawanie pisma. Innym -  niestety nadal nie rozwiązanym problemem 

jest fatalna baza poligraficzna (a obecnie jej brak), która powoduje dodatkowe, 

znaczne opóźnienia w wychodzeniu BlS-a..."^". W  tym samym numerze, przyta

czając roczne już dzieje w łasnego wydawnictwa, redakcja zauważyła: „W czasie 

swej działalności mieliśmy momenty wzlotów I kryzysów, które -  biorąc pod uwagę 

warunki, w  jakich przychodzi nam wydawać pismo usiłujące być tygodnikiem in- 

formacyjno-publicystycznym -  są chyba naturalne. Jednakże najtrudniejszy okres 

BIS-a rozpoczął się w  grudniu ubiegłego roku i tnva niestety do dziś. Przyczyn 

kryzysu jest kilka, a wszystkie one mogą skłaniać do wniosku, że  na naszym Uni

wersytecie po prostu nie ma jeszcze  miejsca na pismo takie jak nasze"^^. Nie zm ie

nia to jednak faktu, że dzięki determinacji zespołu redakcyjnego pismo nadal się 

ukazywało i do 17 grudnia 1989 r. opublikowano łącznie 56 numerów^^, a w jego  

wydawanie zaangażowany był także Serwis Fotograficzny Samorządu^^. Nadto 

wiosną 1989 r. powstało Biuro Informacji i Propagandy BIS-a, którego zadaniem 

była pomoc we wszelkich akcjach promocyjnych i propagandowych przeprowa

dzanych przez organizacje studenckie na KUL-u^^.

N iezależn ie od Samorządu ogólnouczelnianego, działalność wydawniczą 

prowadziły też samorządy sekcyjne. Własnymi periodykami mogły się poszczy

cić: sekcja teologii z  takimi tytułami jak „Spojrzenia*^^ i „Hyde Park", Samorząd 

Polonistów publikujący „Wielkie Koło", Samorząd Studentów Filozofii, który re

dagował „Brzytwę", Samorząd Studentów Prawa wydający „Jurystę", Samorząd 

Studentów Historii, za sprawą którego ukazywały się „Kuluary" I „Raptularz" oraz 

Samorząd Studentów Wydziału Nauk Społecznych, którego dziełem  były „Fakty 

i Opinie" („FiO" zwane też „FiOłkiem"). Nie wszystkie jednak spośród wym ie

nionych pism przetrwały próbę czasu, na przeszkodzie stała bowiem nie tylko 

cenzura państwowa, lecz także wewnątrzuczelniana, gdyż zdarzało się, że  wła

dze Uczeini bądź Wydziału rościły sobie prawo do cenzurowania studenckich 

inicjatyw wydawniczych.

Dwa tytuły, które szybko okazały się efemerydami, wydawali studenci teo

logii, a były to „Spojrzenia", których jedyny numer ukazał się w listopadzie 1981 r. 

i zainaugurowany w maju 1988 r. „Hyde Park". „Spojrzenia" jako „Pismo Studen

tów Teologii KUL" były jedynym wydawanym wówczas na KUL wydawnictwem 

sekcyjnym^". Na świat wyszły za sprawą powielacza białkowego, w formacie A4 

i objętości 4 stron. Zespół redakcyjny tworzyli: M[ieczysław] Puzewicz, L[eszek]

Komun/rfar, BIS, 1989, nr 1-2 (38-39), s. 2.
^  Mamyuż ro/r..., s. 2.
^  J. Gomoliszek, Un/wersyreck/e p/sma sfudepck<e w Po/sce włafac/! 1945-1989, Toruń 2011, s. 371,403-404.
^  W. Rotarski, op. cit., s. 5.
^  W/adomośćredakcyina, BIS, 1989, nr 5 (42), s. [4].
^  W. Rotarski określił ten peńodyk jako .pismo sekcyjne studentów teologii" (W. Rotarski. Matena/y do 5/5//ogmf// 

czasopfsmstudertckfcńnaKUL-u, cz. 1, 1980-1981, Volta, 1989, nr 1, s. 15). Nie udało się jednoznacznie ustalić, 
czy chodziło o  sekcję samorządu czy po prostu .sekcja" w tym przypadku miała oznaczać kierunek studiów.

^ W. Rotarski, Mafeda/y..., cz. 1, s. 15.



Zegzda i M. Szewczyk, a opracowaniem graficznym zajęła się osoba podpisana 

jako Marucha^\

P i$ m (L "S p o jrze n ia "  j (? s t  w yrazem  pQw ! 
nych  pog lądów  c z y  punktów w id z e n ia  od 
d łu ż s z e g o  czasu  r^bccnych-w. ś foddw tśku  
ś w ie c k ic h  te o lo g ó w  KUL. W za m ie r z e n ia  
ch z e s p o łu  p rzy go to w u ją c e g o  p ie rw s zy  
n u m er," S p o jr z e n ia  " m ają p re zen tow a ć  
p o g lą d y  w s z y s z y s tk ic h  ^y.ch, k t ó r z y  ch . 
cą  p is a ć  cr prob lem ach  t e o l o g i i  i  t e o 
logów , o spraw ach k o ś c io ła ,  o w s p ó łc z e  
snym c h r z e ś c i ja ń s t w ie ,  o s p o łe c z n y c h , 
p o l i t y c z n y c h ,  k u ltu ra ln y c h  i  innych  -  
p rób ie  mach P o l s k i .

P r o f i l  "S p o jr z e ń "  n ie  j e s t  w ię c  j e  
s z c z e  u s ta lo n y  i .  z a le ż e ć  b ę d z la  od lu  
d z i .  k t ó r z y  zech cą  w nim  p is a ć *

Pism o adresow ane j e s t  g łó w n ie  do 
t e o l o g ó w - r a c j i  podejm ow anej tem aty  
k i  w y k ra c z a ją c e j p o za  p rob lem y t e o l o -  !. 
g ic z n e ,  może s ta ć  s ią  p o c z y tn e  i  w in  ' 
nych  k la g a c h .P ie r w s z y  n u m er"S p o jrzeń " 
ma być podstawą do s z e r o k ie j  d y s k u s ji  
nad p o tr z e b ą  i s t n i e n ia  pism a będącego  
wyrazem  s tu d en ck ich  ś ro d o w isk  t e o l o g i  
u znych .
. R ed a k c ja  p rzy jm u j.e w s z e lk ie  uwagi 
i  p r o p o z y c je  d o ty c z ą c e  p r o f i l u  "S p o j
r z e ń "  i  ic h  t r e ś c i.P r z y jm o w a n e  t e ż  bę 
dą m a te r ia ły  do k o le jn y c h  numerów 'od  
ty c h  w s z y s tk ic h , k t ó r z y  pragną  w z ią ć  j 
u d z ia ł  w tw o rz en iu  p ism a.

Z u w agi na skromne m o ż liw o ś c i t e c h  
n ic z n e  "S p o jr z e n ia "  będą ukazywać s ię  
ja k o  m ie s ię c z n ik .

ZESPÓŁ i^DAKCYJUY

""
P ro b le m ,k tó ry  chcę p o d ją ć  j e s t  -chyha 
ta k  s t a r y  ja k  n a s z a ^ u c z e ln ia .  Tak s ię  i 
s k ła d a , ż e  na s tu d ia c h  lu d z ie  ż e n ią  
-3ię i  w ychodzą  za  mąż. Wiemy t e ż , ż e  j 
KUL ma c i ą g ł e  k ło p o ty  lo k a lo w e  a ju ż  
s z c z e g ó ln ie  j e ś l i  c h o d z i o akadem ik i 

m ęsk ie  ja k  i  ż e ń s k ie .  Rozsądnym ! 
w '.ęc w yd a je  s ię  z a r z ą d z e n ie  o n ie p r z y  t 
d z ic la n iu  pokojów  w Domach '^Studencki*, 
ch , tyh  k t ó r z y  s t a l i  s ię "k a p ła n a m i og  ) 
n is k a  domowego'*.Jasnym j e s t  f a k t ,  ż e  
m ałżeństwom  t r z e b a  p r z y d z ie la ć  osobny 
p okó j i  d la t e g o  za m ia s t  t r z e c h , c z t e 
re c h  c z y  p ię c iu  w jednym  p ok o ju  irtiesz 
k a ły b y  dw ie o sob y . Na m a rg in e s ie  moż 
nc. dodać i  ten  f a k t ,  ż e  do n ić la w n a  
w o g ó le  n ie  in te re s o w a n o  s ię  m a łżeń - 
st^^am i,k tóre  c z ę s to  byv^*ały w tru dn ych

. SERWIS INFORI^iACYJNY "Z  L Z E h "

r y s u je  s ię  p e rsp ek tyw a  b l i ż s z e j  w sp ó ł 
p ra cy  k u l i  u n iw . s a c ro -c u o re / m ila n o -  
-rom a/ .w sp ó łp ra ca  obejm ować b ę d z ie  : 
wymianę s typ en d ystów  i  p r o f ,  podobno 
n a sze  wnuki m ają doczekać...-ł-ł-++-ł-+-ł--ł-ł- 
w d n iach  2 1 -2 3 .X o d b y ł s ię  17 t y d z ie ń  
e k l e z jo lo g i c z n y  pod h a s ł e m : " id z ie  n o - 
wyuh lu d z i  p le m ię " .b r a k  o g ó ln e j  zw ar
t e j  k o n c e p c j i  te m a ty c zn e j ty g o d n ia  o 
r ą z  ę,iekawych p r e le g e n tó w  sp oza  k u l-u  
T ia ^ za in te re so w a n ie  o ia z  fr e k w e n c ję  .au  
l a  ś w ie c i ł a  p u stkam i. !++++-ł"ł-+-ł-+-ł"ł"ł-+++ 
w b r  roku  - z o s ta ł  z a tru d n io n y  p ie rw s z y  
w h i s t o r i i  w y d z . t e o l .  k u l ś w ie c k i p ra  
cew n ik  n a u k o w y .g ra tu lą c je  d la  pana d r  
k r y s t ia n a  w o ja c zk a  / in s t y t u t  t e o l o g i i

studentom  t e o l o g i i  kursu  "b "  p o g ra tu 
low ać braku sam orządu .być może X . ^-.z. 
znów pow oła  sam. wg w ła sn ego  u zn an ia?  
na r a z i e  w ra d iz ie  w a d z ia łu  mamy - 
p r z e d s ta w ic ie la / b e z  prawa g ło s u / - ty m -  
czasow o j e s t  nim  e .sa k o w it .z  I I I r . t e o E

P r z y  d u s z p a s te r . oo dom inikanów  w lu b  
l i n i e  sk o n k re ty zo w a ła  s ię  id e a "d c m u ". 
" . . .m a  nim  być p ła s z c z y z n a  sp o tk a n ia  
d la  w s z y s tk ic h  k t ó r z y  ch cą -u b oga 
cać  sw o je  c z ło w ie c z e ń s tw o , s zu k a ją  wy
m iaru  w sp ó łc z e s n eg o  prawa bo żego  dJ^ , 
k tó r y c h  żywą i  a k tu a ln ą  r z e c z ą  j e s t  
e w a n g ^ lia -s ło w o  do nas k ie row a n e  tu  i  
t e r a z / ? .y t .  z  u l o t k i  sygnow anej p r z e z "  
dom" z. dn. 7 X f ^ l r . /+++++++++++++++++

warunkach m a te r ia ln y ch .C h w a ła  w ię c  
. .p ro r e k to ro w i H. W o jty s c e  za  z a i t e r e s o  

w an ie  s ię  t ą  sprawą i  za  k on k re tn ą  pc 
m oc !F a k t, ż e  t e  500 z ł .  na osobę -  t o  
c iu t , c i u t  za  m a ło ,a le . l e p s z y  r y d z  n iż  
n ic  .Powróćm y jed n a k  do. sp raw y.
Zasada g e n e ra ln a  w yd a je  a ię  jed n ak  s ł  

^ u s zn a ,ja s n a  i  p ro s ta C zy  jed n ak  r z e c z y  
w iś c i e  ta k  j e s t ?  F u n k c jo n u je  on a "zn a  ' 
k o m ic ie "  w wypadku m ałżeństw a m ieszk a  
ją c e g o  w L u b l in i e . I lu ż  jed n a k  boryk a  
s ię  z. ogromnymi k ło p o ta m i m a te r ia ln y  * 
m i,p c  p r z e c ie ż  w iadomą j o s t  sp ra w ą ,żs  
ż y ją  w najlepsz^^^A r a z i e  z. je d n e j  p en 
s j i .  Czy o n i t e ż  p o r z e b u ją  w ię c e j  
m ie js c a ?  A może to  co ś  w r o d z a ju  n j^ -  
s z e j  k ląsy?I'iO że fu n k c jo n u je  t o  wg za 
ło ż e n ia :P o  co sJę ż e n i ł e ś  ja k  n ie  mo

Ryc. 5. Strona tytułowa czasopisma ^Spojrzenia"

W e wstępie do opubiikowanego numeru napisano: „«S po jrzen ia » mają 

prezentować pogiądy wszystkich tych, którzy chcą pisać o probtemach teoiogii

Skład redakcji odtworzony na podstawie stopki redakcyjnej pisma.



i teologów, o sprawach Kościoła, o współczesnym chrześcijaństwie, o społecz

nych, politycznych, kulturalnych i innych problemach Polski. [...] Pierwszy numer 

«Spojrzeń)) ma być podstawą do szerokiej dyskusji nad potrzebą istnienia pisma 

będącego wyrazem studenckich środowisk teologicznych"^^. Redakcja podkreśli

ła nadto, że  jest otwarta na wszystkie uwagi i propozycje dotyczące pisma oraz 

zaprasza do jego  współtworzenia. Jednocześnie zaznaczono, ż e  „Spojrzenia" 

ukazywać się będą w  cyklu miesięcznym^^, jednak na drodze w  realizacji tych 

redakcyjnych planów najprawdopodobniej stanęło ogłoszenie stanu wojennego.

Zgodnie z  zawartą we wstępie zapowiedzią, „Spojrzenia" były poświęcone 

głównie zagadnieniom teologicznym^, aie nie zabrakło też miejsca na doniesienia 

z  życia Uniwersytetu^^, oraz prozaiczne problemy nurtujące wszystkich studentów 

KUL^. Uwieńczeniem numeru były abstrakcyjne i zredagowane z  dużym poczu

ciem humoru ogłoszenia i komunikaty^^.

Również z  podtytułem „Pismo studentów teologii" ukazał się co najmniej 

jeden numer periodyku przewidzianego jako miesięcznik „Hyde Park", który był 

wspólnym dziełem Koła Naukowego Teologów  KUL-u i sekcyjnego samorządu. 

W  odróżnieniu od „Spojrzeń", „Hyde Park" został opubiikowany w formacie A5 

i miał postać odbitki ksero^^. Jego nakład wynosił 10 egzemplarzy^^, z  kolei dane 

dotyczące objętości okazały się niespójne''". Niestety, autorce nie udało się pozy

skać w ięcej informacji na temat tej studenckiej inicjatywy.

Dziełem samorządu studentów filologii polskiej było „Wielkie Koło'"T Tytuł 

pisma nie był przypadkowy, ale miał w ten sposób nawiązywać do piosenki Elż

biety Mielczarek W)e/k/e Koło -  obok tytułu, podtytułu, daty wydania i spisu treści, 

na każdej stronie tytułowej widniał cytat wspomnianego utworu: „Nigdy nie w iesz 

co się święci, zaw sze m oże się przekręcić...". W e wstępie do inauguracyjnego 

numeru zaznaczono: „treść piosenki, według nas, tak dobrze odzwierciedla na

szą rzeczywistość, że  pozwoiiiiśmy sobie na wykorzystanie tych kiikunastu słów 

[. . .]. Zakładanie czasopisma w okresie, gdy króiuje totaina niemożność zrobienia 

czegokolwiek, jest szaleństwem -  na co w ięc iiczymy? -  «N igdy nie w iesz co się 

święci zaw sze m oże się przekręcić...» . Jeśii totaina niemożność przekręci się na 

totainą możność -  będzie wspaniale, jeżeii nie, jeśii przekręci się «W ie!k ie Koło» 

jako czasopismo -  nikt płakać nie będzie""^.

[P/smo,Spq/fzen<a'...], Spojrzenia, 1981, nr 1, s. 1.
Ibidem.
M. Puzewicz, Tarze, Spojrzenia, 1981, nr 1, s. 4.
Victor, Serwrs /rTformacMr!/ .ZEZEM", Spojrzenia, 1981, nr 1, s. 1. W  przypadku kryptonimów autorów 
zamieszczanych na tamach omawianych pism tekstów, każdorazowo przytaczano ich oryginalną pisownię.
L. Zegzda, Czy ^sy  może mreszkać w akademrTru, Spojrzenia, 1981, nr 1, s. 1-2; W. knitter, [O co chodzr?]. 
Spojrzenia, 1981, nr 1, s. 2.
[KW  MO w Lub/rhre poszuku/e zbreg/ego sumrenra.']. Spojrzenia, 1981, nr 1, s. 4.
W. Rotarski, Matena/y..., cz. 2, s. 5-6.
Prasa rra KUL-u..., s. 6.
Wg infonnacji opublikowanych w .BISie" objętość wynosiła 10 s. (Prasa na KUL-u .., s. 6), wg zaś informacji 
podanych przez W. Rotarskiego -  4 s. (W. Rotarski, Mafena/y..., cz. 2, s. 6).
Podtytuł pisma kilkakrotnie ulegał zmianie -  nr 1 -  ukazał się jako .Dwutygodnik informacyjno-kułturalny 
Samorządu filologii polskiej", nry 2-4 (9) -  jako .Czasopismo Samorządu filologii polskiej", a nry 1 (10)-4 (13) -  
jako .Ośrodek dokumentacji ruchu studenckiego".
[Przedsfawfą/ącparisfwu...], Wielkie Koto, 1984, nr 1, s. 1-2.
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Ryc. 6. Strona tytułowa czasopisma ..Wielkie Koło"

Periodyk ten nie tyiko narodził się w momencie, gdy zarówno na potonisty- 

ce, jak i w innych sekcjach nie ukazywało się żadne pismo studentów KUL-u"^, ale 

też był jednym z  dłużej funkcjonujących, ukazywał się bowiem (chociaż z  przerwa

mi) od grudnia 1984 r. do marca 1988 r. (łącznie 13 numerów). Zespół redakcyjny 

pisma tworzyii: Jerzy Patelka, Dariusz Chemperek, Wojciech Rotarski i Jarosław

Ocf redakgi Wielkie Koło, 1986, nr 3 (8), s. 2.



Gawtik. Mimo ż e  pismo ukazywało się z  ramienia poionistów, na jego  łamach 

pubiikowaii także studenci innych kierunków. Wydawano je  w objętości od 5 do 

34 stron formatu A4 i na ogół powieiano w nakładzie od 2 do 5, a w wyjątkowych 

sytuacjach w iiczbie 70 egzempiarzy. Przedstawiciete pisma kiikakrotnie zwracaii 

się do rektora z  prośbą o wyrażenie zgody na powielenie pisma przy wsparciu 

KUL-U w liczbie 100 egz., jednak starania te nie powiodły się, gdyż żaden z  nu

merów nie przeszedł bez zastrzeżeń przez cenzurę rektorską*^. I tak numer pienv- 

szy poświęcony organizacjom studenckim na KUL-u w latach 1981-1982 został 

w całości zakwestionowany. Zdarzały się też numery, z  których rezygnowała sama 

redakcja, nie zgadzając się na interwencje w ich zawartość rektora Jana Szlagi. 

Warto jednak zauważyć, że  drukowane na łamach pisma teksty niejednokrotnie 

charakteryzowały się bardzo negatywnym stosunkiem do panującej na uczelni sy

tuacji"^. Oprócz tekstów krytykujących warunki studiowania na KUL-u, na łamach 

„Wielkiego Koła" znalazły się rozważania o charakterze filozoficznym"^, społeczno- 

-politycznym"^, historycznym"^ i kulturalnym"^. Dużo uwagi -  zw łaszcza od 1987 r. 

-  poświęcano także organizacjom studenckim^". Nie zabrakło również miejsca na 

utwory poetyckie^^ i informacje o bieżących wydarzeniach^^. Oprócz tego w  lipcu 

1985 r. został opublikowany numer specjalny dedykowany kandydatom na stu- 

dia^ .̂ Mimo krytycznego tonu artykułów, redaktora nie spotkały żadne represje, co 

przydarzyło się „Brzytwie*^.

"  [Odgrudn/a r984r....], BIS, 1988,nr9,s. 1; W .Rotarski.Małena/y...,cz.2,s.5.
Zob. np. J. Patelka, D/aczegon//ff;eszczen/e wysadź# KUL-a wpow<efrze?Opodm<ołowymc/!afaMerzesłudenya. 
Wielkie Koło. 1985, nr 3, s. 5-6; J. M. Jaskulecki, W  co s/p baw/ć -  przyczynek do feor# n<ewo/n<cfwa na KUL-a. 
Wielkie Koło, 1986, nr 3 (8), s. 3-8.

^  A. Koślawy, D<a/ogz,Sokrafesem?" Wielkie Koło, 1984, nr3,s. 15-16.
"  W. Bogaczyk, Wokół opozyc// demokrafyczne/. Wielkie Koło. 1984, nr 3, s. 20-24; B. Bedychowska, Syłaaga 

akramskłe/ mnłe/szoścł narodowe/ w PRL, w łałacł! 1945-1982 /Zarys probłemafykł/. Wielkie Kolo, 1984, nr 4, 
s. 4-6; Proces, Wielkie Koło. 1985, nr 4, s. 3-7; J. Buchacz, łdeołog/a Neokonserwałyzma, Wielkie Koło, 1988, nr 
4 (13), s. 5-10.

"  A. H.. AleksanderKrzyźanowsk/,W/łk". Wielkie Koło, 1985, nr 4, s. 7-8.
T. Kusz, Kłno .morałnego n/epokp/a'?. Wielkie Koło, 1986, nr 2 (7), s. 15-18.

^  M. Drozdek, dakpowsłałNZŚna KUL. Wielkie Koło, 1987, nr 2 (11), s. 4-5; Samorząd domaga s/p. Wielkie Koło 
1987-1988, nr 3 (12), s. 3-7; J. Patelka. Teatr sfadenck/ na KUL-a przed wp/ną. Wielkie Koło, 1988, nr 4 (13) 
s. 14-15.
A. Garbaty, Man/fest, Wielkie Kolo, 1984, nr 2, s. [12]; A. Kwadratowy. Matka, Wielkie Kolo, 1985, nr 4, s. 12
B. Tomczyk, Aatobłogra^a, Wielkie Koło. 1987, nr 1 (10), s. 26.

^ Komanłkaty, Wielkie Koło. 1984, nr 2, s. [14]; Przegląd /mprez kałtaratnych. Wielkie Kolo, 1984, nr 2, s. [16] 
P. Gutowski. XXVł/ Tydzłeri P/łozo8czny, Wielkie Koło, 1984, nr 3, s. 7-9.

^  Na treść numeru złożyły się m in.: K/łka dobrych rad dta zdą/ącycb na 8łotogrp potską. Wielkie Kob, 1985, nr 5 
s. 2; deźełr brak Cr motywac/r do samobp/stwa wyb/erz srp na psycbołogrpt. Wielkie Koło. 1985, nr 5, s. 3; Drogr 
adepcre soc/otogrr7.'t. Wielkie Kolo, 1985, nr 5, s. 4; Kochany przyszły POLOtVłS70ł, Wielkie Koło, 1985, nr 5, s. 4. 

^ W. Rotarski, Materłały..., cz. 2. s. 5.
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Ryc. 7. Strona tytułowa czasopisma „Brzytwa"

Inauguracja „Brzytwy" jako „Organu Samorządu Studentów Filozofii [Teo

retycznej]" nastąpiła w  styczniu 1986 r., a stało się to za sprawą takich osób, 

jak Marek Durkacz, Ryszard Mirek, Jolanta Pawlak, Piotr Trubił[ł]owicz i „pewien 

sympatyczny Nieznajomy, który jednak pragnie zachować incognito'^. W e wstę-

[Dużo szczęśc/a...]. Brzytwa, 1986, nr 1, s. 8.



E o ^

pie do inauguracyjnego numeru, młodzi redaktorzy napisaii: „Ceiem, jaki sobie 

nieskromnie stawiamy, jest poruszenie środowiska naszej sekcji, zainteresowanie 

życiem naszej sekcji poprzez pubiikacje tekstów o  aktuainym wydźwięku. W iemy 

przecież, że  problemów niezałatwionych jest wieie, a łamy pisma są ideainym 

miejscem do zainteresowania nimi szerszego  grona studentów i pracowników". 

W  tej samej odezw ie inicjatorzy zaprosiii do współpracy wszystkich studentów 

(również tych reprezentujących inne wydziały) i zaapeiowaii do czyteiników, by 

czynnie zaangażowali się w  życie sekcji^.

Pismo ukazywało się w formacie A4, nakładzie 6 egzemplarzy, objętości od 

7 do 8 stron i charakteryzowało się dosyć bogatą szatą graficzną. Zam ieszczane 

na jego  łamach teksty dotyczyły głównie rozważań fHozoficznych^^ oraz bieżących 

wydarzeń z  życia Wydziału^^, Uniwersytetu^^ i nauki^°. „Brzytwie" nie dane było 

jednak zaistnieć na dłużej, ponieważ w dniu 27 iutego 1986 r.̂  ̂ Rada Wydziału 

jednogłośnie zdecydowała o  powołaniu prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia na ku

ratora zespołu redagującego pismo^^. Decyzja Rady Wydziału w środowisku stu

denckim wywołała burzę, redakcja wniosła skargę do Samorządu uczetnianego, 

jednak ten zbagatelizował sprawę, uznając ją za absurdainą, gdyż takie działanie 

nie leży w  kompetencjach Rady Wydziału. Zespół redakcyjny zaś podzielił się na 

dwa przeciwstawne obozy, w rezultacie c zego  za uznaniem decyzji Rady Wydziału 

jako obowiązującej opowiedziała się jedna osoba (którą poparł zresztą Samorząd 

Sekcyjny Filozofii Teoretycznej), pozostali zaś, w tym główny pomysłodawca pisma 

Marek Durkacz, wystąpili z  redakcjF.

Pomimo to na łamach m arcowego numeru pisma został zam ieszczony ar

tykuł autorstwa Ryszarda Mirka, który okazał się przysłowiową beczką prochu. Ar

tykuł traktował o roli kobiet w  filozofii", jego  treść z  kolei została zestawiona przez 

w ładze Wydziału z  osobą prof. Zofii Zdybickiej, a to stało się przyczyną ostrego 

sporu między prodziekanem prof. Stanisławem Kiczukiem a autorem teksu. Ten 

ostatni tak po latach wspominał polemikę: „jak już nie było argumentów, to prof. 

Kiczuk wyciągnął Biblię i stwierdził, w odpowiedzi na nasz opór, że  tu nie ma nic 

na temat, o którym mówimy"^^. W  ten oto sposób nr 4 z  kwietnia 1986 r. zakończył 

żywot „Brzytwy".

^  Drodzy/Vas</łcfepc/Pfawdy, Brzytwa, 1986, nr1,s.[1 ],
^  B. Mazurtóewicz, Czyprzełrazywan/epó/prawdyyestMamsfwem, Brzytwa, 1986, nr 1, s. 2-5; Dr Jekyll, F//ozot?a 

od kocdn/, czy/< przyczynek do estetyk/ wytworu kut/namego. Brzytwa, 1985, nr 1, s. 6-8.
^  28 tydz/e/i 8/ozo8czny, Brzytwa, 1986, nr 3, s. 1; DAN, Credo/n unus Marx, Brzytwa, 1986, nr 4. s. 7-8; m d.. Kró/ 

yestnag/?. Brzytwa, 1986, nr 4, s5 -6 .
^  m d.. K/czzwyc/pżyt, Brzytwa, 1986, nr 2, s. 7; J. P-k, Pomyś/ne w/atry w/e/ą z gór?. Brzytwa, 1986, nr 3, s. 7-8. 
^  Wasz specjalny wysłannik, tZtotMtodz/eźyEtn/czne/Ery Atomowe/, Brzytwa, 1986, nr 2, s. 5-6; RM, Pożegnan/e, 

Brzytwa, 1986, nr 4, s. 2-3.
Było to po opublikowaniu drugiego nru .Brzytwy', który ukazał się z  datą 24 II 1986 r.; dla porównania nr 1 został 
wydany 15 I, nr 3 sygnowany był datą 15 III, z  kolei nr4 datą 11 IV 1986 r.
Protokół nr 775 RW Filozofii Chrześcijańskiej KUL, 27 II 1986 r., k. 22. Kopia w posiadaniu autorki. [ń//eo8qa/n/e 
dowredzre/rśmy srę...], Brzytwa, 1986, nr 3, s. 8; Redakcja .Wielkiego Kola" ten fakt skomentowała następująco: 
.wielkie księstwo [...] w osobie Rady Wydziału Filozofii, zdecydowało, że świeżo powstałe pismo Samorządu 
Filozofii Teoretycznej nie może dalej chodzić samopas, należy dać .Brzytwie" kuratora" (S. Pieczykolan, 
Z.Brzytwą"na gardte. Wielkie Koło, 1986, nr 3 (8), s. 11).

^  S. Pieczykolan. op. cit., s. 11.
r.m. [R. Mirek], Wposzuk/wartru Marfr Magda/erty, Brzytwa, 1986, nr 3, s. 3, 7.

^  R. Mirek, e-mail do autora, kwiecień 2, 2012.
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Pismo Samorządu Studentów Prawa KUL
Ukazuje się od 1988 roku w miarę potrzeb i możliwości.

Nr 2.

Słowo od Redakcji '

W lutym ukazał się pierwszy numer JURYSTA. Teraz ukazuje się 
drugi i to już jest sukces. Pierwszy numer spotkał się z krytyką 
(że mało poważny) i ze słowami uznania (że coś nowego się ukaza
ło ) .  Były też głosy obojętne oraz głosy nieme, których nie udało 
mi się usłyszeć. Zespół redakcyjny po pierwszym numerze powię
kszył się o 300 %. Jest to duży sukces. Dlatego też JURYST̂ g 
będziemy wydawać nadal.

Pismo będzie w tonacji humorystyczne -  poważnej i to co po
ważne każdy myślący na pewno wyłapie.

Autor

SPIS tego co tu można znaleźć:

1. Vade Mecum
2. Z życia Uczelni i Wydzaiału
3. Powtórka z łaciny
4. Trzy łyki statystyki
5. Próba twórczości własnej
6. Nasi solenizanci
7. Ogłoszenia drobne
8. Słownik Studencki

W najbliższym numerze wywiady, rozpytania, opinie 
-  czyli s ^ a  co myślisz o JURYŚCIE.

Ryc. 9. Strona tytułowa czasopisma Jurysta"

W  iutym 1988 r. odbyła się inauguracja Jurysty" -  koiejnego studenckiego 

periodyku na KUL-u, którego do maja 1989 r. opublikowano łącznie 11 numerów 

-  10 numerów zwykłych i 1 numer specjalny z  okazji sympozjum pod tytułem: 

.Duchowy Testament Księdza Stefana Kardynała W yszyńskiego". Od numeru



drugiego (m arzec 1988) „Jurysta" ukazywał się z  podtytułem „Pismo Samorządu 

Studentów Prawa KUL", a wszystkie opubiikowane numery zaopatrzone były w  do

pisek: [pismo] „ukazuje się od 1988 roku w miarę potrzeb i możiiwości".

Ą ł o r y z m y

A* PALISZ.
. PŁACISZ NIE RAZ. k

ł CHOCIAŻ- ZDROWIE ALE STALE
\  TRACISZ... MÓW DO SIEBIE: -'Ł NIKOTYNA

"jA NIE PALĘ". WYWOŁUJE RAKA. j
OPORNIE DOCIERA ^  

\ FAKT TEN DO POLAKA, ć
 ̂ ŚMIERĆ

GDY NA INNYĆH
DYMISZ

ZGUBIŁA KOSĘ 
L - WALĆZY

Z BLISKA.
NIE ZATRUWASZ ŚRODOWISKA?^'!'""

PAPtEROSEM.

ZAMIAST CHODZIĆ 
DO DOKTORA 
- RZUĆ PALENIE 
PÓKI PORA

TATUŚ PALI. 
MAMA PALI.
WIEC Z NICH 

\  PRZYKŁAD BIORĄ MALI

PALĄC NIE ZDAJESZ SOBIE 
SPRAWY.
ZE ZŁYCH SKUTKÓW 
TEJ ZABAWY.

IłlE ULEGAJ 
WiEDZ. ŻE PALiC 
JEST iłlEZDROWO!

Ryc. 10. Plakat z aforyzmami o paleniu dołączony do czasopisma „Jurysta"



W e wstępie do pierwszego numeru redakcja napisała: „«Jurysta» to młodszy 

kolega «W okandy»^ , jednak znacznie mniej ambitny [...]. Chcemy na «łam ach» 

tego pisma spróbować swoich możliwości, zaprezentować to i owo, aby oderwać 

W as choć na chwilę od nauki i poinformować o  tym, co dzieje się w murach naszej 

szacownej Uczelni, a szczególn ie o tym, co dzieje się na naszym Wydziale. Każdy 

może tutaj spróbować, co potrafi, a w ięc czekamy na W aszą stałą (lub dorywczą) 

wspćłpracę"^^.

W  innym miejscu pierwszego numeru zaznaczono: „Do wychodzących już 

pisemek na naszej Uczelni Samorząd Studentów Prawa pragnie dołączyć i swoje. 

Bez żadnej zgody kogokolwiek z  władz uczelni będziemy wydawać pismo o wszyst

kim, co się u nas dzieje [...]. Żywimy głębokie przekonanie, ż e  nasze pismo będzie 

godnie reprezentować się wśród innych pism ukazujących się na naszej Uczelni 

[...]. Jesteśmy samorządni (Pismo Samorządu Studentów Prawa), zależni (przede 

wszystkim od woli autorów) i młodzi (przynajmniej tak nam się wydaje)"^^.

Redaktorem pisma został Jacek Szczot, ukazywało się ono w objętości 

od 4 do 5 stron, formacie A4 i nakładzie 3 -4  egz.^^ Wyjątkiem był wspomniany nr 

specjalny, który został wydany w formacie A5, nakładzie 300 egz. i objętości 11 

stron. „Jurysta" ukazywał się w formie maszynopisu, za sprawą -  jak żartobliwie 

pisała redakcja -  „Własnych Zakładów Graficznych"^", a następnie wywieszany 

w  gablotach Samorządu Studentów oraz wykładany w  czytelni zakładowej. Do nie

których numerów dołączane były tzw. materiały informacyjne zewnętrzne, których 

przykładem był plakat z  aforyzmami o paleniu.

Celem wydawnictwa było informowanie o wydarzeniach istotnych dla W y

działu oraz poczynaniach studentów prawa i samorządu studenckiego -  tego typu 

teksty były zam ieszczane na ogół w pierwszej części periodyku^\ Nie zabrakło 

w  nim również miejsca na publicystykę^^ i rubryki stałe, wśród których znalazły się: 

redagowane z  dużą dozą humoru „Trzy łyki statystyki"^" i „Ogłoszenia drobne"^", 

a także „Próba twórczości własnej"^", „Powtórka z  łaciny"^", w  której przytacza

no liczne łacińskie sentencje wraz z  ich tłumaczeniami oraz „Nasi solenizanci"^^, 

w której informowano o  imieninach przypadających w najbliższych terminach.

^  „Wokanda* ukazywała się w latach 1986-1988 z  ramienia Koła Naukowego Prawników KUL. Szerzej nt. 
„Wokandy* zob. W. Rotarski, Matena^..., cz. 2, s. 5, 7; B. Centek, Zapomrr/arre..., s. 50-51. W  latach 1986-1988 
na KUL-u ukazywało się nadto „Vade Mecum* (od nru 7 z  1987 r. z  podtytułem „Pismo polityczno-kulturalne*), 
redagowane przez związanego ze  wspomnianą wyżej „Teczką Historyczną* Andrzeja Szlęzaka przy współpracy 
z  takimi osobami, jak: Tomasz Pieczonka i Robert Rosłon, a z  czasem także Piotr Jankowski i Witold A. 
Chmielewski. Redakcja tego pisma powołała też Klub Dyskusyjny Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum* 
działający przy Samorządzie Studentów Prawa (W. Rotarski, Małerra/y.. cz. 2, s. 7). Nie udało się jednak ustalić, 
czy samo pismo wydawane przez sekcję prawniczą było pismem o charakterze ideowym skupiającym osoby 
z  różnych kierunków studiów, ponieważ autorka nie dotarła do żadnego numeru tego wydawnictwa.
Ten, któremu przyszło to do głowy. Słowo wstępne. Jurysta, 1988, nr 1, s. 1.

^  J. Szczot, Artykuł wstępny. Jurysta, 1988, nr 1, s. 2.
^  Ibidem.

Stopki redakcyjne „Jurysty".
łnforrrtage z  żyda Lłczełn/ r Wydz/ału, Jurysta, 1988, nr 1, s. 3; łntormac/e o  pracy Samorządu Wydzrałowego, 
Jurysta, 1988, nr 1, s 3; A. Szlęzak, Vade Mecum, Jurysta, 1988, nr 2, s. 2; Z żyda kUrdz/ału, Jurysta, 1988, nr 4, 
s. 2-3; E. Fojt, O wyboractr. Jurysta, 1988, nr 5, s. 2.

^  M. Drozdek. Omanrpułac;r, Jurysta, 1988, nr 7, s. 2-3.
"  Trzy łykr statystyk/. Jurysta, 1988, nr 7, s. 4; Trzy łyk/ statystyk/. Jurysta. 1988, nr 8, s. [3j.
"  Ogłoszen/a drobne. Jurysta, 1989, nr6, s. [5]; Ogłoszen/a drobne. Jurysta. 1989, nr 10, s. [3].

Próba twórczość/ własne/, Jurysta, 1988, nr 6, s. [3j; Próba twórczość/ własne/. Jurysta, 1989, nr 10, s. 4.
"  Powtórka z  łac/ny. Jurysta, 1988, nr 7, s. [4]; Powtórka z  łac/ny. Jurysta, 1989, nr 10, s. [3].
"  Nas/ so/en/zanc/. Jurysta, 1988, nr 7, s. [4j.
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Wydanie s]necj:dnc z oiśazii sympozium 
„Duuiłuwy Tcstantent Ksiydz.a Stefana Kardynata Wyszyńskie}^o'
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P  R  O  G  R  A  A4

Ryc. 11. Wydanie specjaine czasopisma „Jurysta "

Okraszająca każdy numer szczypta humoru nie była przypadkowa, wieio- 

krotnie bowiem redakcja podkreślała, że  pismo wydawane jest „w tonacji humory-



styczno-poważnej i to, co poważne, każdy myślący na pewno wyłapie"^^. Z  kolei 

jego  główny inicjator i redaktor Jacek Szczot po latach powiedział, „cechą charak

terystyczną pisma było ukazywanie spraw z  perspektywy studentów i z  zastosowa- 

Eołił niem skrótów i języka (niedopowiedzeń) [...] doskonale znanych w środowisku"^^.
Boru

Raptularz

Ryc. 12. Strona tytułowa czasopisma „Raptularz"

^  Autor, Stówo od retratfc/f. Jurysta, 1988, nr 2, s. 1. 
"  J. Szczot, list do autora, czerwiec 28, 2012.



w  1988 r. za  sprawą studentów skupionych wokół Samorządu Studentów 

Historii KUL powstały dwie inicjatywy wydawnicze. W  październiku tegoż roku 

ukazał się pien/vszy i jedyny numer „Raptularza'^ będącego wspólnym dziełem 

wspom nianego samorządu oraz Koła Historyków Studentów KUL. „Raptularz" 

był pismem o charakterze naukowym, a jego  zespół redakcyjny tworzył pełniący 

funkcję redaktora naczelnego Wojciech Rotarski przy współpracy Witolda Lechow

skiego i Adama Masiulanisa. Drugą inicjatywą wydawniczą Samorządu Studen

tów Historii były „Kuluary", których premiera odbyła się w  listopadzie tego roku^L 

Niestety, autorce artykułu nie udało się dotrzeć ani do żadnego z  opublikowanych 

numerów, ani do bardziej szczegółowych informacji na ich temat.

Narodziny kolejnego pisma, tym razem będącego wizytówką samorządu 

studentów sekcji społecznej, odbyły się w  styczniu 1989 r. „Fakty i Opinie" (potocz

nie zwane „FiOłkiem") przepisywane były na maszynie i upubliczniane w  formie 

gazetki ściennej, przez co porównywane były do pierwszych numerów wspomnia

nego wyżej „BlS-a"^.

W  ostatniej dekadzie PR L w  strukturach samorządu KUL ukazywało się 

łącznie co najmniej 11 czasopism, przy czym 3 tytuły miały charakter ogólnosamo- 

rządowy, 6 redagowanych było przez poszczególne sekcje, a 2 przygotowywane 

w  koedycji sekcji samorządowych oraz kół naukowych. W idać zatem wyraźnie, 

że  zdecydowana w iększość inicjatyw wydawniczych była podejmowana lokalnie, 

na szczeblu wydziałów czy poszczególnych kierunków. Warto też zauważyć, że 

w  przypadku innych lubelskich uczelni studencki „rynek wydawniczy" nie rozwijał 

się tak intensywnie.

Mimo że  w iększość omówionych wyżej pism miała na ogół charakter nisko

nakładowych efemeryd, to znalazły się także tytuły wydawane przez dłuższy czas, 

których przykładem jest „Wielkie Koło" oraz takie, które doczekały się stosunko

wo wysokich nakładów, jak choćby „BIS". Na odrębną uwagę zasługuje kwestia 

czasopism  wydawanych jedynie w formie gazetek ściennych, których badanie 

jest zadaniem szczególn ie trudnym, ponieważ na ogół nie zachowała się po nich 

żadna dokumentacja.

Osobne zagadnienie stanowi środowisko osób wydających analizowane 

periodyki. Warto zauważyć, że  były to osoby bardzo aktywne, niejednokrotnie 

zaangażowane w  ukazywanie się kilku tytułów jednocześnie (np. Wojciech Ro

tarski). Należy zwrócić uwagę, że  wiele z  nich do dnia dzisiejszego jest związana 

z  dziennikarstwem. Z tego względu czasopisma studenckie jawią się jako kuźnia 

przyszłych kadr tejże profesji.

^  Numer został opublikowanyzdatą kwietniową, jednakwpraktyce ukazał sięwpaździerniku. Więcej nt. Raptu/arza 
zob. B. Centek, Zapomn/ane..., s. 45.
W. Rotarski, Mater/a/y..., cz. 2, s. 8.

^  [Ukazałs/ę płerwszy numer...], BiS 1989, nr 1-2 (38-39), s. 9.



Bibtiog rafia

Czasopism a

BIS 1988-1989.

Brzytwa 1986.

Jurysta 1988-1989.
KU L4^^987 .

Ra^ula^:198&
Spojrzenia 1981.

Wielkie Koło 1984-1988.

Źródła niepubiikowane

Protokół nr 775 RW  Filozofii Chrześcijańskiej KUL, 27 I11986 r., k. 22. Kopia 

w  posiadaniu autorki.

Źródła drukowane

Czy cenzor my// s/ę /y//ro raz? Z  cenzorem /t<far/(/em Św/cą rozma w/a/ /Wac/e/ 

f?yb/ńs/r/, Kontakt, 1988, nr 11, s. 32-45.

Opracowania

Centek Barbara, Zapomn/ane czasop/sma s/udenc/r/c/? /ró/nau/rowyc/? KU/. 

('1944-1989^, Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. 17: 2014, z  2, s. 31-53.

Gomoliszek Joanna, Ł/n/wersy/ec/r/e p/sma s/uc/enc/r/e w Po/sce w /afacń 

1945-1989, Toruń 2011.

Drozdek Mirosław, KL//.-/er. /t4a/er/a/y Samorządu Sfuden/ów, Ład, 1988, 

nr 24, s. 13.

Rotarski W ojciech, /Ha/er/a/y do /3/b//ogfraA czasop/sm s/udenc/r/c/ł na 

KUL-U, cz. 1, 1980-1981, Volta, 1989, nr 1, s. 15.

Rotarski W ojciech, /S4a/er/a/y do b/Mogra/ż7 czasop/sm s/udenc/r/c/ł na 

KUL-U, cz. 2, 1 9 8 2 - V/1988, Volta, 1989, nr 2, s. 5-8.

Strzelecka Jolanta, Us/awa o cenzurze. Tygodnik Solidarności, 1981, nr 30,

s. 12.

Szpor Franciszek, da/r /o z  cenzurą prasową L)y/o fw  Po/sce Ludowe/), Z e

szyty Edukacji Kulturalnej 2001, nr 32, s. 87-107.

Korespondencja

Mirek Ryszard, e-maii do autora, kwiecień 2, 2012.

Szczot Jacek, list do autora, czerw iec 28, 2012.

Zbierski Tomasz, e-maii do autora, kwiecień 26, 2012.

Nadesłany: 31 V  2016

Nadesłany po poprawkach recenzyjnych: 31 VIII 2016 

Zaakceptowany: 9 !X 2016



Barbara Centek

tnstitute o f tnformation Science and Book Studies,

Nicolaus Copernicus University in Toruń 

e-mail: bcentek@umk.pl

Barbara Centek, Ph.D, works as a scholar In the Institute o f Scientific Infor

mation and Bibliology o f Nicolaus Copernicus University in Toruń. Her research 

interest concentrate on the issues o f reading and the press in the post-war period. 

In 2004 she graduated from Nicolaus Copernicus University, the Department of 

Library Science and Scientific Information. Under the supervision o f Prof. dr hab. 

Grażyna Gzella she prepared her doctoral dissertation titled Sc/enf/Wc and Popu- 

/adzed Sc/ence magaz/nes o f f/ie LuMn Land /n fde years f944-f989, which she 

defended in 2009.

'Let them write...': the pubiishing activity of the Student 

Government of the Cathohc University of Lublin in the last 

decade of the Polish People s Republic

eyw ord s : student m agazines, the student government, Lublin, the Catholic University o f 

Lublin, KUL, the publishing activity o f students

um mary: A s  a result o f the law about censorship o f 31 July 1981, the conditions o f pub

lishing texts in print som ewhat changed. Internal prints o f  an organization w ere  among 

texts which no longer underwent the preliminary control. Owing to this, numerous student 

m agazines, published as  internal prints o f the university, sprung us like mushrooms in the 

CatholicUniversityof Lublin in a smali circulation. At leaste leven  o f them w ere published by 

the student governm ent or its sub-departments. The group included both m agazines which 

appeared oniy once or a few  times ( e .g. "Spojrzenia", "Brzytwa") and the on es  which went 

beyond the university entourage (e .g. "BIS").
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Dr. Barbara Centek ist wissenschaftiiche Mitarbeiterin am Institut fur W issenschaft- 

liche Information und Buchkunde an der Nikolaus-Kopemikus-Universitat in Thorn. Ihre 

wissenschaftiiche Interessen konzentrieren sich auf Fragen des Lesens und der P resse  in 

der Nachkriegszeit. 2004 schloss sie das Studium der Bibliothekwissenschaft und der wis- 

senschaftlichen Information an der Universitat in Thom  ab. Unterder Leitung von Frau Prof. 

Dr. habil. Grażyna G zella bereitete sie ihre Dissertation unter dem  Titel: .W issenschaftiiche 

und populanwissenschaftiiche Periodika im Lubliner Raum in den Jahren 1944-1989" vor, 

die sie 2009 verteidigte.

„Sie konnen sich da was schreiben...", Herausgeberische 

Tatigkeit studentischer Selbstverwaltung der Katholischen 

Universitat Lublin in der letzten Dekade der Volksrepublik 

Polen

ch lu sse lw órter: studentische Zeitschriften, studentische Selbstverwaltung, Lublin, Katho- 

lische Lubliner Universitat, KUL, herausgeberische Tatigkeit der Studenten

u sam m en fa ssu n g : Infolge d es  am 31. Juli 1981 verabsch iedeten  G ese tze s  uber die 

Zensur haben sich die Druckvoraussetzungen fur Veróffentlichungen verandert. Auf die 

Vorkontrolle hat man unter anderem  im Falle von internen Veróffentlichungen von Organi- 

sationen verzichtet. W ie P ilze nach dem  R egen  erschienen an der Katholischen Lubliner 

Universitat, - zumeist in geringer Auflage ais interne Drucksorten - zahireiche studentische 

Zeitschriften. Die Herausgabe von mindestens e lf von denen wurde durch die studentische 

Selbstverwaltung bzw. dereń Sektionen vorangetrieben. In d ieser Gruppe befinden sich 

sowohl solche Zeitschriften, die es  hóchstens bis auf ein paar Nummern gebracht haben 

(w ie z.B. „Spojrzenia" und „Brzytwa") ais auch solche, dereń Wirkungskraft uber das Uni- 

versitatsmilieu hinausging (z.B. „BIS").
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ostępność serwisów internetowych na 

^przykładzie pakietu startowego ][Biblioteka

Tekst jest opublikowany na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC  BY-ND 3.0 PL).

Dr Dominik Mirosław Piotrowski pracuje zaw odow o w  Bibliotece Uniwersyteckiej 

w  Toruniu. Do zainteresowań naukowych autora należą open source'ow e system y zarzą 

dzania treścią, usługi biblioteczne funkcjonujące w  modelu chmurowym oraz Otwarta na

uka. Do ważniejszych publikacji można zaliczyć: C/oud Compuf/ng as  NetWork Enwronment 

/n Students Work, Information World, t. 14: 2013, nr 1, s. 191-198; Markedng wmed/ach 

społeczrrych r?a przyk/adz/e strorry spo/ecznośc/owe/ B/Motek/ Un/wersyteck/e/ w  serw/s/e 

Eacebook, Folia Toruniensia, t. 11: 2011, s. 135-144; Wdrażan/e System ów  Zarządzan/a 

7reśc/ą w  b/bt/otekactr na przyktadz/e serw/su B/BL/OTEK/.UMK.PL.' system  mk^rmacyyno- 

-b/Moteczny L/r?/wersyteto M/ko/ą/a Kopern/ka w  7brun/u, [w:] B/Motekarz.* un/wersa/ność 

/ mnowacyyhość protes/7, praca zbiór., B ydgoszcz 2009, s. 45-56.

Dr Paw eł M arzec jest pracownikiem Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uni

wersytetu Kazim ierza W ie lk iego w  B ydgoszczy. Naukowo zajm uje się informatologią. 

S zczegó ln ą  uwagę pośw ięca ocen ie jakości oraz architekturze informacji serw isów  inter

netowych. Do najważniejszych publikacji należą: Testy użyteczność/serw/su/nternetowego 

B/b//otek/ tyn/wersyteck/ę/ w  Tbrun/u. stud/um przypadku. Przegląd Biblioteczny, 2008, nr 

2, s. 260-275; Ocena użyteczność/ serw/su B/b//otek/ Un/wersyteck/e/ w  Tbrun/u z  wyko- 

rzystan/em tectin/k/ wędrówk/ poznaw czej, [w:] /Yauka o  /ntbrmac/7 w  okres/e zm/an, red. 

B. Sosińska-Kalata i E. Chuchro, W arszaw a 2013, s. 415-432.

łow a  k lu czow e: dostępność, accessibility, Joomlal, CMS, W C A G  2.0, biblioteki publiczne

tre s zc zen ie . JBiblioteka to innowacyjny pakiet startowy (oparty na open  source CM S 

Joom lal) dla bibliotek publicznych, kładący nacisk na dostępność stron internetowych 

(access/M/ty). Biblioteki za  je go  pom ocą m ogą w drożyć gotow y portal internetowy, który 

z  założenia spełnia wymagania standardu W C A G  2.0 (W eb  Content Accessibility Guide- 

lines) oraz użyteczności (usab///ty) serw isów  www. Jest to niezwykle w ażne z e  względu 

na Rozporządzen ie Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w  sprawie Krajowych Ram

mailto:dpi@umk.pl
mailto:pmarzec@ukw.edu.pl


Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w  postaci elektronicznej oraz minimalnych wym agań dla system ów  teleinformatycznych 

(Dz. U. 2012, pozycja 526). Rozporządzen ie to zobow iązu je podmioty realizujące zadania 

publiczne do dostosowania serw isów www do standardu W C A G  2.0, uznanego w  większo- 

ści krajów Europy.

w  artykule zaprezentowano wyniki analizy eksperckiej dotyczącej przeglądu funk

cjonalności pakietu JBiblioteka oraz analizy je go  dostępności. Głównym celem  niniejszego 

tekstu jest przedstawienie nowych rozwiązań w zakresie dostosowywania serw isów  inter

netowych do potrzeb osób z  różnego typu niepełnosprawnościami oraz zaznajom ienie śro

dowiska bibliotekarskiego z  innowacyjnymi rozwiązaniami w  zakresie podnoszenia jakości 

bibliotecznych serw isów internetowych.

Ce! i struktura artykułu

Głównym celem  artykułu jest przedstawienie nowych rozwiązań w  zakresie 

dostosowywania serwisów internetowych do potrzeb osób z  różnego typu nie

pełnosprawnościami. Przyczynkiem do podjęcia tej problematyki jest pojawienie 

się pakietu instalacyjnego JBiblioteka, który oparty jest na systemie zarządzania 

treścią Joomta!. W  pracy przedstawiono wyniki analizy eksperckiej dostępnych 

funkcjonalności pakietu oraz jego  zgodności z  wytycznymi W eb Content Acces- 

sibility Guidelines (W CAG ), które zostały uwzględnione w  Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w  sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w  postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Realizacja celu zakładała:

1) zainstalowanie pakietu JBiblioteka,

2) przegląd funkcjonalności pod kątem możliwości realizacji usług bibliotecznych,

3) analizę dostępności pakietu przy wykorzystaniu wybranych walidatorów.

P oszczegó ln e  działania były realizowane od grudnia 2015 do kwietnia 

2016 r. W  ich trakcie autorzy artykułu konsultowali z  twórcami pakietu JBiblioteka 

jego  strukturę nawigacyjną oraz system etykietowania. Zaproponowano także 

wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności realizujących takie zadania, jak:

1) moduł zawierający wyszukiwarkę w katalogu OPAC dostępny w centralnym 

miejscu serwisu,

2) komponent do zarządzania wydarzeniami w bibliotece wraz z  modułem ich 

prezentacji na stronie startowej,

3) komponent do zarządzania informacjami o godzinach otwarcia biblioteki wraz 

z  modułem ich prezentacji,

4 ) możliwość zarządzania informacjami o działalności filii bibliotecznych.

Artykuł składa się z  siedmiu części. W e wstępie omówiono ogólną proble

matykę tworzenia dostępnych stron internetowych. Następnie przedstawiono naj

ważniejsze akty prawne określające wymagania w obec serwisów internetowych 

w zakresie dostępności. W  kolejnych częściach przybliżono system zarządzania 

treścią Joomlal, projekt Kuźnia Dostępnych Stron oraz pakiet instalacyjny JBiblio

teka. W  dalszej kolejności zaprezentowano wyniki ewaluacji pakietu za pośrednie-



twem wybranych watidatorów. Artykuł kończy podsumowanie, w którym zawarto 

wnioski związane z  reaiizacją podjętych działań.

Wstęp

Deklarowana przez World W ide W eb Consortium (W 3C ) misja zapewnienia 

długoterminowego rozwoju Sieci opiera się na wizji określanej jako „One Web". 

Jednym z jej kluczowych elem entów jest zbiór zasad zapewniających dostęp do 

zasobów  internetowych dla wszystkich osób bez względu na wykorzystywane 

urządzenia, oprogramowanie, infrastrukturę sieciową, język ojczysty, krąg kultu

rowy, położenie geograficzne, czy też fizyczne lub psychiczne zdolności^ Ostatni 

z  wymienionych aspektów w sposób szczególny odnosi się do problemów do

stępności serwisów internetowych. W  obrębie W 3C funkcjonuje inicjatywa W eb 

Accessibility lnitiative (WAI), dla której przedmiotem działalności jest dostępność. 

Pierwsza rekomendacja w zakresie dostępności stron internetowych dla osób 

z  różnymi niepełnosprawnościami została opublikowana 5 maja 1999 r. pt. Web 

Confenf Access/b/7/'fy Gu/de//nes CWCAG). W  grudniu 2008 r. wydano drugą wersję 

tych zaleceń. W  październiku 2012 r. została ona przyjęta jako międzynarodowa 

norma ISO/IEC 40500:2012 -  /n/ormaf/on fecbno/ogy- W 3C Web Confenf Acces- 

s/b/7/fy Gu/deZ/nes (*WCAG) 2.0.

Znaczen ie dostępności treści internetowych zostało dostrzeżone także 

przez polskie władze. W  kwietniu 2012 r. przyjęto Rozporządzenie Rady Mini

strów w  sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w  postaci elektronicznej oraz minimal

nych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). 

Ponadto Ministerstwo Cyfryzacji (wcześniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) 

w ostatnich latach zorganizowało szereg konkursów z  zakresu dostępności stron 

internetowych. Uczestniczyły w nich organizacje pozarządowe, a wynikiem ich pra

cy jest m in. Baza w iedzy o  dostępności^. Wśród siedmiu podmiotów realizujących 

różnego rodzaju działania znajduje się projekt Kuźnia Dostępnych Stron Fundacji 

PCJ Otwarte Źródła oraz Spółdzielni Socjalnej FADO.

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron opiera się na otwartym systemie zarzą

dzania treścią (ang. Confenf Management System, dalej: CM S) Joomla!. CMS to 

funkcjonujący w  środowisku sieciowym system, odpowiedzialny za gromadzenie, 

zarządzanie oraz publikację różnego rodzaju treści. Joomla! jest jednym z naj

bardziej popularnych systemów tego typu. Jego dodatkowym atutem jest to, że 

należąc do wolnego oprogramowania, jest upowszechniany na warunkach licencji 

GNU/GPL (G7VU's not Un/'x/Genera/ Pubt/c L/cense). Stosowanie systemów za

rządzania treścią może w  znaczący sposób ułatwić tworzenie dostępnych stron

W3C m/ss/on, [w:] Wofłd W/de Web Consod/um (W3C) [oniine], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny w Wodd Wide 
Web: https://www.w3.org/Consortium/mission.
Op/s prp/eMu, [w:] Baza w/edzy o  dosfępnośd CMrn/sfersfwo Cy/ryzac]/) [oniine], [dostęp 2 iV 2016]. Dostępny 
w World Wide Web: https://mc.gov.pl/pro]ekty/baza-wiedzy-o-dostepnosci/opis-pro]ektu.

https://www.w3.org/Consortium/mission
https://mc.gov.pl/pro%5dekty/baza-wiedzy-o-dostepnosci/opis-pro%5dektu


internetowych^. W  procesie reatizacji wytycznych dostępności ktuczową rolę od

grywają szablony"^, diatego też w ramach reatizacji projektu Ministerstwa Cyfryzacji 

Kuźnia Dostępnych Stron udostępnia pakiety startowe bazujące na Joomta! oraz 

szablony zgodne z  wytycznymi dostępności. Jeden z  udostępnionych pakietów 

o nazwie JBiblioteka dedykowany jest poiskim bibiiotekom pubiicznym. Dotych

czas w  grupie woinego oprogramowania nie powstał jeszcze  CMS ogótnego prze

znaczenia, zaprojektowany z  myślą o budowie sen/visów bibliotecznych^. Obecnie 

książnice często  implementują otwarte rozwiązania CMS, dostosowując je  do 

własnych potrzeb, jednakże przystosowanie takiego systemu, jak Drupal, Joomla! 

czy WordPress, wymaga pewnego nakładu czasu oraz w iedzy dotyczącej cho

ciażby właściwego doboru i konfiguracji odpowiednich rozszerzeń (w  tym motywu 

graficznego). Wykorzystanie przygotowanego pakietu stwarza okazję do moderni

zacji funkcjonujących wdrożeń systemów zarządzania treścią. Jest to szczególn ie 

istotne w kontekście minimalizowania barier informacyjnych dla osób z  niepełno- 

sprawnościami. JBiblioteka zapewnia, jak wynika z  deklaracji twórców pakietu, 

wsparcie dta spełniania wymagań dostępności stron internetowych.

Prawodawstwo w zakresie dostępności serwisów 
internetowych instytucji pubiicznych

w  dniu 13 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

przyjęło Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Artykuł 9 tego dokumen

tu w  sposób szczególny opisuje kwestię dostępności do „środowiska fizycznego, 

środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów infor- 

macyjno-komunikacyjnych"^. Zobowiązuje on m.in. do podjęcia wszeikich działań 

na rzecz likwidacji barier dostępu do informacji, komunikacji i usług elektronicz

nych. Stanowi podstawę do formułowania szczegółowych przepisów dotyczących 

zagwarantowania osobom  z niepełnosprawnościami korzystania na zasadach 

równości z  zasobów  informacyjnych i usług elektronicznych wszeikich instytucji 

publicznych^. W  związku z  podpisaniem przez rząd Polski Konwencji 20 marca 

2007 r. i jej ratyfikację, która odbyła się 6 września 2012 r., Polska zobowiązała 

się do wprowadzenia takich rozwiązań prawnych. Obecnie instytucje publiczne 

w  Polsce zobowiązane są do udostępniania serwisów internetowych dostępnych 

dla osób z  niepełnosprawnościami. W ym óg ten jest regulowany przez Rozpo-

Por. S. Rainville-Pitt, J. M. D Amour, Us/ng a CMS ło C/ieafe Fa//y Access/b/e Web S/(es, Journal of Access 
Services, t. 6: 2009, nr 1-2, s. 261-264; I. H. Dunlap, How Dafabase-Dr/sren Web S/les Enbance Access/b/My, 
Library Hi Tech News, t. 23: 2006, nr 8, s. 34-38.
Por. N. Hegarty, D. Kane, New Web S/łe, New Opportun/bes. Enforc/ng Sfandards Comp/rance w/łb/n a Gonieni 
Managemeni Syslem, Library Hi Tech, t. 25: 2007, nr 2, s. 276-287; A. Schmetzke, D. Comeaux, Access/b/1/1y 
o f Academ/c Library Web Srles In Norlb Amenca. Currenl Siałoś and Trends (2002-2012), Library Hi Tech, t. 31: 
2013. nr 1. s. 8-33.
Zob. E. L. Black, Selecirng a Web Gonieni Managemeni Syslem for an Academ/c Library Websrle, Information 
Technology and Libraries [oniine], t. 30: 2011, nr 4, s. 185- 189 [dostęp 6 III 2016], Dostępny w World Wide Web: 
http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/1869/1707.
Konwencja o Prawach Ósób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, [dostęp 20.04.2016]. Dostępny 
w World Wide Web: https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.
Przegląd światowego prawodawstwa w zakresie dostępności stron omówiono m.in. w: World Laws -  Iniroducllon 
1o Laws Throrrghoul Ihe World, [w:] WebAIM (Web Accessibllrly In Mrnd) [oniine], [dostęp 20 IV 2016], Dostępny 
w World Wide Web: http://webaim.org/articles/laws/world/.

http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/1869/1707
https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych
http://webaim.org/articles/laws/world/


rządzenie Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów te

leinformatycznych. Zapis dotyczący dostępności systemów teleinformatycznych 

realizujących zadania publiczne został zawarty w art. 19, gdzie jako źródło wytycz

nych wskazano rekomendację lĄlsb Confenf<4ccess/b/7/fy Gu/de//nes 2.0 (W CAG  

2.0). Zbiór wytycznych wraz z  informacją o wymaganym poziomie ich spełniania 

zawarto w Załączniku nr 4 omawianego rozporządzenia^.

Omówienie wytycznych Web Content Accessibiiity Guideiines 
2.0 (WCAG 2.0) dotyczących projektowania dostępnych stron 
internetowych

H/yfyczne d/a dostępność/ treść//nternetowyct? 2 .0 -  łVCAG 2.0 (ang. l^/eb 

Content Access/b/7/ty Gu/det/nes 2.0) to jeden z  najważniejszych dokumentów 

stanowiących źródło wytycznych projektowania dostępnych stron internetowych^. 

Stanowi on rekomendację Konsorcjum W 3C. Został opublikowany 11 grudnia 

2008 r., zastępując wcześniejszą rekomendację W CAG 1.0 z  maja 1999 r.̂ ° Głów

nym założen iem  zbioru wytycznych jest określenie zasad projektowania stron 

internetowych pozbawionych barier informacyjnych dla osób z  różnymi typami 

niepełnosprawności. Dokument uwzględnia potrzeby następujących grup osób:

1) niewidomych i słabowidzących,

2) głuchych i niedosłyszących,

3) mających trudności w uczeniu się,

4 ) z  ograniczeniami kognitywnymi,

5) niepełnosprawnych ruchowo,

6) z  zaburzeniami mowy,

7) z  nadwrażliwością na światło,

8) osób z  niepełnosprawnościami złożonymi.

W  dokumencie wymieniane są także osoby starsze, których sprawność zmienia 

się z  wiekiem. Autorzy dokumentu przyznają, że zlikwidowanie wszystkich barier 

nie jest możliwe ze  względu na ograniczenia techniczne oraz różnorodność indy

widualnych potrzeb poszczególnych użytkowników. Jednakże zaimplementowanie 

W CAG  2.0 zapewnia wysoki poziom przyjazności stron internetowych i stwarza 

podstawy równości dostępu do informacji.

Wskaźniki dotyczące dostępności zostały zorganizowane na czterech hie

rarchicznych i uzupełniających się poziomach. Na najwyższym znajdują się cztery 

podstawowe „zasady " (postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność).

'  Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 12 IV 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. minimainych 
wymagań dia rejestrów pubiicznych i wymiany informacji w postaci eiektronicznej oraz minimainych wymagań dia 
systemów teieinfonnatycznych, (Dz. U. 2012, poz. 526).

" Wed Con/enf /tccessM/y Gu/de/rrres /WC/tG) 2.0. [w:] World W de Wed Consort/um )'W3C) [oniine]. [dostęp 
20 IV 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.w3.org/TR/WCAG20/.
Wed Con/en/Access/d////y Gu/de/rrres f.O. [w:] Wor/d W/de Wed Consorf/um j^W3C) [oniine]. [dostęp 20 IV 2016]. 
Dostępny w World Wide Web: https://www.w3.org/TR/WCAG10/.

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
https://www.w3.org/TR/WCAG10/


które na kotejnym poziom ie uzupełnia dwanaście „wytycznych". Stanowią one 

ceie, które naieży zrealizować w kontekście zapewnienia odpowiedniego poziomu 

dostępności. Do poszczegótnych wytycznych dołączone są mierzalne „kryteria 

sukcesu". Służą one do sprawdzenia zgodności serwisu internetowego z  wytycz

nymi dostępności. Zgodność z  wytycznymi można mierzyć na trzech poziomach: 

A  -  najniższym, AA  -  średnim oraz A AA  -  najwyższym. Na ostatnim poziomie 

zawarto „techniki wystarczające i doradcze", których stosowanie pozwala na re

alizację wytycznych. Zbiór technik nie ma charakteru formalnego, a jedynie infor

macyjny.

Przegląd zasad i wytycznych przedstawia się następująco:

1. Postrzegalność: „informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą 

być przedstawione użytkownikom w  sposób dostępny dla ich zmysłów"^^. Za

sada zawiera cztery wytyczne, które określają m.in.: wymagania dotyczące 

stosowania alternatywnych form prezentacji zawartości stron internetowych, 

możliwości dostosowania formy prezentacji treści wizualnej (kontrastu) oraz 

treści dźwiękowej do tła, na którym występuje do potrzeb określonych grup 

odbiorców z dysfunkcjami wzroku oraz słuchu.

2. Funkcjonalność: „komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą 

być funkcjonalne"^^. Cztery wytyczne tej zasady dotyczą m.in.: zorganizowa

nia dostępu do treści oraz możliwości nawigacji za pośrednictwem klawiatury, 

zorganizowania alternatywnych form nawigacji, możliwości kontroli czasu wy

świetlania treści oraz poziomu migotania obiektów zapobiegającemu atakom 

padaczki.

3. Zrozumiałość: „informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być 

zrozumiałe"^^. Trzy wytyczne tej zasady określają m.in.: wymogi dotyczące 

stosowania zrozumiałego języka treści i stosowania funkcji ułatwiających jego  

zrozumienie, przewidywalności działania stron internetowych oraz wsparcie 

użytkownika w trakcie wprowadzania danych np. do okien dialogowych.

4. Solidność: „treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być sku

tecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, 

w tym technologie wspomagające"^". Do tej zasady przypisano jedną wytycz

ną, która dotyczy kompatybilności z  obecnymi oraz przyszłymi rozwiązaniami 

technicznymi wykorzystywanymi przez użytkowników^^.

Joomia!

Joomla! (w  języku suahili oznacza „razem") to jeden z  najbardziej popu

larnych systemów zarządzania treścią (CM S) o otwartym dostępie do kodu źró-

"  Wyfyczne d/a dosfppnośd freśc/ /nfe/nerowyd? 2.0 CWC^G 2.0), [w:] Fundaga /naryTuT Rozwo/u Reg<oaa/nego 
[Online], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fdc.org.pl/wcag2/index.html.
Ibidem.

"  Ibidem.
14 yyytyczrre d/a dostępność/ freśd /nfemefowyct! 2.0 )WC/tG 2.0).

Szczegóły dotyczące interpretacji oraz implementac]! wytycznych WCAG 2.0, por. np.: f/ow to meet WCAG 
2.0, [w:] Worfd W/de Web Consort/um )W3C) [oniine], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny w World Wide Web: 
https://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/.

http://www.fdc.org.pl/wcag2/index.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/


dłowego. Joomta! charakteryzuje się prostotą obsługi i przyjaznym interfejsem, 

w którym nacisk kładziony jest na doświadczenia użytkownika. Jego najnowsza 

wersja zapewnia pełne wsparcie dta urządzeń mobiinych. Joomtę! cechuje wysoka 

etastyczność oparta na bogatym wachiarzu rozszerzeń. To właśnie rozszerzainość 

sprawia, że  jest to system ogóinego przeznaczenia, za pomocą którego można 

tworzyć serwisy internetowe niemai dowoinego typu. Jednocześnie Joomta! posia

da swój rdzenny wachtarz funkcji podstawowych, do których natężą:

1) zarządzanie treścią (w  tym kategoryzowanie, wersjonowanie i tagowanie),

2) zarządzanie użytkownikami i tista kontroti dostępu (ang. /Sccess Contro/L/sf, 

ACL),

3) w ielojęzyczność (w  tym możtiwość budowy witryn wielojęzycznych),

4 ) obsługa mikrodanych (wsparcie dla Internetu semantycznego),

5) optymalizacja dta wyszukiwarek internetowych (ang. searc/? eng/ne opf/m/za- 

f/on, SEO).

Co istotne, jednym z  zobowiązań projektu Joomta! jest wspieranie dostęp

nych rozwiązań, w tym poprzez projektowanie dostępnych szablonów (motywów 

graficznych)^^. Joomta!, tak jak inne systemy CMS, posiada możliwość oddziele

nia warstwy treści od warstwy prezentacji za pomocą zaawansowanego systemu 

szablonów. Obecnie szablony projektowane są zgodnie z  założeniami Respon- 

sive W eb Design i często oparte są na profesjonalnych ramach bazowych (ang. 

/ramewor/r). Now oczesne responsywne szablony dla Joomta! mają wiele opcji 

konfiguracyjnych, umożliwiających kompleksowe zarządzanie szatą graficzną ser

wisu oraz układem wyświetlanych treści. Dysponują przy tym bogatymi zasobami 

typograficznymi, czyniącymi przekaz tekstowy bardziej atrakcyjnym dla czytelnika.

Wokół projektu Joomta! zebrała się ogromna międzynarodowa społeczność. 

W  Polsce system ten reprezentuje Polskie Centrum Joomta! (dalej: PCJ) i powoła

na przez nie Fundacja PCJ Otwarte Źródła, które promują i upowszechniają sys

tem w kraju oraz tworzą platformy współdziałania użytkowników na rzecz rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego^^.

Kuźnia Dostępnych Stron

Kuźnia Dostępnych Stron to inicjatywa PCJ oraz Spółdzielni Socjalnej 

FADO z Łodzi, sfinansowana przez Ministerstwo Cyfryzacji (wcześniej Minister

stwo Administracji i Cyfryzacji) w  ramach konkursu z  2015 r. na zadanie publiczne 

„Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów  i serwisów internetowych dla 

osób niepełnosprawnych i seniorów"^^. Misją projektu jest wspieranie urzędów, 

instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w  aspekcie wdrażania dostęp-

Por. /Sccess/h/Wy S(a/emer?(, [w:] .7oom/a.' [Online], [dostęp 18 III 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www. 
joomla.org/accessibility-statement.html.

"  Polska społeczność Joomla! organizuje między innym coroczne konferencje Joomla! Day Polska oraz cykliczne 
spotkania lokalnych grup użytkowników np. JUG Trójmiasto. Joomla! User Group -  Silesia czy Joomla! User 
Group Szczecin.
Dz/a/arr/a rra rzecz poprawy dosfęprrośc/ zasobów / serw/sów /nterrrefowycb d/a osób n/epe/nosprawrrycb 
/ sen/orów -  wyrr/kr korrkursu, [w:] Strona arrb/wa/na M/n/sfersfwa /tdm<n<straq7 / Cytryzac/t [Online], [dostęp 20 IV 
2016]. Dostępny w World Wide Web: https://mac.gov.pl/aktualnosci/dzialania-na-rzecz-poprawy-dostepnosci- 
zasobow-i-serwisow-intemetowych-dla-osob.

http://www
https://mac.gov.pl/aktualnosci/dzialania-na-rzecz-poprawy-dostepnosci-zasobow-i-serwisow-intemetowych-dla-osob
https://mac.gov.pl/aktualnosci/dzialania-na-rzecz-poprawy-dostepnosci-zasobow-i-serwisow-intemetowych-dla-osob


nych serwisów opartych na CMS Joomla! Do podstawowych działań Kuźni w  ra

mach realizowanego projektu należało:

1) rozpowszechnienie darmowych pakietów instalacyjnych posiadających prede

finiowaną strukturę treści i nawigacji,

2) rozpowszechnienie darmowych szablonów spełniających krytena dostępności,

3) udostępnienie zasobu instrukcji i procedur obejmujących tematykę dostęp

ności,

4 ) organizowanie specjalistycznych szkoleń z  zakresu dostępności,

5) aktywizowanie tzw. rzeczników dostępności, mających za zadanie przepro

wadzenie warsztatów skierowanych do osób pracujących przy serwisach in

stytucji publicznych,

6) promowanie dostępnych witryn oraz stworzenie katalogu dostępnych stron^^.

Kuźnia realizuje cele związane z  upowszechnianiem produktów tworzonych 

w  ramach projektu oraz popularyzacją dobrych praktyk stosowanych podczas 

budowy dostępnych witryn internetowych poprzez swoją stronę internetową^". 

Zadaniem senwisu W W W  Kuźni jest zw iększenie liczby autorów, redaktorów i wy

dawców podejmujących problematykę dostępności. Serwis posiada repozytorium, 

w  którym udostępniane są zarówno pakiety startowe oraz szablony, jak i materiały 

dotyczące dostępności. Z tych ostatnich należy wymienić tzw. bibliotekę twórcy 

dostępnych stron oraz matenały dla rzeczników dostępności, na które składają się 

różnego typu opracowania i rekomendacje. Na uwagę zasługuje fakt, że  w  ramach 

projektu Kuźni miał powstać podręcznik pt. /trkana dostępność/. Dostęp/// se/w/s 

/'//stytuc/'/' /' orga/z/zac/'/' puMcz/?ę/, który miał zawierać procedury i instrukcje doty

czące tworzenia dostępnych serwisów i treści internetowych.

Ponadto Kuźnia wraz z  urzędami marszałkowskimi z  dwunastu województw 

zorganizowała na terenie Polski seminaria pod hasłem „Czas na dostępność", któ

re dotyczyły wdrażania dostępnych rozwiązań na stronach internetowych instytucji 

publicznych, w  tym także bibliotek. Celem  seminariów było również przygotowa

nie specjalnej grupy pracowników instytucji publicznych do roii tzw. rzeczników 

dostępności.

Pakiety startowe Kuźni

Pakiety startowe są to gotow e pakiety instalacyjne ze  specjalnie dosto

sowanym CM S Joomla! i udostępniane na licencji Creative Commons BY-NC- 

-SA 3.0 PL^^. Każdy pakiet startowy posiada specjalnie przygotowaną strukturę 

treści, układy stron oraz system nawigacji. Pakiet należy pobrać z  repozytorium 

Kuźni, następnie zainstalować na serwerze oraz podmienić przykładowe treści na

Dz/a/an/a Kaźn/ Dosfępnyc/! Sfnan, [w:] Kaźn/a Dosłępnyc/i S/fon [Online], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny w World 
Wide Web: http://dostepny.joomla.pl/o-projekcie/dzialania.
Oficjalny serwis projektu Kuźni Dostępnych Stron: Kuźn/a dostępnych sfron [Online], [dostęp 2 0 IV 2016]. Dostępny 
w World Wide Web: http://dostepny.joomla.pl/.
S. Dajnowiec, /t/ayak/ch warankac/) adosfępn/ane sę stadowe paktety /nstatacyjne?, [w:] Kaźn/a dostępnych stron 
[Online], [dostęp 2 0 IV 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://dostepny.joomla.pl/warsztat/czeste-pytania/188- 
na-jakich-wa runka ch-udostepniane-sa-startowe-pakiety-instalacyjne.

http://dostepny.joomla.pl/o-projekcie/dzialania
http://dostepny.joomla.pl/
http://dostepny.joomla.pl/warsztat/czeste-pytania/188-na-jakich-wa
http://dostepny.joomla.pl/warsztat/czeste-pytania/188-na-jakich-wa


własne. Oczywiście serwis taki można dowoinie rozbudowywać i zarządzać nim 

w zależności od indywidualnych wymagań.

Co istotne, do rdzennych funkcji Joomla! w ramach pakietu startowego^ 

zostały dodane odpowiednio dobrane i skonfigurowane rozszerzenia, odpowie

dzialne za różne funkcje w systemie. Rozwiązanie to ma na celu wskazanie na 

dobre wzorce i praktyki budowy serwisów W W W  oraz umożliwienie instytucjom 

publicznym szybką realizację budowy witryny zgodnej z  wymogami dostępności. 

Dzięki temu budowa użytecznego i dostępnego dla osób niepełnosprawnych ser

wisu internetowego biblioteki lub innej instytucji jest w znaczący sposób ułatwiona.

W  ramach Kuźni wydanych zostało 8 pakietów^^ dedykowanych oraz dodat

kowy pakiet startowy Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP). Są to:

1) JBiblioteka -  startowy pakiet instalacyjny dla serwisu biblioteki publicznej,

2) JGmina -  pakiet startowy dla serwisu gminy,

3) JKultura -  startowy pakiet instalacyjny na potrzeby serwisu ośrodka kultury,

4 ) JNGO -  pakiet instalacyjny dla serwisu organizacji pozarządowej, np. fundacji 

i stowarzyszeń,

5) JOPS -  pakiet dla ośrodka pomocy społecznej,

6) JPrzedszkole -  pakiet instalacyjny na potrzeby serwisu przedszkola,

7) JSzkoła -  startowy pakiet instalacyjny dla serwisu szkoły,

8) JZUKiM -  pakiet dla serwisu zakładu usług komunalnych I mieszkaniowych. 

Każdy z  pakietów funkcjonuje w dwóch wariantach (z  BIP-em oraz bez BIP-u)oraz 

posiada kilka wersji kolorystycznych, co daje łączną liczbę ponad 90 szablonów.

Pakiety zostały poddane testom użyteczności i dostępności, w  których 

udział brały osoby starsze i niepełnosprawne. Testy zostały przeprowadzone przez 

Spółdzielnię FADO^" i miały na celu udoskonalenie pakietów instalacyjnych oraz 

szablonów. Wyniki badania okazały się pozytywne. Jak wynika z  oświadczenia 

koordynatora projektu -  osoby biorące udział w  testach nie napotkały problemów 

związanych z  użytecznością i dostępnością serwisu^^. Wszystkie pakiety instala

cyjne spełniają standardy W3C, w  tym wytyczne W CAG 2.0 na poziomie AA. Są 

również wyposażone w  takie funkcjonalności, jak:

1) poprawna prezentacja na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranów,

2) optymalizacja dla Mediów Społecznościowych (ang. Soc/a/ Med/a Opf/m/za- 

f/on, SMO),

3) funkcjonalność BIP-u (w  wersji pakietów posiadających BIP-a),

4 ) możliwość tworzenia kopii zapasowej witryny,

5) dodatkowe zabezpieczen ie sen^isu przed cyberatakami,

6) automatyczne generowanie mapy witryny^^.

^  w  październiku 2016 r. wszystkie pakiety zostały zaktuaiizowane do wersji Joomia! 3.6.2.
^  Naieży zaznaczyć, że  pakiety startowe posiadają swoje wersje demonstracyjne, dostępne pod adresem: 

http://demo.dostepny.joomia.pi/.
A. Dyderska, komunikat do autora, kwiecień 18, 2016.

^  S. Wajda, komunikat do autora, kwiecień 20, 2016.
^  S. Wajda. Pak/ety SzyPk/ stad. [w:] Kuźn/a dostępnyct! stron [oniine], [dostęp 2 0 IV 2016]. Dostępny w Worid Wide 

Web: http://dostepny.joomia.pi/o-projekcie/dziaiania/17-pakiety-szybki-start.

http://demo.dostepny.joomia.pi/
http://dostepny.joomia.pi/o-projekcie/dziaiania/17-pakiety-szybki-start


Szabtony na ramach projektowych EF4

Kuźnia Dostępnych Stron, reaiizując założone ceie poprawy dostępności, 

wykorzystuje szablon bazowy w ywodzący się z  ram projektowych (framework) 

EF4^^ firmy Joomla Monster^^. Działa ona na rynku w Poisce oraz za granicą, 

oferując profesjonalne szablony dla systemu Joomla!. W  tym przypadku Joomia 

Monster dostosowała na potrzeby projektu Kuźni framework EF4 do norm dostęp

ności, a szablon ten otrzymał nazwę PCJ-WCAG^^ i wraz z  wymaganym do jego  

poprawnego działania dodatkiem EF4. Framework dostępny jest na warunkach 

licencji GNU G PL 2.0 w  repozytorium Kuźni. Co interesujące, na bazowym szabb- 

nie PCJ-W CAG można tworzyć własne szablony zgodne z  wymogami W CAG 2.0. 

Do najważniejszych właściwości szablonu w zakresie dostępności należą m.in.:

1) tryb nocny,

2) tryby w ysokiego kontrastu,

3) przełącznik zmiany rozmiaru czcionek,

4 ) przełącznik zmiany szerokości układu strony,

5) czytelna typografia, nawigacja za  pomocą klawiatury,

6) widoczny fokus, czyli specjalne obramowanie zaznaczonych elem entów stro-

ny-
7) automatycznie generowane tytuły stron,

8) mechanizmy nawigacyjne będące listami nieuporządkowanymi,

9) możliwość pomijania powtarzalnych elementów witryny^.

Ze względu na to, że  szablon bazuje na frameworku EF4, wyposażony jest 

w  wiele opcji konfiguracyjnych umożliwiających dostosowanie wyglądu witryny do 

własnych potrzeb. Posiada między innymi możliwość ustawienia czcionek i zmiany 

kolorów, profesjonalną typografię, w iele pozycji modułów, przełączniki trybów kon

trastowych, a także funkcję konfiguracji układu strony (ang. Layouf Bu/Mer), czyli 

możliwość łatwego tworzenia dowolnych układów graficznych stron dopasowa

nych do różnych urządzeń. Dysponuje także możliwością eksportu i importu usta

wień do pliku, co ułatwia konfigurację kolejnych szablonów na podstawie własnych 

ustawień. Poza tym szablon bazowy PCJ-W CAG (jak również pozostałe szablony 

udostępnione przez Kuźnię) ma alternatywny układ prezentacji treści o  nazwie 

xlVlagazin^\ Dzięki temu rozwiązaniu zawartość poszczególnych kategorii serwisu 

może być wyświetlana w  atrakcyjny sposób na wskazanej stronie serwisu.

^  EF4 FrameM'or/( for Joom/a/ 3 [Online], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.joomla- 
monster.com/knowledge-base-areaAemplates-documentation/general-info-ef4-framework-for-joomla-3-x/ 
framework-ver-ef4.

^  Właścicielem marki Joomla Monster oraz DJ-Extensions, zajmującej się tworzeniem użytecznych rozszerzeń dla 
Joomla!, jest polska firma DJ-Projekty Andrzej Herzberg, mieszcząca się przy ul. Sobieskiego 328A w Wejherowie. 

^  Szab/on bazowy pq-wcag, [w:] Kuźn/a dostępnych sfron [Online], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny w Wodd Wide 
Web: http://dostepny.joomla.pl/warsztat/rozwiazania/24-dostosowanie-szablonowf79-szablon-bazowy-pcj-wcag.

^ A. Kaczmarek, Jak zbudować stronę zgodną z  wytycznym/ WCAG 2.0 [Online], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny 
w World Wide Web: https://docs.google.com/presentation/d/1NzCvUTqem1dEYfrOMmSGSIcRy5ndNxLe-
FHFAgFJoKc/edit#slide=id.gca2a6704b_0_60.
S. Wajda, /Magazyn -  a/ternatywny u/r/ad przeg/ądu, [w:] /<uźn/a dostępnych stron [Online], [dostęp 20 IV 2016]. 
Dostępny w World Wide Web: http://dostepny.joomla.pl/warsztat/rozwiazania/24-dostosowanie-szablonow/81- 
magazyn-alternatywny-uklad-przegladu.

https://www.joomla-monster.com/knowledge-base-areaAemplates-documentation/general-info-ef4-framework-for-joomla-3-x/
https://www.joomla-monster.com/knowledge-base-areaAemplates-documentation/general-info-ef4-framework-for-joomla-3-x/
http://dostepny.joomla.pl/warsztat/rozwiazania/24-dostosowanie-szablonowf79-szablon-bazowy-pcj-wcag
https://docs.google.com/presentation/d/1NzCvUTqem1dEYfrOMmSGSIcRy5ndNxLe-
http://dostepny.joomla.pl/warsztat/rozwiazania/24-dostosowanie-szablonow/81-magazyn-alternatywny-uklad-przegladu
http://dostepny.joomla.pl/warsztat/rozwiazania/24-dostosowanie-szablonow/81-magazyn-alternatywny-uklad-przegladu
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Ryc. 1. Przełączniki dostępności w  widoku dia czyteinika (/ront-end)
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Ryc. 2. Ustawienia przełączników dostępności w  szabionie w  zapieczu (back-end)

B n

Logo

Ryc. 3. Konfiguracja układu strony w  szablonie PCJ-W CAG  (framework EF4)

JBibtioteka

JBibiioteka jest pakietem startowym skierowanym do bibiiotek pubiicznych. 

Dzięki temu rozwiązaniu książnice otrzymują gotowy pakiet instalacyjny oparty 

na profesjonalnym i responsywnym szablonie, który spełnia kryteria W CAG  2.0. 

Pakiet JBibiioteka jest upowszechniany w  dwóch wersjach (z  BIP-em i bez BIP-u),



posiadających predefiniowaną strukturę treści i nawigacji oraz wiete dodatkowych 

rozszerzeń, instatacja pakietu podobnie jak podczas typowej instalacji Joomia! 

przechodzi sprawnie, z  tym wyjątkiem, że  w kroku 3 należy załadować przykłado

we dane serwisu Szybki start -  JBiblioteka (PL).

Ilustracja 4: JBiblioteka - widok mo
bilny [Online], [dostęp 23 III 2016]. 
Dostępny w World Wide Web: 
http://demo.dostepny.joomla.pl/? 

theme=jBiblioteka % 20v1% 20  
z%20BIP

Ryc. 5. JBiblioteka z BiP -  widok desktopowy [online], 
[dostęp 23 II! 2016]. Dostępny w World Wide Web: http:// 
demo.dostepny.joomia.pi/?theme=jBibiioteka%20v1%20 
z%20BIP

Podobnie jak inne pakiety, JBiblioteka posiada dodatkowe funkcjonalności ba

zujące głównie na popularnych komponentach i modułach dla Joomia!. Oprócz 

rdzennych funkcji Joomia! w  pakiet zostały wbudowane następujące rozszerzenia:

1) iCagenda -  komponent do zarządzania wydarzeniami dla Joomia!,

http://demo.dostepny.joomla.pl/


2) Admin Tools -  komponent do zarządzania bezpieczeństwem,

3) Akeeba Backup -  komponent do zarządzania kopiami zapasowymi witryny,

4) DJ-lmageSlider -  komponent pozwalający na wyświetlanie tzw. slajdów za

wierających grafiki i opisy, zw iązane z  dowolnym elementem menu, artykułu 

lub adresu URL,

5) GovArticle -  zestaw  rozszerzeń do zarządzania BIP-em,

6) jDownIoads -  komponent służący do zarządzania repozytorium plików,

7) OSMap -  komponent do generowania i zarządzania mapą witryny,

8) Visforms -  komponent do zarządzania formularzami kontaktowymi,

9) JCE -  komponent do zarządzania edytorem W YSW IG,

10) News Show Pro GK5 -  popularny moduł umożliwiający niestandardową pre

zentację artykułów w  Joomla!,

11) SP  Accordion module -  moduł wyświetlający treści w  tzw. harmonijce,

12) DJ-M egaM enu-m oduł odpowiedzialny za  tworzenie rozbudowanych menu^^.

Dzięki temu rozwiązaniu biblioteki już na starcie otrzymują wysokiej jakości, 

gotowe do działania funkcjonalności. Komponenty pakietu umożliwiają zarówno 

zaawansowaną administrację serwisem, i jego  bezpieczeństwem (co w  przypadku 

Joomla! jest nadzwyczaj istotne), jak również tworzenie repozytorium materiałów 

sieciowych czy zarządzanie bibliotecznymi wydarzeniami. Z kolei podczas ak

tualizacji do nowej wersji Joomla! jest automatycznie tworzona kopia zapasowa 

serwisu, za co odpowiada komponent Akeeba Backup. Na szczególną uwagę za 

sługuje także funkcjonalność BIP-u^^, ponieważ na potrzeby projektu Kuźni został 

opracowany specjalny komponent o nazwie GovArticle. Rozszerzen ie to bazuje 

na rdzennym komponencie Artykułów i posiada różne funkcjonalności związane 

z  zarządzaniem informacjami publicznymi^. Komponent został zaimplementowa

ny w  pakiecie JBiblioteka (wersja z  BIP-em), natomiast w  zasobach Kuźni istnieje 

również oddzielny startowy pakiet instalacyjny serwisu BIP-u^^.

Niemniej jednak wśród dodatkowych funkcjonalności zabrakło kilku prak

tycznych rozwiązań, np. polskiego dodatku Infociacho^, który jest odpowiedzialny 

za wyświetlanie informacji o używaniu plików cookies, czy też rozszerzenia umożli

w iającego zarządzanie godzinami otwarcia biblioteki, jej poszczególnych agend lub 

filiî .̂ Mimo sugestii autorów niniejszego artykułu, funkcji tej nie udało się dołączyć 

do pakietu JBiblioteka, choć oczywiście można dodać ją do systemu samodzielnie, 

np. za pomocą rozszerzenia Opening Hours^^. Zdaniem autorów w  pakiecie brakuje

^ Skład pakietu ustalono na podstawie zainstalowanej wersji JBiblioteka. którą autorzy artykułu wykorzystywali do 
testów. Wersja ta dostępna jest pod adresem: http://domek.smarthost.pl/joomla/jbiblioteka/ [dostęp 20 łV 2016].

^ W  Polsce popularnym systemem do tworzenia BIP jest SmodBIP, na którym biblioteki publiczne utrzymują swoje 
serwisy BIP.

"  S. Wajda, B/P d/a Joom/a.', [w:] Kuźrr/a dostępnyc/? stron [oniine], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny w World Wide 
Web: http://dostepny.joomla.pl/warsztat/rozwiazania/123-bip-dla-joomla.
Pak/efy startowe BtP, [w:] /<uźn/a dostępnych stron [oniine], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny w World Wide Web: 
http://dostepny.joomla.pl/zasoby/pobierz-i-wykorzystaj/category/7-pakiety-startowe-bip.

^ h/owe wers/e rozszerzeri tnto-cracho, [w:] Pundaga PCJ Otwarte Źródta [oniine], [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny 
w World Wide Web: http://fundacja.joomla.pl/wydarzenia/w-fundacji/99-nowe-wersje-rozszerzen-info-ciacho.

3r Obecnie zamiast dynamicznie wyświetlanych danych, funkcjonują jedynie statyczne tabele z  godzinami otwarcia 
w treści artykułów.

^ Opening Hours to rozszerzenie do zarządzania godzinami otwarcia dla Joomla! dostępne na stronie: 
Openrng Hours, [w:] Joomta/ Errterrsurn Drrectory [oniine], [dostęp 18 III 2016]. Dostępny w World Wide Web: 
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/contacts-and-feedback/opening-hours/opening-hours.

http://domek.smarthost.pl/joomla/jbiblioteka/
http://dostepny.joomla.pl/warsztat/rozwiazania/123-bip-dla-joomla
http://dostepny.joomla.pl/zasoby/pobierz-i-wykorzystaj/category/7-pakiety-startowe-bip
http://fundacja.joomla.pl/wydarzenia/w-fundacji/99-nowe-wersje-rozszerzen-info-ciacho
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/contacts-and-feedback/opening-hours/opening-hours


również przykładowej wyszukiwarki zasobów  bibiiotecznych w centratnym miej

scu w górnej części witryny, jednakże samodzietne uiokowanie tej funkcji nie jest 

skompiikowane, poiega bowiem na umieszczeniu odpowiedniego kodu przeszuki

wania zasobów  (np. kodu widżetu muitiwyszukiwarki) w  module o typie „własny" 

oraz ustawieniu właściwej pozycji tegoż modułu w  ramach domyślnego szablonu 

(w przypadku szablonów na bazie PCJ-W CAG mogłaby to być pozycja top 1-4).

W

---

Ryc. 6. Biuletyn Informacji Publicznej oraz ogłoszen ia publiczne bazujące na komponencie 

GovArticle [oniine], [dostęp 25 Ul 2016]. Dostępny w  World W ide W eb: http://demo.dostep- 

ny.joomla.pl/?theme=jBiblioteka%20v1%20z%20BIP.

Obecnie udostępnionych zostało także dwanaście wersji kolorystycznych 

szablonów JBiblioteka, bazujących na szablonie PCJ-WCAG. Są one dedykowane 

witrynom zbudowanym na Joomla!, dzięki czemu można ich użyć zarówno w  ser

wisie opartym na pakiecie JBiblioteka, jak i w  innym serwisie, którego podstawą 

jest Joomla!^^.

Ewatuacja pakietu startowego JBibiioteka pod kątem 
spełniania wytycznych WCAG 2.0

Do ewaluacji pakietu startowego JBiblioteka pod kątem spełniania wytycz

nych W CAG  2.0 wybrano dwa automatyczne walidatory. Były to:

1. Functional Accessibiiity Evaluator 2.0 (FAE) -  projekt rozwijany od 29 kwietnia 

2014 r. przez Open Accessibiiity Alliance oraz OpenAjax Accessibiiity Task 

Force"°. Narzędzie pozwala na analizę wybranych stron w  zakresie zgodności 

z  wytycznymi W CAG  2.0. Wyniki mogą być również analizowane w  obrębie 

kategorii wskaźników takich, jak: znaczniki rodzaju treści (ang. /andmark), 

nagłówki, style zawartości, grafika, odsyłacze, tabele, formularze, widżety, 

audio/video, sterowanie klawiaturą, czas wyświetlania treści, nawigacja strony. 

Dodatkowo istnieje możliwość analizy wyników dla każdej strony wchodzącej 

w zakres danego badania. Narzędzie pozwala na analizę zgodności z  W CAG

^  S. Wajda, Dosfppne szab/ony, [w:] Kuźn/a dosfęppycb sfron [oniine] [dostęp 20 IV 2016]. Dostępny w World Wide 
Web: http://dostepny.joomla.pl/o-projekcie/dzialania/16-dostepne-szablony.

"  Funcf/ona/ /tccess/b/Wy Eya/uafor 2.0 fF4Ej [oniine], [dostęp 24 IV 2016]. Dostępny w World Wide Web: 
http://fae20.cita.illinois.edu.

http://demo.dostep-ny.joomla.pl/?theme=jBiblioteka%20v1%20z%20BIP
http://demo.dostep-ny.joomla.pl/?theme=jBiblioteka%20v1%20z%20BIP
http://dostepny.joomla.pl/o-projekcie/dzialania/16-dostepne-szablony
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2.0 na poziomach A  oraz AA, a także zgodności z  wytycznymi specyfikacji 

W3C: HTML5 oraz A R iA  1.0 (ang. Access/M/fy R/ch /nfemef App//caf/on). 

Możiiwa jest ewaluacja strony głównej serwisu oraz stron drugiego i trzeciego 

poziomu. Reaiizacja badania wymaga rejestracji. Darmowe konto umożiiwia 

archiwizację pięciu raportów badawczych.

2. WAVE -  W eb Accessibiiity Evaiuation Tooi"^ -  projekt realizowany od 2001 r. 

przez WebAIM (ang. WebAccess/M/fy/n M/nd). Narzędzie pozwala na analizę 

pojedynczej strony internetowej. Raport umożliwia przedstawienie wyników 

w następujących trybach: wyniki ewaluacji dla strony z  wykorzystaniem sty

lów, bez stylów oraz informacje o kontraście dla poszczególnych elementów 

interfejsu. Możliwe jest określenie zakresu analizy dla poziomów A  oraz AA  

W CAG 2.0 lub zgodności z  wytycznymi Sekcji 508 -  The Rehabilitation Act. 

Wyniki walidacji nanoszone są na podgląd badanej strony w postaci ikon. 

Ikony w  kolorze czerwonym wskazują wykryte błędy, żółte zwracają uwagę na 

ryzyko wystąpienia problemów, zielone natomiast przedstawiają zastosowane 

udogodnienia dla osób z  niepełnosprawnościami.

Boru

Wyniki anaiizy dostępności

Analizę poziomu spełniania wytycznych W CAG 2.0 pakietu startowego JBi- 

blioteka oparto na wynikach walidacji za pośrednictwem dwóch omówionych wy

żej narzędzi. W  przypadku walidatora FAE przeprowadzono analizę na poziomie 

zgodności ze  specyfikacją HTML5 oraz specyfikacją AR IA  1.0. Zakres badania 

dotyczył stron występujących w  głównej domenie zainstalowanego pakietu (http:// 

domek.smarthost.pl/joomla/jbiblioteka/) na trzech poziomach hierarchii. W  trakcie 

badania narzędzie dokonało analizy 127 stron. Ogólny wynik walidacji wyniósł 

78 punktów w  stustopniowej skali. Oznacza to, że  analizowane strony częściowo 

spełniają wytyczne. Największe problemy zostały zdiagnozowane w  zakresie nie

spełnienia następujących wytycznych W CAG 2.0:

* możliwość rozróżnienia (na 66 analizowanych stronach wykryto błąd za 

stosowania nieodpowiedniego poziomu kontrastu tekstu względem  tła),

* pomoc przy wprowadzaniu danych (na 54 analizowanych stronach wykry

to błędy w wykorzystaniu znacznika „filedset", na 30 stronach występują 

braki w stosowaniu etykiet elementów formularzy, na 18 stronach błędnie 

oznaczano etykiety pola formularzy za pośrednictwem znacznika „label" 

oraz jego  atrybutu „for"),

* przewidywalność (na 29 stronach zdiagnozowano brak przycisku obsługi 

formularza),

* kompatybilność (na 121 stronach występuje problem z  prawidłowym wyko

rzystaniem zdarzenia „onciick", które według zaleceń może być stosowane 

wyłącznie do obsługi odsyłaczy, formularzy lub innych elementów umożli

wiających komunikację programu z  użytkownikiem).

/Sccess<M<fy Tbo/ [oniine], [dostęp 24 IV 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://wave.webaim.org.

http://wave.webaim.org


Jak wynika z  analizy, główne problemy dotyczą dostępności formularzy wykorzy

stywanych w  pakiecie. Są to błędy na poziomie semantycznym kodu i nie mają 

wpływu na działanie tych elementów. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że  wyka

zany problem z  odpowiednim poziomem kontrastu nie będzie występował przy za 

stosowaniu przez użytkowników jednego z  trzech trybów kontrastu (czarny i biały, 

czarny i żółty, żółty i czarny), które są dostępne w  analizowanym pakiecie.

W  przypadku walidatora WAVE przeprowadzono analizę czterech wybranych 

stron na różnych poziomach hierarchii: strony głównej (I poziom), O bibliotece (ii 

poziom). Historia (iii poziom). Biblioteka XXI wieku (IV poziom). Na analizowanych 

stronach walidator zdiagnozował w  sumie trzy błędy. Dotyczyły one wystąpienia 

„pustych" odsyłaczy. W  wynikach pojawiły się także ostrzeżenia. Dla 19 elem en

tów na analizowanych stronach występują problemy z  wykorzystaniem atrybu

tu „title", którego wartość jest identyczna z  treścią elementu, który opisuje. W  11 

przypadkach narzędzie zdiagnozowało nadmierną liczbę identycznych odsyłaczy, 

kierujących do tej samej treści. W  jednym przypadku zdiagnozowano pominięcie 

znacznika „h2" do opisania kolejno występujących nagłówków w treści strony.

Wyniki z  obu walidatorów w  znaczący sposób różnią się od siebie. Zasto

sowane narzędzia nie wykazały krytycznych naruszeń zgodności z  wytycznymi 

W CAG 2.0. Należy również zauważyć, że  wykorzystanie automatycznych walida

torów stanowi narzędzie pomocnicze. Można je  z  powodzeniem stosować przede 

wszystkim przy opracowaniu specyfikacji serwisu oraz w  pracach związanych 

z  jego  wytwarzaniem oraz modernizacją. Wyniki ewaluacji mają wskazać poten

cjalne elementy wym agające dostosowania do określonych wymagań. Dane z e 

brane za ich pośrednictwem nie mogą zastąpić ewaluacji eksperckich oraz badań 

z  udziałem użytkowników.

Podsumowanie

Jeśli książnice publiczne chciałyby skorzystać z  JBiblioteki, powinny mieć 

świadomość, że  ten innowacyjny pakiet wydany został na licencji CC BY-NC-SA 

3.0 PL. Oznacza to, że  należy uznać autorstwo Kuźni Dostępnych Stron, pozo

stawiając informacje o twórcy w  stopce serwisu. W  zamian biblioteki otrzymują 

nowoczesną platformę, na bazie której mogą św iadczyć różnorodne usługi sie

ciowe. JBiblioteka może stanowić podstawę przyjaznej urządzeniom mobilnym 

witryny W WW, a także serwisu intranetowego, dostępnego tylko dla pracowników 

danej instytucji. Jednocześnie implementacja CMS Joomla! sprawia, że  książnice 

otrzymują wysokiej jakości otwarte i wolne oprogramowanie, które rozwijane jest 

przez tysiące osób na całym świecie z  myślą o pozytywnych doświadczeniach 

użytkownika (ang. Dser expenence, UX). Nie bez znaczenia jest również fakt, że 

Joomla! posiada potężną bazę w iedzy oraz w iąże się z  aktywną polską społecz

nością, dzięki czemu zarówno nauka systemu, jak i rozwiązywanie pojawiających 

się podczas pracy z  aplikacją problemów^^ nie powinny stanowić trudności.

Pomocna w tym aspekcie może być polska grupa Joomla! funkcjonująca w serwisie spolecznościowym Facebook: 
Grupa Joom/a.'Po/ska [oniine], [dostęp 10 IV 2016]. Dostępny w World WIde Web: https://www.facebook.com/ 
groups/JoomlaPoland/.

https://www.facebook.com/


Przeprowadzone badania dostępności oraz analiza dostępnych funkcjonal

ności pakietu instalacyjnego JBiblioteka pozwala uznać ten produkt za  niezwykle 

przydatny do tworzenia bibliotecznych serwisów internetowych. Jego zastosowa

nie zapewni efektywne zarządzanie treścią przy uwzględnieniu potrzeb różnych 

grup odbiorców. Ważną cechą jest także spełnianie wymagań dotyczących do

stępności wynikających z  przepisów prawnych obowiązujących w  Polsce"^. Dzięki 

niemu biblioteki uzyskują niebagatelne wsparcie w zakresie zapewniania dostępu 

do informacji na równym poziomie dla użytkowników z  różnymi typami niepełno

sprawności. Dla wielu bibliotek w Polsce, które wykorzystują starsze wersje sys

temu CMS Joomla! pakiet JBiblioteka będzie doskonałą okazją do ich aktualizacji. 

Dla innych, pojawienie się pakietu dedykowanego dla tego rodzaju instytucji, bę

dzie szansą na stosunkowo proste dostosowanie usług realizowanych za pośred

nictwem sieci Internet do obowiązujących obecnie norm prawnych i standardów. 

Pakiet ten powinien w zasadniczy sposób przyczynić się do podnoszenia jakości 

polskich serwisów bibliotecznych.
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The article presents the results of the experts' analysis concerning the review of the 

functionality of the JBiblioteka template and the analysis of its accessibility. The main aim of 

the text is to present new Solutions In the field of adjusting internet services to the needs of 

handicapped people and making librarians acguainted with innovative Solutions increasing 

the guality of the library internet services.
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Bydgoszcz; Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza W ielkiego, 2009, S. 45-56.

Dr Paw eł M arzec ist Mitarbeiter am Lehrstuhi fur w issenschaftiiche Information und 

Buchkunde an der Kasimir-der-GroHe-Universitat in Bydgoszcz. W issenschaftiich befasst 

er sich mit der Informationswissenschaft. Sein besonderes interesse gilt der Oualitatsbe- 

wertung der W ebsites und dem  dort prasentierten Aufbau von informationen. Zu seinen 

wichtigsten Publikationen gehóren fo lgende Beitrage: Testy użyteczność/ serw/su /nteme- 

tow ego B/b//otek/ Un/wersyteck/e/ w  Torun/u; stud/um przypadku /^Test der Nutz/rcbke/t der 

Webs/te der L/n/Vers/tatsb/b//otbekr'n Tbom. E/ne Fa//stud/e.J, "Przegląd Biblioteczny", 2008, 

Nr. 2, S. 260-275; Ocena użyteczność/ serw/su B/b//otek/ L/n/wersyteck/e/ w  Tbrun/u z  wy- 

korzystan/em tecbn/k/ wędrówk/ poznaw czej /^Sewertung der /\/utz//cbke/t der Wbbs/te der 

L/nrVers/tatsb/b//otbek/n Tborn unter Anwendung der Cogn/trVe-irl/a/ktbrougb-/i4etbodeJ[in:] 

/\/auka o  /nformac/7 w  okres/e zm/an, Barbara Sosińska-Kalata und Ewa Chuchro (Hrsg.). 

W arszawa 2013, S. 415-432.

Eolił
Boru

Verfugbarkeit der Websites am Beispiel des Startpakets 

^Biblioteka

chiusseiwórter: Zuganglichkeit, accessibility, Joomla!, CMS, W C A G  2.0, óffentliche Bi

bliotheken

usammenfassung. JBiblioteka stellt ein innovatives (auf Open Source CM S Joomla! ge- 

stutztes) Startpaket fur óffentliche Bibliotheken dar, das stark auf die Zuganglichkeit der

mailto:pmarzec@ukw.edu.pi


Internetseiten (accessibility) fokussiert ist. Mit Hilfe des Startpakets kónnen die Bibliotheken 

ein fertiges internetportal freischalten, das dem  Standard W C AG  2.0 (W eb  Content A cces 

sibility Guidelines) sow ie dem  Nutzlichkeitsstandard (usability) der W ebsites entspricht. 

D ies ist sehr wichtig vor allem hinsichtiich der Verordnung des Ministerrates vom  12. ApriI 

2012 uber die Landesrahmen der interoperabilitat, die minimalen Voraussetzungen fur te- 

leinformatische System e (Gesetzblatt 2012, Nummer 526). D iese Verordnung verpfiichtet 

Subjekte, die óffentliche Aufgaben umsetzen, dazu, die W ebsites an den in den meisten 

europaischen Landem  anerkannten Standard W C A G  2.0 anzupassen.

Im vorliegenden Beitrag wurden die Ergebnisse derdurch Experten durchgefuhrten 

Analyse der Funktionalitat d es  Pakets JBiblioteka und dessen Zuganglichkeit erieutert. Das 

Hauptziel des Beitrags ist, neue Lósungen in Bezug auf die Anpassung der W ebsites an die 

Bedurfnisse von behinderten Personen darzustellen und die bibliothekarischen Kreise mit 

innovativen Lósungen im Bereich der Oualitatserhóhung der Bibliothekswebsites bekannt 

zu machen.
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dycja IV  tomu Protokołów Sejm iku 

Generalnego Prus Królewskich z lat 

1536-1542. Metoda i stan zaawansowania prac

Eolił
Boru

Tekst jest opublikowany na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC  BY-ND 3.0 PL).

Jak już to wielokrotnie podkreślano w e wstępach do wcześniejszych edycji 

materiałów dotyczących zjazdów  miast i szlachty z  terenu państwa zakonnego 

w  Prusach i Prus Królewskich, działalność instytucji stanowych na tym obszarze 

kształtowała się podobnie jak w  Europie Zachodniej czy w  Koronie. Pierwszy zjazd 

miast pruskich zorganizowano już około 1294 r. W  1351 r. odbył się najstarszy, 

znany, ogólnokrajowy zjazd rycerstwa i wielkich miast z  terenu państwa zakonne

go. Z czasem , w miarę wzrostu ambicji politycznych m iejscowego społeczeństwa 

(głównie mieszczaństwa i szlachty), liczba takich spotkań stale rosła, co stało się 

jeszcze  bardziej w idoczne po bitwie pod Grunwaldem w  1410 r. -  szczególn ie 

w  okresach konfliktów z  Polską. O przebiegu tych obrad informują m.in. zacho

wane recesy, będące dziełem sekretarzy wielkich miast pruskich (na początku lat 

40. XV w. podobne protokoły były niekiedy sporządzane również przez kancelarię 

krzyżacką). R ecesy  zjazdów do 1466 r., uzupełnione różnego rodzaju załączni

kami dotyczącymi podejmowanych na tych spotkaniach spraw, zostały wydane 

drukiem w  latach 1879-1886 przez znanego historyka Prus Maxa Toeppena. Na

leży podkreślić, że  w tej edycji wydawca ograniczył się w  pierwszym rzędzie do 

przedstawienia źródeł dotyczących spraw wewnętrznych państwa krzyżackiego 

oraz rozwoju jego  instytucji politycznych, opuszczając przekazy, które uznawał za 

mniej ważneT

Kontynuacją powyższej publikacji źródłowej miały być akta stanów Prus 

Królewskich przygotowywane do druku przez Franza Thunerta. Niestety, wydawcy

/Icłen der Sfandełage Preussens anfer der Herrscda/! des Deułscden Ordeas, hrsg. v. M. Toeppen, Bd. I-V, 
Leipzig 1879-1886. Por. też I. Janosz-Biskupowa, ^rcń/wum z/em prusk/cń. Stud/um arcdwoznawcze, Warszawa- 
Poznań 1974, s. 16 n.; R. Skowrońska-Kamińska, Pos/ow/e w/e/k/cd m/astprusk/cd w/atacd 1411-1454, Malbork 
2007, s. 32 n.
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nicosił

temu udało się przed śmiercią opublikować w  1896 r. jedynie jeden tom z tej serii, 

zawierający materiały z  lat 1466-1479^.

Później, już w  latach 50. XX w., Karol Górski i Marian Biskup, nawiąza

li do tej XIX-wiecznej idei publikacji stanowych źródeł pruskich, rozpoczynając 

prace nad edycją Akt Stanów Prus Królewskich. Jako datę początkową nowej 

serii wydawniczej obrano rok 1479 (czyli ostatni rok tomu wydanego przez Fr. 

Thunerta), a końcową -  dla zaplanowanych w ów czas pierwszych 3-4  tomów -  

rok 1506, chociaż zdawano sobie już wtedy sprawę, że  tę ostatnią cezurę nale

żałoby przesunąć na rok 1526, kiedy to Zygmunt Stary ogłosił Statut, w  którym 

przekształcił -  na wzór Korony -  dotychczasowe zjazdy rady pruskiej i szlachty 

w  Sejmik Generalny^. W  przygotowywanej publikacji wydawcy zdecydowali się 

na układ chronologiczny przekazów, jednak w  ich obrębie wprowadzono podział 

na mniejsze całości zw iązane już z  konkretnymi zjazdami. W  edycji tej uwzględ

niano wszystkie zjazdy stanów, nawet te, z  których nie zachowały się recesy (za 

znaczano to w ów czas w  nagłówku). Przy opracowywaniu tekstu do druku po

czątkowo stosowano -  z  pewnymi odstępstwami -  Instrukcję wydawniczą PAU, 

a przy przekazach niemieckich -  również z  modyfikacjami -zasady  wydawnicze 

stosowane w  Monumenfa German/ae /-//'sfonca''. Później te pierwotne założenia 

edytorskie zostały zmienione. Przedsięwzięcie to było kontynuowane również po 

zrealizowaniu początkowego, postawionego sobie celu. Po wycofaniu się z  niego 

K. Górskiego (po opublikowaniu pierwszych 4 tomów Akf) oraz włączeniu do edycji 

Ireny Janosz-Biskupowej -  po ponad 40 tatach pracy wydawnictwo zostało dopro

wadzone wtórnie VIII do wspominanego roku 1526 (należy podkreślić, ż e  niektóre 

tomy dzieliły się na więcej części, stąd cała seria liczy w  sumie aż 12 woluminów)^.

Po zamknięciu publikacji omawianych akt stanów pruskich oraz załączonej 

do niej korespondencji, z  inicjatywy prof. Mariana Biskupa w  środowisku toruńskich 

wydawców źródeł pojawiła się idea rozpoczęcia prac nad edycją następnej chro

nologicznie grupy akt stanowych, mianowicie protokołów Sejmików Generalnych 

(Generallandtag, Landtag) Prus Królewskich, które od 1526 r. zastąpiły dawne 

zjazdy stanów. Jakkolwiek działalność pruskich Sejmików Generalnych trwała do 

1772 r., zaplanowano od razu, że  seria ta winna objąć protokoły tylko do 1569 r., 

czyli unii parlamentarnej Prus Królewskich i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Był 

to bardzo znaczący okres krystalizowania się nowych form prawno-ustrojowych 

całych Prus Królewskich oraz wzrostu znaczenia średniej szlachty, stąd recesy 

z  sejmików są także bardzo ważnym źródłem do badań dziejów politycznych i spo

łeczno-gospodarczych tego obszaru^.

derSłandefage PreussensKón/g//c/?en^n/e<7s, Bd. 1, hrsg. v. Fr.Thunert, Danzig 1896; por. też recenzję tej 
edycji pióra M. Pedbacha w: Kwartalnik Historyczny. R. 3: 1889, s. 537-539, R. 11:1897, s. 605-608.
^Ma Startów Prus Kró/ewstdct?. 1.1: C1479-1488j, wyd. K. Górski, M. Biskup, Ibmń 1955, s. VIII.
Ibidem, s. XX n.
^tfta Startów Prus Kró/ewsktctt,t. VIII: C1520-t526j, wyd. M. Biskup. I. Janosz-Biskupowa, Warszawa-Toruń 1993. 
Zob. też M. Biskup, Ł/ber dte Edft/ort der^trtert der Startdetage Kort/gt/ctt PreuCerts 1479-1526, Preussenland, 
Jg. 33: 1995, nr 1. s. 1-7.
O znaczeniu i wartości naukowej tej serii źródeł oraz możliwościach kontynuacji wydawania materiałów sejmików 
generalnych Prus Królewskich z  lat 1569-1768 pisze m.in. J. Dygdała, Możttwośct żródbwe badart rtad btstortą 
potityczrtą Prus Krótewstrtcb XVt-XVttt wteku -  czy wystarczy edyc/a atrt se/mtków gerteratrtycb?, [w:] Edytorstwo 
żfódet -  ogrart/czert/a / perspetdywy, red. A. Perłakowski, Kraków 2015, s. 56 n.



Jeszcze przed 1526 r. zjazdy stanów pruskich obradowały w  dwóch izbach. 

W  izbie ziemskiej zasiadaii członkowie rady króiewskiej (wojewodowie, kaszteia- 

nowie i podkomorzowie), biskup warmiński, chełmiński, opaci oraz przedstawicieie 

kapituły warmińskiej (jednak bez reprezentantów kapituły chełmińskiej, arcybisku

pa gnieźnieńskiego i biskupa włocławskiego, którzy też posiadaii na terenie Prus 

dobra ziemskie) i zwykłej sziachty, a w  izbie miejskiej -  przedstawicieie miast wiei- 

kich i małych (z  wyjątkiem ośrodków miejskich naieżących do biskupów). Obrady 

obu izb toczyły się z  reguły osobno (rzadko dochodziło wówczas do wspóinego po

siedzenia wszystkich reprezentantów) i dopiero po zakończeniu rozmów schodziii 

się np. członkowie rady króiewskiej i przedstawicieie wieikich miast, by omówić 

efekty toczonych dyskusji. Podobny system obowiązywał również później, tyie że 

od czasu, gdy Zygmunt i Stary wprowadził tu sejmiki powiatowe, na których zaczę

to wybierać posłów na Sejmiki Generaine Prus Króiewskich. Anaiogicznie jak było 

to wcześniej, na Sejmikach Generainych najważniejszą roię odgrywaii nadai bi

skupi pruscy oraz przedstawicieie sziachty urzędniczej i wieikich miast (Gdańska, 

Torunia i Eibiąga), którzy tworzyii tzw. Radę Pruską (Preussischer Rat), zwaną od 

drugiej połowy XVi w. Senatem Pruskim. Nieco inny status prawny miała wówczas 

Warmia, której przedstawicieie zbieraii się na osobnych sejmikach warmińskich^.

Zgodnie z  przyjętymi w  2001 r. założeniami, edycja protokołów Sejmiku 

Generainego Prus Króiewskich ma objąć wszystkie recesy z  jego  obrad z  iat 

1526-1569. Główną podstawę wydania stanowią dobrze zachowane, obszerne 

protokoły posiedzeń Rady Pruskiej i całego Sejmiku, spisane przez pisarzy gdań

skich, towarzyszących posłom na Sejmik z  tego ośrodka miejskiego. W  trakcie ich 

sporządzania -  zapewne z  uwagi na to, ż e  często dość mechanicznie kopiowano 

je  z  brudnopisów -  pisarze popełniaii sporo mniejszych iub większych pomyłek. 

Przykładem m oże być, znajdujący się w  przygotowanym do druku tomie, reces 

Sejmiku Generainego Prus Królewskich w  Malborku z  9 maja 1540 r., gdzie dwu

krotnie powtórzono te same informacje w  różnej formie^. Należy zaznaczyć, że 

podobne recesy prowadzili w ów czas również pisarze elbląscy i toruńscy, jednak 

przetrwały one tylko szczątkowo (w iększość z  nich spłonęła już w  XVIII w. w  czasie 

pożarów)^. W  archiwaliach tych znaleźć można liczne informacje, m.in. dotyczące 

stosunków politycznych polsko-pruskich, polityki zagranicznej, ustroju, autonomii 

Prus i indygenatu, działalności Rady Pruskiej i Sejmiku Generalnego, reformy 

monetarnej w  Prusach Królewskich, Książęcych i Koronie za panowania Zygmunta 

Starego, stosunków religijnych w  dobie rozwijającej się tu reformacji, konfliktów 

między miastami a szlachtą, wojen, klęsk żywiołowych, procesów, spraw podatko- 

wo-skarbowych, gospodarczych, handlu, rzemiosła itp.

Publikowane teksty recesów  z  obrad Sejmiku Generalnego Prus Królew

skich spisywano na papierowych składkach i gromadzono w  Archiwum rady miasta

Pro^o/(o/y Se/m/<(u Genera/nego Prus Kró/ews<f/c/!, 1.1: fr526-pobwa ł528^. wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki, 
Toruń 2001. s. VII n.; D. Bogdan, Se/m/k warm/ńsk/ w XV/ / p/erwsze/ po/ow/e XV// w/eku, Olsztyn 1994, passim. 
Zob. punkt 35 i n. oraz punkty 90-91 I n.
M. Biskup, D/e Pro/oko//e des Larrd/ags des /Torr/g/Zc/rer! Preussens ŝe/t 1526J, [w:] Ed/Z/orr deutsc/rsprac/r/ger 
Oue//er? aus dem Os/seeraum (^14.-16. da/rr/rurrdert ,̂ hrsg. v. M. Thumser, J. Tandecki, D. Heckmann, Ibmń 2001, 
s. 289; K. Ciesielska, Zarys dz/e/ów^rc/r/wum Tbrurłskrego, Zapiski Historyczne, t. 43: 1978, z. 4, s. 10 n.



Gdańska. Obecnie przechowywane są one w  formie 10 obszernych tomów (każdy 

iiczy od 600 do 1500 zapisanych stron) w osobnym dziate w zasobie Archiwum 

Państwowego w Gdańsku, zatytułowanym R ecesy  Stanów Prus Królewskich^". 

Archiwalia te nie były wcześniej zbyt często wykorzystywane. Jednym z  nielicz

nych wyjątków -  nie licząc kilku późniejszych badaczy -  był tu znany prawnik 

i syndyk Gdańska Gotfryd Lengnich (1689-1774), który na podstawie omawianych 

protokołów i innych archiwaliów gdańskich wydał 9-tomowe dzieło Gesc/i/c/ife der 

Preuss/scden Lande Kó/i/gZ/ch Po/n/schen Anfhe//s, obejmujące okres od 1526 do 

1733 r.̂  ̂ Do każdego z  wydrukowanych woluminów tej historii dołączono na końcu 

aneks źródłowy, zatytułowany jako „Dokumenta", w  którym zam ieszczono (najczę

ściej we fragmentach) niektóre dokumenty, korespondencję lub protokoły z  ob

rad sejmików generalnych. Wybór ten był bardzo subiektywny (autor prezentował 

głównie ówczesny gdański punkt widzenia na stosunki Prus z  Rzeczypospolitą), 

ale jeszcze  do dzisiaj dzieło Lengnicha może stanowić sw ego rodzaju przewodnik 

przy korzystaniu z  nieopublikowanych dotąd recesów gdańskich, szczególn ie przy 

szukaniu zam ieszczonych w  nich kopii różnych dokumentów i korespondencji^^.

Jak już wspominano, omawiana tu seria wydawnicza ma udostępnić ba

daczom  drukiem wszystkie zachowane protokoły Sejmiku G eneralnego Prus 

Królewskich do 1569 r. Dotąd udało się opublikować trzy tomy takich recesów, 

obejmujące lata 1526-1535^". Przedstawiany tu tom IV Profoko/ów, zawierający 

przekazy z  lat 1536-1542 został przygotowywany do wydania przez Krzysztofa 

Kopińskiego, Janusza Tandeckiego i Lilianę Lewandowską, m.in. przy wsparciu 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa W yższego.

Po dłuższej dyskusji wydawcy zdecydowali się -  m.in. z  uwagi na podkre

ślane już związki istniejące m iędzy tą a wzmiankowanymi już wcześniejszym i 

seriami pruskich wydawnictw stanowych -  wykorzystać przy przygotowywaniu do 

druku również tego tomu metodę edycji zastosowaną z  powodzeniem od tomu V 

Akf Stanów Prusk/ch oraz przy publikacji trzech poprzednich tomów Profoko/ów. 

W  tym miejscu należy tylko zaznaczyć, ż e  w tym tomie m.in. konsekwentnie stoso

wano likwidację w tekstach niemieckich podwójnego „n", „t" i „c" na początku oraz 

niepotrzebnych zdwojeń „n" i „t" na końcu wyrazów. Literę „H" zastąpiono przez 

„ss". Bez jakichkolwiek zmian pozostawiono w tekście nazwy własne (imiona, na

zwiska, określenia geograficzne i topograficzne). Zmodernizowano też interpunk-

Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), sygn.: 300, 29/9 do 300, 29/18, zob. też Arc/r/wum Państwowe 
w Gdańsku. Przewodn/k po zasob/e do 1945 roku, opr. Cz. Biernat, Warszawa-Łódź 1992, s. 239-240.

"  G. Lengnich, Gescń/cńte der Preuss/scben Larrde Korr/g/rcń Po/rr/sctier! Arrtńe/ts, Danzig 1722-1755. Później 
z  przekazów tych korzystał m.in. H. Schmauch, ń/rcotaus Coppem/cus urrd d/e preuss/scńe Murrzreforrrr, 
Gumbinnen 1940, s. 15 n , J. Matłek, Prusy Książęce a Prusy Kró/ewskie w/atacń 1525-1548. Studium z dzię/ów 
po/skię/ potityki księcia Aibrecńta Hońenzoiiema, Warszawa 1976; idem, Ostatnie studium retormy monetarne/ 
w Prusach t^ótewskich i Książęcych wiatach 1530-1531 wświette recesów, Acta Universitatis Nicolai Copernid, 
Historia XVIII, Nauki Humanistyczno-Spoleczne, z. 128: 1982, s. 75-101, a także W. Szczuczko, Sę/my 
koronne 1562-1564 a ruch egzekucyjny w Prusach Krótewskich, Toruń 1995 i Z. Naworski, Sziachecki wymiar 
sprawiediiwości w Prusach Krótewskich (1454-1772/. Organizaga ilunkgonowanie, Toruń 2004.
Więcej na temat działalności G. Lengnicha zob. W. Zientara, Gotttned Lengnich ein DanzigerWistońkerin derZeit 
der Atrtkiarung, Tell I-II, Toruń 1995-1996; E. Cieślak, Lengnich Gottryd (1689-1774/, historyk, prawnik, syndyk 
Gdańska, [w:] Słownik Biograticzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 45-47.

"  Protokoły Sę/miku Generalnego Prus Królewskich, 1.1: (1526-polowa 1528/, wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. landecki, 
Toruń 2001; t. II: (Irpiec 1528-paździemik 1530/, wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki, Toruń 2005; t. III: (listopad 
1530-paździemik 1535/, wyd. M. Biskup, K. Kopiński, P. Gliński, J. Tandecki, Toruń 2010.



cję. Duże litery stosowano tylko na początku zdań, przy określaniu dostojeństw 

(np. Konigliche Maiestet) i stanów pruskich (Lande und Stete), a także dla nazw 

ludów, krajów, miejscowości, rzek, osób, miesięcy, świąt i jednostek monetarnych. 

Dla niektórych, często stosowanych terminów grzecznościowych i urzędowych, 

wprowadzono skróty wyjaśnione w  „Wykazie skrótów" zam ieszczonym  zaraz po 

„Wstępie" do edycji. W  występujących w  publikowanych recesach -  jednak znacz

nie rzadziej niż przekazy niemieckie -  tekstach łacińskich (tego języka używano 

przede wszystkim w  korespondencji Sejmiku z  królem i aktach oraz instrukcjach 

monarchy) starano się przede wszystkim stosować modernizację interpunkcji i pi

sowni na humanistyczną („ae" zamiast „e"), a także wprowadzać duże litery przy 

określeniach tytularnych^".

Aby zbytnio nie powiększać objętości przygotowywanej publikacji, jej edy

torzy już tradycyjnie postanowili ograniczyć się wyłącznie do druku tylko tekstów 

recesów, rezygnując generalnie z  opracowywania akt im towarzyszących (np. 

instrukcji dla posłów miejskich lub królewskich, luźnych listów, załączonych kopii 

dokumentów itp., jednak zaw sze podając we wstępach do poszczególnych tomów, 

nagłówkach lub w  przypisach informacje, że  takowe archiwalia istnieją i gdzie 

ewentualnie można je znaleźć). Na decyzję tę miał też wpływ fakt, że  część z  tych 

przekazów została już wcześniej ogłoszona drukiem w  całości, fragmentach lub 

regestach w przytaczanym dziele Lengnicha, Acfacń 7bm/c/ana, Mafncu/arum Re- 

gn/ Po/on/ae Summar/ae i niektórych innych wydawnictwach żródłowych^^. Takie 

rozwiązanie spowodowało jednak, ż e  korzystający z  tej publikacji będą musieli 

niekiedy sięgać również m.in. do wymienionych edycji.

Omawiany tom obejmuje 11 recesów z lat 1536-1542. Jak już wzmiankowa

no, umieszczone w  nim protokoły zawierają wiele ciekawych informacji dotyczą

cych zarówno stosunków wewnętrznych w  samych Prusach Królewskich (zakres 

autonomii, indygenat, sądownictwo, prawo chełmińskie, sprawy wyznaniowe, za 

konów i kościołów, relacje miasta-szlachta), jak i polityki krajowej i zagranicznej 

prowadzonej w ówczas przez króla i Polskę, a także stających w  tym okresie przed 

krajem różnych wyzwań, zagrożeń militarnych czy klęsk żywiołowych (powodzie, 

tamy). Sporo miejsca poświęcono w  nich również m.in. na omówienie spraw są

dowych, problemów monetarnych (np. bicia monety), fiskalnych (w  tym kontrybu

cji), żeglugi, handlu lokalnego i dalekosiężnego (m.in. przymusu drożnego) oraz 

rzemiosła, a także szkolnictwa (bardziej szczegółow o poruszane na sejmikach 

generalnych problemy wymieniono w  nagłówkach do poszczególnych protokołów).

Jak też już wspominano, publikowane materiały przechowywane są w  Ar

chiwum Państwowym w  Gdańsku, dział 300, 29/11, od k. 354 oraz 300, 29/12, do 

k. 226v.

"  Szerszy opis tej metody zob. Proto/ro^ Sę/m<7(U Genera/nego Pras Kró/ews/f/cb, 1.1, s. XI-XII; t. III, s. XIII.
"  /Seta 7bm/c/arta. t. 1 -18, Poznań 1852-Kórnik 1999; Matr/ca/aram Regn/ Po/on/ae sammar/a, excass/s cod/c/bas, 

ga/ /r! Cbartopńy/ac/o Max/mo t/arso^ens/ asservanfar, cz. I-VI, Warszawa 1905-1999; Herzog /1/brec/it 
sron PreaCen and das B/stam Erm/and C1525-155C!), Regesten aas dem Herzog/fcben Bnefarc/iw and den 
Ostpreass/seben Po//anten, bearb. von S. Hartmann, Koln 1991; Herzog/S/breebf sron Preassen and das B/stam 
Erm/and C1550-1568j, Reges/en aas dem Herzog/Zc/ien Bne/arc/!fV and den Osfprea/S/sc/ren Po//an/en, bearb. 
von S. Hartmann, Koln 1993.



Eo^

Zostały one sporządzone kilkoma rękoma na kartach powstałych w  różnych 

papierniach (obecnie niektóre z  nich cechują się pewnymi ubytkami lub śladami 

dawnego zalania), oznaczonych różnorakimi filigranami. W  tomie o sygnaturze 

A PG  300, 29/11 występują znaki wodne m.in. w  kształcie: dwóch krzyży, dłoni 

zwieńczonej treflem, herbu Gdańska (2 krzyże zw ieńczone koroną), tarczy z  krzy

żem, z  koroną, z  krzyżem u dołu, jednorożca, korony z  liliami zwieńczonej krzyżem 

z  gwiazdą (2 wersje), podwójnego okręgu z  napisem w  otoku, z  rybą w  środku (róż

ne wersje), stylizowanej minuskulnej litery p z  krzyżem, tarczy herbowej zw ieńczo

nej koroną z  lilią i wyżej krzyżem z  gwiazdą, tarczy herbowej na nóżkach z  koroną, 

z  lilią i wyżej krzyżem z  gwiazdą, tarczy herbowej z  lilią w  środku, tarczy herbowej 

z  herbem rogaciną na połutoczenicy w  środku i in. Z kolei recesy z  tomu APG  300, 

29/12 zostały częściowo zapisane na kartach z e  znakami wodnymi analogicznymi 

jak w  tomie poprzednim, a także dodatkowo mają filigrany w  kształcie dzbana 

zdobionego koroną i krzyżem, korony z  liliami zwieńczonej krzyżem z gwiazdą 

(różne wersje), podwójnego okręgu z  rybą w  środku zw ieńczonego głową męską, 

prostokąta z  literami GFG, krzyża kawalerskiego w  nałęczaku, toczenicy zdobionej 

krzyżem i in.

Publikowane w  ramach tego tomu protokoły tradycyjnie już opatrzono kolej

nymi numerami w układzie chronologicznym. Tekst każdego recesu poprzedzają 

-  wyróżnione kursywą -  obszerne regesty w  języku polskim i niemieckim, które 

mają ułatwić korzystającym zorientowanie się w  treści poszczególnych przekazów 

oraz pozwolić -  poprzez wprowadzoną przez wydawców numerację akapitów -  na 

szybkie dotarcie do poszukiwanego fragmentu źródła.

Każdy protokół został opatrzony przypisami tekstowymi i rzeczowymi; te 

ostatnie stosowano tylko w  najważniejszych przypadkach, wyjaśniając w iększość 

osób i nazw topograficznych w  załączonych na końcu tomu dwujęzycznych indek

sach osób i nazw geograficznych.

Prace nad przygotowaniem tej edycji trwały prawie 5 lat. Obecnie są one na 

etapie końcowym i jest nadzieja, że całość ukaże się drukiem w  2017 r.

Nadesłany: 29 IV 2016

Nadesłany po poprawkach recenzyjnych: 31 VIII 2016 

Zaakceptowany: 9 IX 2016
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Stawy Gimnazjum Toruńskiego z 1568 r. 

(cz. II -  przepisy porządkowe). Przekład 

z języka łacińskiego^

Tekst jest opublikowany na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC  BY-ND 3.0 PL).

Druga część najstarszego statutu szkoły toruńskiej zawiera w  całości prze

pisy porządkowe, do których przestrzegania i respektowania zobowiązuje Rada 

Miasta wszystkich członków gimnazjalnej społeczności. Tę partię ordynacji otwie

rają zalecenia, które określają najważniejsze obowiązki rektora oraz pozostałych 

przedstawicieli grona pedagogicznego (L eges  [...] /psum Recforem  e f caeferos 

scńo/ae Co//egas su/ oń7c// admonenfes). Należy podkreślić, że  z  treści zawartych 

w  tym dziale ustawy przepisów jasno wynika, iż już w  1568 r. wszelkie decyzje 

dotyczące organizacji, funkcjonowania szkoły, a także spraw kadrowych musiał 

podejmować rektor po konsultacji z  wyznaczonymi do tego przedstawicielami raj

ców miejskich (p/*aes/'des, praefecf/). Nie ma jednak, jak sądzi Stanisław Tync, 

wystarczających przesłanek, by przypuszczać, że  już we wspomnianym okresie 

można mówić o formalnym istnieniu tzw. scńo/arcńów, tj. urzędników delegow a

nych przez Radę Miasta wyłącznie w  celu sprawowania stałej kontroli i opieki nad 

miejscowym gimnazjum^ Kolejny dział ustawy obejmuje przepisy porządkowe, 

które sfncfe odnoszą się do uczniów szkoły (L eg es  Scho/asf/cae). Wskazania 

te dzielą się na 4 podrozdziały, z  których pierwszy dotyczy zasad wychowania 

religijnego i pobożności (re//g/o et p/efas); drugi precyzuje kwestie zw iązane ze  

zdobywaniem przez uczniów odpowiedniego wykształcenia (/*es //tferana); trzeci 

omawia najważniejsze powinności, które odnoszą się do obyczajnego sposobu 

życia (ńonesfae wfae o/!7c/a); czwarty wreszcie przedstawia reguły, które pozostają 

w  ścisłym związku z  troską uczniów o własne ciało oraz jego  właściwy wygląd 

(cura afgue hab/fus co/pons). W  ostatnim dziale wspomnianych przepisów, który 

kończą ustawy gimnazjalne z  1568 r., zam ieszczono kanon pięciu naczelnych 

zasad, stanowiących, jak czytamy, „swoisty fundament szkolnej dyscypliny" (fa-

Przekład pierwszej części ustaw gimnazjainych, wraz ze wstępem oraz objaśnieniami, ukazał się drukiem 
w poprzednim tomie .Foiia Ibmniensia'. Por. T. Dreikopei, Ustawy G/mnaąum Tbrurłs/f/ego z  /568 r. fez. / -  
wyc/?owan/en9//gyne/program nauczarr/aj. Prze/f/adzyęzy/(a/acrr?s/(rego. Foiia Ibruniensia, 1.15: 2015, s. 59-67. 
S. Tync. Dzrę/e Grmnaiyum Tbruriskrego f/568-/793j, t. I. Toruń 1928, s. 113-114.

mailto:todrkpl@interia.pl


mętyam fandamenfam d/sc/pZ/nae scho/asdcae). W  tym miejscu trzeba zaznaczyć, 

że  właściwie cała druga część  ordynacji Gimnazjum Toruńskiego w znacznym 

stopniu, niekiedy w ręcz dosłownie, opiera się na zapisach, które odnajdujemy 

w  opublikowanych wcześniej statutach szkoły magdeburskiej (1553), a zw łaszcza 

goldberskiej (1563)^. W  przeciwieństwie do dwóch pienwszych działów, w których 

rektor Maciej Breu przybliża obowiązujące w szkole praktyki religijne i wnikliwie 

omawia program nauczania, trzy ostatnie części ustawy zaw ierające przepisy 

porządkowe pozostają jedynie zwykłym zapożyczeniem .

Za podstawę przekładu ponownie przyjmuję łaciński tekst ustaw z  roku 

1568, który znajduje się w  edycji Tynca^. W  nawiasach kwadratowych ujmuję moje 

jako tłumacza dodatki bądź uzupełnienia. Znakiem * oznaczam  te miejsca w  prze

kładzie, które zawierają konieczne poprawki zapisów znajdujących się w  orygi

nalnym tekście ustawy, a zostały pominięte przez wydawcę. Przypisy natomiast 

zawierają wyłącznie te referencje, których nie uwzględnił Tync w edycji z  1925 r.

PRZEPiSY SZACOWNEJ RADY M!ASTA, POUCZAJĄCE 
SAMEGO REKTORA, JAK t POZOSTAŁYCH NAUCZYCtEL! 
SZKOŁY O tCH OBOWtĄZKACH

1. Jako rzecz najważniejszą z e  wszystkich nakazujemy, aby nauczyciele okazy

wali rektorowi należne [mu] szacunek oraz posłuszeństwo. Natomiast [zarów

no rektor, jak i nauczyciele] niechaj słuchają poleceń i postanowień tych, którzy 

sprawują nad szkołą opiekę i już to z  własnej inicjatywy, już to w  imieniu Rady 

Miasta będą nakazywać coś, co dotyczy jej pożytku oraz rozwoju.

2. Rektor niech nie przyjmuje ani też nie usuwa ze  stanowiska nikogo z  nauczy

cieli, chyba że  za zgodą i z  woli [swoich] przełożonych.

3. Przynajmniej jeden raz w każdym kwartale roku niechaj wszyscy gromadzą 

się i wspólnie radzą nad trudnościami albo [sprawami, które dotyczą] rozwoju 

szkoły.

4. Nakazujemy, aby wszyscy nauczyciele byli obecni podczas publicznych zgro

madzeń szkolnych i kościelnych: w czwartki oraz piątki na odśpiewywaniu 

litanii i misterium męki [Jezusa Chrystusa], natomiast w  soboty, niedziele I Inne 

dni świąteczne na wieczornym śpiewaniu psalmów, aby tego rodzaju wspólne 

zajęcia umacniały [wśród uczniów] dyscyplinę, a [nauczyciele] własnym przy

kładem zachęcali ich do pobożności.

5. Życzym y sobie także, aby nauczyciele, zgodnie z  kolejnością klas, odprowa

dzali uczniów z  kościoła Jana do budynku szkoły i aby [chłopcy] nie błąkali się 

po ulicach bez nauczycieli, podobnie jak owce bez pasterza.

6. Niech będą obecni na poświęconych Bogu kazaniach, nie kryjąc się [w tym 

czasie] po kątach, ale niechaj wspólnie pozostają w  jednym miejscu na oczach 

uczniów.

Ibidem, s. 110-111.
Naydawn/e/sze usfaw/ G/mnaąum 7bruńsł(/ego, wyd. S. Tync, Toruń 1925, s. 9-19.



8 .

9.

7. W szyscy nauczyciete wraz z  rektorem i kantorem mają obowiązek uczestni

czyć w pubiicznych uroczystościach pogrzebowych.

Powinni nakłaniać uczniów, by punktualnie stawiaii się na lekcje, a w przy

padku tych, którzy będą nieobecni bez ich wiedzy, z  pomocą dozorcy [szkoły] 

dopytywać rodziców bądź opiekunów o przyczynę nieobecności. Jeżeli nie 

będzie ona usprawiedliwiona, niechaj nikomu nie pozwalają odejść bezkarnie. 

Również sami nauczyciele są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie 

i nie przysyłać bez ważnej przyczyny nikogo na [swoje] miejsce w zastępstwie.

10. Zalecamy, aby zachowywali właściwą miarę, co się tyczy odpoczynku, czasu 

wolnego [od zajęć] oraz rozrywek. A  zatem, z  wyjątkiem środy od godziny 

drugiej [po południu], czas wolny od nauki i planowanych za jęć nie powinien 

mieć miejsca w ogó le albo bardzo rzadko.

11. Nauczyciele w  obecności uczniów mają obowiązek posługiwać się wyłącznie 

czystą łaciną, aby ci, zachęceni takim przykładem, zarówno bardziej umiłowali 

język łaciński, jak i opanowali go  z  większym powodzeniem.

12. Nakazujemy, aby po zakończeniu śpiewania psalmów oraz publicznych kazań 

odprowadzali chłopców do audytorium i dowiadywali się tam, co [uczniowie] 

zanotowali z  ich treści; [ponadto], są zobowiązani przepytać nieobecnych oraz 

w  surowy sposób zganić spóźnialskich i tych, którzy dopuścili się wygłupów 

[w świątyni].

13. Nie wolno nikomu ani z  nauczycieli, ani z  uczniów otwierać bądź dobijać się 

do bram gimnazjum tuż po godzinie dziewiątej wieczorem.

14. Zarówno ze  wzglądu na stan zdrowia, jak i z  samej pobożności oraz strachu 

przed zgorszeniem  każdy [z nauczycieli] zobowiązany jest powstrzymywać się 

od nazbyt częstego, niestosownego i przeciągającego się do późna w  nocy 

biesiadowania.

15. W  obecności uczniów nauczyciele powinni odnosić się do siebie z  szacunkiem 

oraz nie dawać upustu wzajemnej niechęci, sporom i waśniom; niechaj albo 

załatwiają je prywatnie pomiędzy sobą, albo pozostawiają do załagodzenia 

samemu rektorowi lub tym, którzy sprawują pieczę nad szkołą.

16. W  stosunku do obywateli winni być uprzejmi i życzliwi zarówno w  spojrzeniu, 

jak i słowach, jak gdyby wyprzedzając ich w  okazywaniu szacunku.

Eołia

Boru

PRZEPtSY DOTYCZĄCE UCZNiOW, KTÓRE ZGODNiE 
Z PORZĄDKiEM NALEŻY !M W KOLEJNYCH MiEStĄCACH 
PUBLtCZNtE ODCZYTYWAĆ ! USTN!E PRZYTACZAĆ

Część pierwsza zaleceń dotyczących uczniów,
[która] łączy [w  sobie] wychowanie religijne i pobożność

1. Niechaj zarówno nauczyciele, jak i uczniowie pamiętają, że  sprawcą wszelkie

go dobra jest sam Bóg i tylko u N iego należy wypraszać pomyślnych wyników 

[podejmowanych przez nas] działań; niech zatem rozpoczynają oraz kończą 

swoje naukowe zajęcia i prace od przywołania Jego łaski.



2. Winni stawiać sobie przed oczami słowo Boże jako regułę i zasadę całego 

życia; dlatego niech za największe wykroczenie uznają już to uchylanie się 

od powszechnego tego [słowa] wysłuchania, już to pomijanie jego  osobistej 

lektury.

3. Ilekroć słuchać będziesz Chrystusowej Ewangelii z  ust szafarzy słowa [Bo

żego], uważaj ich za  aniołów i wysłanników Boga, a ich mowę za [głos] Jego 

samego.

4. Przekonaj siebie, że  nauka wiary jest potrzebna bardziej niż jedzen ie i picie, 

których potrzebujemy jedynie w  obecnym życiu, ona natomiast kieruje nas ku 

szczęściu życia przyszłego i w iecznego.

5. Nikomu nie wolno bezkarnie być nieobecnym na publicznych zgromadzeniach 

uczniów, które odbywają się w  celu słuchania słowa Bożego albo śpiewania 

psalmów.

6. Podczas uroczystości kościelnych oraz dokonywania świętych czynności od

kryj głowę, złóż dłonie i uklęknij, albowiem są to oznaki godnie i pobożnie 

usposobionej duszy.

7. Ci, których w  czasie nabożeństwa przyłapie się na żartach, rozglądaniu się 

na wszystkie strony, waice o miejsce [stojące], a także siedzące, wynotowa

ni [uprzednio] przez opiekunów mają ponieść karę odpowiednią do swoich 

uczynków.

8. Powinnością [uczniów] jest przykładać się do modlitwy nie tylko w  świątyni, ale 

wszędzie, gdzie będą, ponieważ [to właśnie] z  jej pomocą już to wypraszają 

przebaczenie za złe uczynki i zyskują Bożą pomoc przeciw zasadzkom sza

tana, już to, okazując wdzięczność za doznaną łaskę, mogą spodziewać się 

od Boga wszystkiego, co pomyśine i błogosławione.

9. Każdy [z uczniów] ma obowiązek zapisania z  publicznych kazań najważniej

szych [treści] w  cetu [ich] przedłożenia nauczycielom.

Część druga zaieceń dotyczących uczniów,
która dotyczy [ich] wykształcenia

1. Arystyp, kiedy zapytano go, czym różnią się [osoby] uczone od nieuczonych, 

odpowiedział, że  tym, czym rumak oswojony od nieoswojonego'*. Skoro w ięc 

tak wieika jest moc nauk wyzwolonych, że  ludzie, napełnieni nimi we właści

wy sposób, pozbywają się wszelkiego nieokrzesania i braku ogłady, niechaj 

największą troską naszych uczniów będzie to, aby pomnażali te [umiejętności] 

jako narzędzia mądrości.

2. Niech mają świadomość, że  odpowiednio zorganizowane szkoły stanowią 

jeden z  najznakomitszych darów Bożych, którego lekceważenie albo zniewa

żanie jest grzechem.

3. Nauczycieli, z  których korzystają niczym przewodników [na drodze] do umiło

wania doskonałości i człowieczeństwa, winni miłować niczym rodziców, przy

gotowani, by każdą rzecz czynić na ich rozkaz i zgodnie z  [ich] życzeniem. 

Niech unikają bardziej niż psa i w ęża niewdzięcznej postawy takich [uczniów].

Diogenes Laertbs, Ż/wor/ /pog/ądy s/ynnyc^ /</ozofów, ks. II, 69.



4.

5.

6.

7.
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którzy za zaufanie oraz życzliwość odpłacają nauczycielom niechęcią i bra

kiem posłuszeństwa.

Kiedy słuchają wykładu nauczycieia a!bo wystąpienia, które przedstawia [je

den] z e  współuczniów, niech będą obecni zarówno ciałem, jak i duchem. 

Mają obowiązek głośnego czytania z  podręcznika lub wygłaszania z  pamięci 

tego, co usłyszeii, muszą mówić wyraźnie i recytować [odpowiednio] głośno. 

Niechaj, niczym bezbronni żołnierze na bitwę, nie przychodzą na zajęcia bez 

potrzebnych przyborów.

Co się tyczy kształcenia styiu, każdy ze  wzgiędu na [samego] siebie powinien 

dokładać starań, aby, na ile to możiiwe, pisać właściwie i poprawnie. Zabrania 

się wszystkim zamieniania się pracami [domowymi] z  innym [uczniem] albo 

przedstawiania cudzych wersji jako własnych.

Praca pisemna musi być woina od piam, odenwanych [od siebie] liter oraz 

zdań. [Uczniowie] nie powinni przedkładać jej nauczycielom do poprawy bez 

wcześn iejszego sprawdzenia wszystkich części [takiej] wypowiedzi i bez prze

myślenia jej porządku.

W  tej materii tylko raz popełnia się błąd. Niechaj w ięc mają świadomość, że 

za każdym kolejnym razem dopuszczają się grzechu albo haniebnie oszukują 

[samych siebie].

10. Powinni z  największą starannością unikać wszelkiej zarozumiałości niczym 

najskuteczniejszej trucizny przeciwko nauce.

Platon chciał, aby jego  uczniowie byli dociekliwi^. Podobnie, naszym [uczniom] 

polecamy, aby pytaii nauczycieli o rzeczy nieznane bądź zrozumiałe w  zbyt 

małym stopniu. Szkodiiwa bowiem jest nieśmiałość, na którą pozwala się ze 

szkodą dla nauki.

[Uczniowie], ilekroć zostanie im to nakazane, powinni dawać nauczycielom 

do wglądu czyste i prowadzone pięknym charakterem pisma zeszyty, [które 

zawierają] notatki [z zajęć].

13. Po powrocie ze  szkoły do domu mają obowiązek gruntownie powtórzyć, a jed

nocześnie opanować pamięciowo [materiał], który usłyszeli [podczas lekcji].

14. Na terenie szkoły nie wolno nikomu bezkarnie korzystać z  języka ojczystego, 

[zaś] poza szkołą pozwala się Niemcom używać języka polskiego, a Polakom 

niemieckiego.

15. Po szkole, wychodząc z  [niej] bez hałasu, krzyku, kłótni i bójek, powinni wrócić 

do domu.

11
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Platon, Państwo, 535a-d. W  ks. VII dialogu Platona w rozmowie z  Glaukonem Sokrates jasno określa warunki, 
jakie powinien spełniać młodzieniec, który pragnie kształcić się w zakresie filozofii. Musi być on osobą, która lubi 
uczyć się, słuchać i pozostaje, co istotne, dociekliwa (^rrłr/rróę).



Część trzecia zaieceń dotyczących uczniów,
która zawiera powinności [związane] z obyczajnym [sposobem ] życia

1. Powszechnie znane jest to [powiedzenie] Publiliusza* [Syrusa], że  od /nnego 

/cz/ow/ekaj m asz spodz/ewać s/ę tego, co drog/emo oczyn/sz^. A  zatem nasi 

uczniowie w stosunku do wszystkich ludzi, zarówno starszych i rówieśników, 

jak i w obec młodszych, niech zachowują się tak, aby ich właśnie czyniii so

bie najbardziej życzliwymi poprzez uprzejmość obyczajów i szlachetne [ich] 

traktowanie.

2. [Idąc] za przykładem Boga niech okazują cześć i pełne posłuszeństwo rodzi

com, których mają obowiązek miłować i szanować nie tylko jako dawców ich 

[własnego] życia oraz żywicieli, ale także [mając na uwadze] Boże przykazanie 

i groźbę najdotkliwszej kary.

3. Zaraz po rodzicach winni darzyć należnym szacunkiem szafarzy Bożego sło

wa, w ładze [szkoły], nauczycieli, opiekunów, a także każdego człowieka, o  któ

rego znakomitości [decydują] wykształcenie, starszy wiek, mądrość i zasługi.

4. Niechaj nigdy nie dopuszczają do siebie nic haniebnego i bezwstydnego, ży

wiąc nadzieję, że  pozostanie to w  ukryciu. Albowiem [...] Bóg, jak powiedział 

komediopisarz,yest tym, który s/yszy / w/dz/, wyak/ sposób postępu/emy^.

5. Absolutnie nie waż się przysięgać i nie powołuj Boga na świadka już to wła

snych słów, już to czynów.

6. Ze względu na Imię Boga, na rany i mękę [Jezusa] Chrystusa winni wystrzegać 

się z  całego serca jakichkolwiek złorzeczeń, na te zaś, które słyszą od innych, 

nie dawać przyzwolenia [swoim] milczeniem.

7. Kiedy zapytano Arystotelesa*, jaką korzyść osiąga kłamca, odpowiedział, że  

żadną, ponieważ nie daje się mu wiary nawet wtedy, gdy mówi prawdę^. A  za 

tem nasi [uczniowie], brzydząc się kłamcami, powinni kierować się ku szczerej 

prawdzie.

8. Niechaj nigdy nie ustają prześcigać się we wzajemnym szacunku oraz [do

brych] uczynkach.

9. Szatan jest sprawcą [całej] niezgody, zawiści, wrogości i nieprzyjażni. Takimi 

[właśnie] intrygami powstrzymuje wszystkie szlachetne postępki i miłą Bogu 

modlitwę. Nasi uczniowie, mając to w  pamięci, powinni z  całą mocą dążyć do 

zgody oraz pokoju.

10. Wszelkie krzywdy, które stałyby się [ich] udziałem, mają natychmiast łagodzić 

i ze  spokojem wzajemnie sobie przebaczać.

11. Nie mogą nikomu czynić wyrzutów z powodu jego  uchybień bądź też potknięć, 

pamiętając, że  to, co przydarza się jednemu, może się zdarzyć każdemu.

w  łacińskim tekście ustawy błędnie podane imię Pubiiusz (PubAus).
/Sb a//o expecres, a/ten ęuod fecens. Przysłowie zaczerpnięte z  zachowanego pod imieniem Pubiiiiusza Syrusa 
(I w. p.n.e.) zbioru sentencji o tematyce morainej pt. Pub/r/rr Sentenbae (Serrterrcje PubAAusza), który powstał już 
w I w. n.e. i zawiera rozmaite maksymy życbw e także innych autorów.
Piaut, Jerłcy, w. 313.
W  łacińskim tekście ustawy jako autora tych słów błędnie podano Sokratesa.
Diogenes Laertios, op. cit., ks. V. 17.



12. Ezop mawiał, że  język jest najiepszą, [a zarazem ] najbardziej szkodiiwą czę 

ścią ciała^. Stąd też niech starają się z  całych sił trzymać go na wodzy, aby 

z  jego  pomocą nie wyrządzali szkody ani innym, ani samym sobie.

13. Doznawszy od kogoś niesprawiediiwości nie powinni [jej] zwracać przeciw 

tej samej [osobie], ale powierzyć swoją sprawę nauczycielom, aby ci mogii 

wymierzyć karę.

14. Podobnie jak zarazy niech unikają poddawania się złym nawykom, ponieważ 

z  obu stron muszą obawiać się zakażenia.

15. Mowa jest odzwierciedleniem stanu umysłu. A  zatem  na wszelkie sposoby 

winni wystrzegać się wyuzdania i niechlujności [własnej] wypowiedzi.

16. Nie tylko usta, ale i uszy mają trzymać z  dala od braku obyczajności, ponieważ 

n/kczemne rozm owy psu/ą dobre obyczą/e^°.

17. Bez w iedzy rodziców albo nauczycieli nie mogą czynić żadnych ograniczeń 

w  poprawianiu [własnych] błędów, [ich] usuwaniu albo [swojej] przemianie [na 

lepsze].
18. Nie powinni ukrywać cudzych występków i złych uczynków, ale sygnalizować 

je nauczycielom, aby [ci] mogli niezwłocznie zapobiec temu, co złe, a tych, 

którzy błądzą, skierować ku dobrym owocom.

Eoiia
[}oru

Część czwarta zaieceń,
która dotyczy troski o ciało i jego  [w łaściwego] wygiądu

1. Co się tyczy jedzenia i picia, niechaj kształtują w  sobie umiarkowanie, unikając 

obżarstwa i opiistwa, pod rządami których cnota doświadcza wygnania.

2. Ze snu powinni korzystać, na ile to konieczne, a nie [aż doznają] przesytu. 

Ci, którzy oddają się temu w  nadmiernym stopniu, osłabiają siły ciała i czynią 

umysł niezdatnym do zajmowania się jakimkolwiek sprawami.

3. Uważa się, że  schludność w  ubiorze jest także odzwierciedleniem nieska

zitelności umysłu. A  zatem niech posiadają [odzienie] czyste i odpowiednio 

dopasowane do ciała.

4. Krój ubioru powinien być zwyczajny. Rozdarcia i dziury wskazują na skłonne 

do błazeństw usposobienie.

5. Zezwala się korzystać z  gier i zabaw, aby ćwiczyć ciało, nie osłabiając umysłu. 

Dlatego ani całkowicie nie zabraniamy tego chłopcom, ani też bez zastano

wienia na wszystko nie pozwaiamy.

 ̂ L/nguam/łesopus d/cebaf esse opMmum ernocenf/ss/mam corponsmembram [...]. Jednozdaniowe streszczenie 
anegdoty, którą odnajdujemy w t/<ta /łesop/ (Źywoc/e Ezopa). Mowa w niej o tym. że  Ksantos z  Samos, którego 
sługą miał być grecki bajkopisarz, zaprosił swoich uczniów na przedpołudniowy posiłek, polecając Ezopowi, 
by kupił na tę okazję to, co uważa za najlepsze i najbardziej wyszukane. Ten zaś nabył świńskie języki, które 
podawał uczniom jako jedyne danie podczas całego posiłku. Kiedy zaczęto uskarżać się na monotonność menu, 
a zirytowany Ksantos zapytał Ezopa, czy nic innego nie ma dlań wartości, ten w sposób przekonujący, budząc 
uznanie uczestników spotkania, wyjaśnił, dlaczego uważa, że nie ma nic lepszego niż język. Przy następnej 
okazji polecił Ksantos, by sługa dokonał z  myślą o posiłku zakupu czegoś, co, jego zdaniem, jest najgorsze 
i najmniej wyszukane. Ezop po raz kolejny kupił świńskie języki, z  których ponownie przygotował jedyne danie 
całego spotkania. Kiedy rozgniewany Ksantos zażądał od niego uzasadnienia motywów takiego postępowania, 
Ezop niezwłocznie przedstawił równie przekonujące jak wcześniej argumenty, które tym razem przemawiały za 
tym, że nic nie jest gorsze niż język. Por. t/rfa /tesopr Wesfermann/ana, 51-55, [w:] /tesoprca, vol. 1, Greek and 
Latin Texts, ed. B. E. Perry, Urbana (lllionois) 1952.
Św. Paweł, / L/st do Korynhan, 14, 33.



6. Nasi [uczniowie] niech ćwiczą na [świeżym] powietrzu, grają w  piłkę, biegają 

i skaczą, aie z  umiarem. W  domu i w  pomieszczeniach [mogą ćw iczyć się 

w  grze] w  warcaby i szachy, ponieważ przy takich [rozrywkach] bardziej myśli 

się o sławie [zwycięstwa] niż [osiągnięciu] korzyści.

P!ĘĆ NACZELNYCH ZASAD, KTÓRE SĄ SWOtSTYM 
FUNDAMENTEM SZKOLNEJ DYSCYPLtNY

1. Dydona u naszego [Publiusza Wergiliusza] Marona [powiedziała] do towarzy

szy Eneasza: H/ca/e n/e będę rozróżn/ać, Mo z  7ro/, a Mo z  Tyruprzyby/^^ To 

samo obiecujemy też naszym uczniom, z  których każdego, jeśli będzie dobry, 

będziemy otaczać jednakowym zaufaniem i życzliwością, jeśli zaś stanie się 

zły, będziemy go  karcić z  taką samą surowością.

2. Spartanie wprowadzili tę [zasadę], że  jeśli się stałeś rodakiem, przestrzegaj 

prawa. W  ten sam sposób uczniowie [niezależnie od tego], w  jakim miejscu 

się urodzili i z  jakiego stanu [pochodzą], mają obowiązek podporządkować się 

naszym prawom. Albowiem odkłada na bok godność szlachcica ten, kto bierze 

na siebie [obowiązki] ucznia.

3. Uczniom, którzy dopuszczą się przewinienia, będzie wym ierzać się karę chło

sty albo pobytu w  odosobnieniu. Ci, którzy, [kryjąc się] w  sposób zuchwały 

albo za  szlachetnym pochodzeniem, albo za pełnoletnością, odmawiają pod

dania się takiej [karze], albo niech nie zapominają, by postępować w  sposób 

właściwy, albo niech gdzie indziej poszukają sobie tego rodzaju przyzwolenia 

na bezkarność.

4. Każdy przybysz z  obcego  kraju, który zapragnie stać się członkiem naszej 

szkoły, po upływie ośmiu dni, jakie otrzyma na poznanie jej ustroju oraz pro

gramu nauczania i wychowania, zostanie wpisany do rejestru uczniów, złożyw

szy uprzednio przyrzeczenie, że  będzie posłuszny prawom [obowiązującym] 

w szkote.

5. Życzym y sobie, aby ci, którzy są [uczniami] szkoły, byli także członkami na

szego  kościoła. Dtatego nie pozwalamy nikomu, aby brał udział w  innych niż 

nasze zgromadzeniach religijnych, [co dotyczy] zarówno słuchania słowa [Bo

żego ], jak i korzystania z  sakramentów.

Koniec ustaw szkolnych.

Nadesłany: 27 iii 2016

Nadesłany po poprawkach recenzyjnych: 31 Viii 2016

Zaakceptowany: 9 iX 2016

"  Wergiliusz, Ene/da. ks. I, w. 574 (przekł. Z. Kubiak).
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siąźki tłoczone dużą czcionką w zbiorach 
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obieg czytelniczy
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Wprowadzenie

W  badaniach nad czytelnictwem w  Polsce niewiele dotąd uwagi poświęcono 

czytelnictwu książek tłoczonych „dużą czcionką", które stanowią alternatywę dla 

standardowych wydawnictw czarno-drukowych. Wśród nielicznych publikacji, po

święconych temu zagadnieniu, wymienić można prace autorstwa Małgorzaty Fe- 

dorowicz-Kruszewskiej^ i Bronisławy Wożniczki-ParuzeF. Tymczasem książki tło

czone „dużą czcionką" są niezwykle ciekawym przedmiotem badań, tym bardziej 

że  mają specyficznych adresatów oraz -  jak można przypuszczać -  istnieje na 

nie zapotrzebowanie społeczne. Z pewnością w ięc warto dokonać prób określenia 

ich ogólnej charakterystyki, a zw łaszcza ich obiegu czytelniczego w  naszym kraju.

Oczywiście nie sposób prowadzić takich badań w  skali całego kraju, dla

tego też podjęte tutaj próby odnoszą się do ich obecności i odbioru w  wybranych 

filiach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -  Książnicy Kopernikańskiej w  Toruniu 

(dalej: W BP -  KK). Wymieniona biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o wydawnic

twa tłoczone „dużą czcionką", co stanowiło inspirację do podjęcia badań nad ich 

czytelnictwem.

M. Fedorowicz-Kruszewska, Spec/a/ne mafena^ czyfe/n/cze d/a osób n/epeb)oąjrawnycb. za^ys dz/e/ów- /ormy 
-  ob/eg spo/eczny, Toruń 2002, s. 92-98; eadem, Ma!ena/y /afwe w czyTan/u -  b/sfona, adrasac/, w)dwórcy. [w:] 
B/b/<oferap<a / cz^e/n<cbvo w środow/skacb osób n/epe/posprawnycb. zb/ór s M ó w , red. B. Wożniczka-Paruzel, 
Toruń 2001,5.99-111.
B. Woźniczka-Paruzel, Specybka odb/oru p/śm/enn/clwa w środow/sku osób n/esprawnycb czyTe/n/czo, [w:] 
Ks/ążka /prasa syslem/e komun/kac//spo^cznę;.'przeszk)śó dz/eń dz/s/e/szy perspekrywy, red. M. Juda, Lublin 
2002, 5. 105-115; eadem, Osoby z  rr/epe/rrosprawnośc/am/ czyfe/n/czym/ w b/b//o1ece -  sygrrakzac/a prob/emu. 
Acta Universitatis Nicolai Copemici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne. Bibliologia, z. 4: 2000, s. 405^23.

mailto:k.konieczna@ksiaznica.torun.pi


Przed zaprezentowaniem  kroków badawczych nad wskazanym proble

mem, jego  zakresem i ujęciem oraz metodologią badań, warto przypomnieć, że 

wydawnictwo „dużej czcionki" to „publikacja wydawana w iększą czcionką, a cza

sem w  większym formacie, przeznaczona dla osób niedowidzących i starszych 

czytelników"^.

Publikacje tego rodzaju adresowane są do osób, którym czytanie standar

dow ego druku sprawia kłopoty ze  względu na osłabiony wzrok. W  grupie tak słabo 

widzących adresatów m ieszczą się także osoby w  wieku senioralnym. Ponieważ 

obecnie w  Polsce „dużą czcionkę" oferuje wyłącznie Wydawnictwo Prószyński 

i S-ka (w ramach serii Duże L/fery), przedstawione tutaj badania obejmują ofertę 

właśnie tego wydawnictwa. Wydane w  jej obrębie książki mają duży format: 16 x 

23,5 cm oraz tłoczone są czcionką Bookman Old Style o rozmiarach 14 pkt. z  inter

linią 19 pkt.", co powoduje znaczne zw iększenie objętości w  stosunku do książek 

wydawanych w  standardowej formie. Wszystko to przekłada się na zwiększenie 

kosztów produkcyjnych, a w  efekcie wpływa na w yższą cenę tychże książek, która 

nie zachęca do ich zakupu osoby prywatne.

W  tej sytuacji wzbogacenie zbiorów W BP -  KK jest bardzo istotne i świadczy 

o wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom użytkowników tej biblioteki i jej fiiii. Czy 

jednak faktycznie wchodzą one w  obieg czyteiniczy? Jeśii tak, to jak często i które 

ich rodzaje? Odpowiedzi na te pytania przyniosą następne części rozważań. Naj

pierw jednak wyjaśnienia o charakterze metodologicznym.

Badania własne nad czyteinictwem książek tłoczonych dużą 
czcionką -  założenia metodoiogiczne

Przedmiot badań niniejszego artykułu stanowi czytelnictwo książek tłoczo

nych „dużą czcionką" w ujęciu Hościowym i jakościowym oraz preferencje czytelni

cze tego rodzaju pubiikacji wśród użytkowników W BP -  KK, a co za  tym idzie -  ich 

oczekiwania w tym zakresie w obec bibiiotek. Badania te w  wymiarze poznawczym 

mają na ceiu ustatenie stanu czyteinictwa aiternatywnych form książki, jakimi są 

pubiikacje tłoczone „dużą czcionką", natomiast w  wymiarze pragmatycznym mogą 

posłużyć do reaiizacji potrzeb czytetniczych użytkowników bibliotek.

Podejmując badania naukowe, w pierwszej koiejności należy określić pro

blemy badawcze, które umożiiwią zreaiizowanie sformułowanych wcześniej celów 

naukowych i pragmatycznych. A  zatem  naieży odpow iedzieć na pytania, które 

tworzą zbiór następujących probtemów badawczych:

1. Czy istnieje potrzeba posiadania w zbiorach bibiiotecznych książek tłoczonych 

„dużą czcionką"?

2. W  jakim stopniu użytkownicy W BP -  KK wykorzystują oferowany im księgo

zbiór wydany „dużą czcionką"?

 ̂ Ks<ąż/(a duże/ czc/on/a, [w:] Podręczny s/ołvn<  ̂d/Mofe^arza, oprać. G. Czapnik, Z. Gnjszka, Warszawa 2011. 
s. 167.

 ̂ Prywatna informacja uzyskana od wydawnictwa z  fanpage a Wydawnictwa Prószyński i S-ka na portalu 
społecznościowym Facetrook [oniine] [29 IV 2016] [wydruk w posiadaniu autorki].



3. Jaki rodzaj iiteratury spośród oferowanego użytkownikom W BP -  KK księgo

zbioru w postaci „dużej czcionki" jest chętniej czytany?

W obec tak sformułowanych probiemów badawczych w kolejnym etapie pro

wadzonych badań natęży podjąć próbę dokonania odpowiedzi na nie, czyli określić 

hipotezy badawcze, które zostaną na koniec zweryfikowane na podstawie wyni

ków prowadzonych badań. Stosownie do przedstawionych problemów badaw

czych można określić następujące hipotezy badawcze, które wstępnie zakładają:

1. W obec wzrastającej liczby czynników wpływających niekorzystnie na wzrok 

ludzki wzrasta zainteresowanie czytelników książkami wydanymi w iększą 

czcionką.

2. Księgozbiór W BP -  KK wydany „dużą czcionką" jest w pełni wykorzystywany 

przez użytkowników biblioteki.

3. Spośród oferowanego przez W B P -  KK księgozbioru z  „dużą czcionką" więk

szą popularnością cieszy się literatura piękna.

W  celu wyjaśnienia zaprezentowanych problemów badawczych zostały 

przeprowadzone badania przy użyciu metody statystycznej, której towarzyszyła 

analiza opisowo-krytyczna uzyskanych materiałów badawczych. W ym agało to 

zebrania stosownych danych o charakterze liczbowym, które następnie zostały 

odpowiednio opracowane, aby mogły służyć analizie umożliwiającej interpretacje 

wyników i odpowiedź na podjęte problemy badawcze. Ponieważ badana biblioteka 

używa w e wszelkich czynnościach bibliotekarskich systemu bibliotecznego Prolib, 

posłużył on do uzyskania stosownych danych liczbowych, które umożliwiły doko

nanie analiz^. Pośród szeregu  danych statystycznych system Prolib umożliwia 

także generowanie w  postaci raportów danych liczbowych dotyczących wypo

życzeń poszczególnych numerów egzem plarzy na wyznaczony czas, co zostało 

wykorzystane przez prowadzącą badania w  opisywanym przypadku.

Książki Wydawnictwa Prószyński i S-ka z  serii Duże L/fery zakupiono wła

ściwie dla wszystkich filii W BP -  KK, poza filią nr 10, której użytkownikami są dzie

ci, a oferta wydawnictwa jest skierowana głównie do osób dorosłych. Spora liczba 

tytułów serii Duże L/Yery i jeszcze  większa liczba ich egzem plarzy zakupionych 

dla poszczególnych filii spowodowała, ż e  badaniami objęto pięć filii bibliotecznych 

W BP -  KK: nr 3, 5, 12, 16 oraz Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnospraw

nych (dalej: OCCiN), który, jak sama nazwa wskazuje, obsługuje szczególną grupę 

użytkowników z  różnymi dysfunkcjami i stopniem niepełnosprawności, w  tym też 

z  uszkodzonym wzrokiem. Ponadto o wyborze tych właśnie filii do prowadzenia 

badań przesądziło ich pełne wdrożenie w  system biblioteczny Prolib. Oznacza to, 

że  również proces udostępniania zbiorów w  tych placówkach odbywa się przy jego  

użyciu, co zapewnia pozyskanie rzetelnych danych liczbowych wykorzystanych 

w  dalszym procesie badawczym.

Zatem w  celu doprecyzowania warto podać, że  analizami objęto część księ

gozbiorów wymienionych filii i OCCiN, ściślej -  książki z  dużą czcionką wydane

Wypada w tym miejscu nadmienić, że  prowadząca badania jest pracownikiem bibibteki objętej badaniami, dzięki 
czemu miała dostęp do szeregu danych zawartych w systemie Proiib, do których nie ma dostępu przeciętny 
użytkownik bibiioteki korzystający wyłącznie z  informacji prezentowanych w OPAC-u.



nakładem Wydawnictwa Prószyński i S-ka w  ramach serii Duże L/Yery, które wcho

dzą w  ich obręb.

Ponieważ oferta Wydawnictwa Prószyński i S-ka z  serii Duże L/fery jest 

skierowana w  szczególności do czytelników dorosłych, przesądziło to o wytypo

waniu do badań tylko osób dorosłych, będących użytkownikami wskazanych fi

lii bibliotecznych oraz OCCiN. Warto również nadmienić, że  wymienione filie są 

rozm ieszczone w  różnych częściach Torunia, co umożliwiło objęcie badaniami 

różnych grup społeczności lokalnej.

Omawiając kroki postępowania badawczego, trzeba przybliżyć sposób po

zyskiwania badanego materiału bibliotecznego. Otóż książki z  seni Duże L/fe/y 

nabyto w  sześciu zakupach, począwszy od lutego aż do sierpnia 2014 r. Po  doko

naniu kolejnych zakupów książki były stopniowo poddawane procesowi grom adze

nia oraz opracowania w  bibliotece, a następnie sukcesywnie zasilały księgozbiory 

filii bibliotecznych i trafiały do dyspozycji ich użytkowników. Łącznie zakupiono 115 

tytułów pozycji książkowych w  376 egzemplarzach, które trafiły do badanych filii 

i OCCiN. Rozm ieszczenie iiczbowe egzemplarzy tychże tytułów w  poszczególnych 

jednostkach prezentuje tabela 1.

Tab. 1. Rozm ieszczenie liczbowe egzem plarzy w  badanych jednostkach

M ie jsce L iczb a  e gzem p ia rzy

F. 3 37

F. 5 20

F. 12 60

F. 16 212

OCCiN 47

Suma 376

Źródło: opracowanie w łasne na podstawie bazy Prolib.

Koiejnym etapem w prowadzonych badaniach stało się określenie czasu, 

dia którego dokonano pomiaru. Ponieważ poszczególne tytuły z  serii Duże L/fery 

nabywano w różnym okresie, dlatego książki z  kolejnych zakupów były sukcesyw

nie grom adzone oraz opracowywane w  bibliotece, a następnie trafiały do księ

gozbiorów filii bibliotecznych, a później, w  różnym czasie do ich użytkowników. 

W obec tego należało ustalić równy czas pomiaru, uwzględniając różne terminy 

rozpoczęcia i zakończenia pomiaru zw iązane z  dostępnością dla czytelników. 

Prowadząca badania wyznaczyła średni okres sześciu miesięcy dla pomiaru licz

by wypożyczeń każdego z  egzem plarzy poszczególnych tytułów. Po tym czasie, 

za pomocą systemu Prolib, uzyskała dane liczbowe wykorzystane do dalszego 

opracowania i analizy.

Punktem wyjścia w  badaniach był wstępny sondaż przeprowadzony wśród 

pracowników filii W BP -  KK. Wskazał on, ż e  książki tłoczone „dużą czcionką" cie

szą się dużą popularnością wśród czytelników i są w  ciągłym obiegu czytelniczym. 

Tb jeden z  czynników, który skłonił autorkę do podjęcia badań.

W  pierwszym etapie pozyskiwania danych do celów badawczych zostały 

wyszukane wszystkie tytuły książek, które zakupiono dla wszystkich filii bibliotecz



nych W BP -  KK z  serii Duże L/Ye/y. Wyszukiwanie przeprowadzono przy użyciu 

OPAC-a, wybierając jeden z  atrybutów wyszukiwawczych, mianowicie nazwę serii 

-  Duże L/Yery. W  efekcie wyszukiwania wygenerowano listę wszystkich tytułów 

książek z  serii Dużyc/i L/Yer, łącznie z  ich rozm ieszczeniem  w  poszczególnych 

filiach bibliotecznych oraz numerami egzemplarzy. W  kolejnym etapie dane te 

zostały przekonwertowane do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, wyselek

cjonowane i uporządkowane dla jednostek objętych badaniami, umożliwiając pro

wadzenie kolejnych obliczeń. Następnie dane wygenerowane z  OPAC-a zostały 

zweryfikowane z  danymi, które prowadząca badania otrzymała z  Działu Groma

dzenia W BP -  KK.

W  koiejnym etapie badań uzyskano dane liczbowe z  bazy systemu biblio

tecznego Proiib dotyczące wypożyczeń. Za pomocą tego systemu wygenerowano 

raport dotyczący „Wykorzystania księgozbioru wg numerów inwentarzowych". Pro

ces pozyskiwania tych danych odbywał się oddzielnie dla każdej z  badanych filii, 

a nawet zdarzało się, że  był rozdzielony w obrębie jednej filii z  uwagi na ratalny 

zakup książek. Sam o pozyskiwanie danych przebiegło następująco: w  module 

Wypożyczalnia systemu Proiib wybierano oznaczenie właściwe dla księgi inwen

tarzowej badanej filii i wprowadzono zakresy numerów inwentarza odpowiadające 

badanym tytułom, a następnie określano zakres czasu. W  efekcie system Proiib 

w formie raportu generował dane dotyczące liczby wypożyczeń poszczególnych 

tytułów i ich egzemplarzy.

Dane liczbowe z  systemu Proiib dotyczące liczby wypożyczeń poszczegó l

nych egzem plarzy zostały przeniesione do przygotowanego wcześniej arkusza 

kalkulacyjnego uwzględniającego tytuły oraz ich egzem plarze w poszczególnych 

filiach. Po wprowadzeniu liczby wypożyczeń egzem plarzy poszczególnych tytu

łów, zsumowano liczbę wszystkich wypożyczeń przy każdym z  tytułów. Następ

nie sumy wypożyczeń podzielono przez liczbę egzem plarzy dla poszczególnych 

tytułów. W  ten sposób otrzymano średnią liczbę wypożyczeń każdego z  tytułów 

książek wydanych „dużą czcionką" w  czasie 6 miesięcy. Ponadto tytuły książek za

warte w  arkuszu kalkulacyjnym zostały uzupełnione o charakterystykę gatunkową 

i przedmiotową, co wraz z  uzyskanymi danymi liczbowymi posłużyło do prowadze

nia kolejnych analiz umożliwiających odpowiedzi na postawione wcześniej pytania.

Boru

Analiza i interpretacja wyników badań

Po dokonaniu pomiaru został zebrany stosowny matenał statystyczny, a na

stępnie opracowany w celu jego  analizy i interpretacji. Rozpoczynając analizę, 

w pierwszej kolejności warto przyjrzeć się oferowanemu czytelnikom W BP -  KK 

w ramach serii Duże Ł/Yery księgozbiorowi. Jak już wcześniej wspomniano, bada

ny księgozbiór obejmuje 115 tytułów pozycji książkowych i z  uwagi na poruszaną 

tematykę książki te są skierowane głównie do czytelników dorosłych. Zarówno 

tematyka, jak i gatunki literackie badanego księgozbioru są zróżnicowane tak, aby 

mogły zaspokoić rozmaite potrzeby i gusta czytelnicze użytkowników filii biblio

tecznych. Pośród badanego księgozbioru znalazła się polska i światowa literatura 

uznanych pisarzy w formie różnych gatunków literackich, jak powieści, opowia



Bo^

dania, biografie, pamiętniki, wywiady, pubiicystyka oraz reportaże. Podobną róż

norodność można dostrzec także, analizując tematykę badanego księgozbioru, 

czemu poświęcono w ięcej miejsca w datszej części niniejszej pracy.

Ze 115 tytułów wydanych „dużą czcionką" najwięcej jest powieści, w sumie 

38 tytułów, z  czego  35 to powieści społeczno-obyczajowe, wśród których znala

zły się książki poruszające różną tematykę, m.in. związaną z  życiem  na Bliskim 

Wschodzie, jak chociażby w książce /Srabska córka T. Valko, a także dotyczące 

realiów polskich Ca/k/em nowe życ/e M. Ulatowskiej. Wśród powieści znalazły się 

również 2 książki historyczne i 1 erotyczna P. C ieleckiego pt. Zasyp/an/e. Przy 

tej tematyce wypada wspomnieć o tym, że  w księgozbiorze jest także 1 książka 

z  opowiadaniami erotycznymi pt. De/fa Wenus A. Nin. Ponadto w księgozbiorze są 

także książki skierowane głównie do żeńskiej grupy odbiorców, mianowicie 6 tytu

łów romansów, m.in. uznanej amerykańskiej pisarki L. Kieypas W  teatrze uczuć, 

oraz 3 tytuły będące sagami rodzinnymi, np. Matk/, żon y czarown/ce J. Miszczuk.

Znaczną część badanego księgozbioru tworzą pozycje książkowe cieszące 

się współcześnie dużym zainteresowaniem czytelników, tj. o  tematyce kryminalnej

-  łącznie 23 tytuły, w tym 2 są z  pogranicza kryminału i horroru autorstwa wybit

nego pisarza S. Kinga: Joy/and i Doktor Sen. Wśród kryminałów znalazł się jeden 

nieco odmienny od pozostałych, o  którym warto wspomnieć, gdyż jest określanym 

mianem kryminału retro, pt. 7^en?n/ca szkoty d/a pan/en J. Szwechłowicz. W  księ

gozbiorze znalazł się również 1 horror pt. Pa/own/k G. Funaro. W  tak bogatej 

ofercie książek z  „dużymi literami" nie mogło zabraknąć także literatury grozy, jaką 

stanowią thrillery, głównie autorstwa pisarzy zagranicznych -  łącznie 8 tytułów, 

pośród których warto wymienić chociażby Pó/dę sama tą drogą uznanej autorki 

amerykańskiej M. H. Clark.

Sporą część badanego księgozbioru -  17 tytułów -  stanowią także pozycje 

książkowe będące wspomnieniami najczęściej z  życia znanych ludzi, jak aktorów, 

komików, polityków czy doświadczających tragicznych wydarzeń wojennych lub 

walczących o własne prawa. Książki te wydane w formie biografii, wywiadów bądź 

pamiętników przedstawiają losy i przeżycia autorów. Przykładami takich pozycji są 

chociażby Po/a tVegr/ M. Kotowskiego, Każdy szczyt ma swó/ Czubaszek M. Czu- 

baszek w  rozmowie z  A. Andrusem, czy Cbtop/ec z  t/sty Scb/nd/era L. Leysona.

Oprócz wymienionych dzieł, wśród oferowanego użytkownikom filii W BP

-  KK księgozbioru z  serii Duże L/te/y znalazła się także literatura z  gatunku fan

tastyki. W  badanym księgozbiorze znajduje się 7 książek literatury fantasy, z  któ

rych warto wymienić D/ugą Z/em/ę i Dtugą wq/'uę autorstwa uznanych brytyjskich 

pisarzy T. Pratchetta i S. Baxtera. Od literatury fantasy do literatury fachowej jest 

już blisko i tak w  analizowanym księgozbiorze są również 3 książki popularyzujące 

w iedzę z  zakresu fizyki oraz kosmologii, np. D/aczego E  = mc^ autorów B. Coxa 

i J. Forshawa.

W  ramach księgozbioru nieco mniejszą grupę stanowią książki będące lite

raturą faktu -  w  sumie 8 tytułów. Publikacje te przybliżają czytelnikowi realne wy

darzenia lub sytuacje, jakie wydarzyły się w  różnych częściach świata i w  różnym 

czasie, także tym odległym, uznanym za historię. Prace te są w  przeważającej



części tłumaczeniami autorów obcojęzycznych, wśród których można wymienić 

M. Hasemanna i jego  Re//g/ę /-//f/era, czy A. Cojean i jej wstrząsającą książkę Ko- 

b/ety Kaódań^ego, ale jest także książka polskiego pisarza A. Zielińskiego o nieco 

odległych już w  czasie wydarzeniach pt. Skanda//śc/ w koronach.

Rozważając tematykę badanego księgozbioru, nie sposób pominąć przed

stawienia ich autorów. W  tym celu został sporządzony ranking najbardziej popu

larnych nazwisk autorów w  obrębie oferowanego przez W BP -  KK księgozbioru 

z  serii Duże L/fe/y, który prezentuje tabela 2.

Tab. 2. Ranking najpopularniejszych autorów księgozbioru W BP -  KK z  serii

Duże L/Yery

Lp. Nazwisko i imię Liczba tytułów

1 Card Orson Scott 2

2 Chandler Charlotte 4

3 D eaver Jeffery 2

4 Frączyk Izabella 2

5 Holt Annę 2

6 Jaszczu k Paw eł 2

7 King Stephen 3

8 Kleypas Lisa 2

9 Kotowski Mariusz 2

10 Lutz John 2

11 McDermid Val 2

12 Miszczuk Joanna 3

13 Picoult Jodi 4

14 Pratchett Terry 4

15 Roberts Nora 3

16 Strobel Arno 2

17 Ulatowska Maria 6

Suma tytułów 47

Źródło: opracowanie w łasne na podstawie bazy Prolib

W  związku z  tym, że  jest to ranking najbardziej poczytnych autorów, to 

w  tabeii 2 zam ieszczono 17 nazwisk pisarzy, którzy są autorami w ięcej niż jednej 

książki wydanej „dużą czcionką". Łączna iiczba dzieł wszystkich autorów w rozpa

trywanym przypadku wynosi 47 tytułów, co stanowi około 41% całości badanego 

księgozbioru.

Z danych zam ieszczonych w tabeii 2 wynika, ż e  w skład badanego księ

gozbioru 115 tytułów, najwięcej, bo 6 woluminów, jest autorstwa poiskiej pisarki 

M. Utatowskiej, są to m.in. Praw/e s/osfry, czy Domek nad morzem. Twórczość 

tej debiutującej w dojrzałym wieku pisarki, to głównie iiteratura piękna dta kobiet.

Na drugim miejscu w rankingu, z  czterema tytułami, znajduje się trzech 

pisarzy zagranicznych: Ch. Chandler, J. Picoult i T. Pratchett. Pomimo że  pisarze 

ci zajmują równą pozycję w sporządzonym rankingu, to tworzą zupełnie odmienną 

titeraturę. Ch. Chandier jest autorką głównie biografii aktorów i reżyserów, w ba



danym księgozbiorze znajduje się m. in. książka pt. Mar/ena D/e^nch. J. Picoutt 

jest amerykańską autorką powieściowych bestseiterów tłumaczonych na wieie 

języków, w tym także na poiski, o  czym świadczyć może chociażby książka pt. 

Bez mq/ę/ zgody. Trzeci z  pisarzy T. Pratchett specjaiizuje się w iiteraturze fantasy 

i dwie z  badanych książek współtworzył z  S. Baxterem, a jako przykładową można 

podać D/ugą wp/nę.

Siedząc daiej ranking, na trzecim miejscu, widać nazwiska pisarzy, którzy są 

autorami trzech tytułów badanego księgozbioru. W  grupie tej znajduje się poiska 

pisarka J. M iszczuk-autorka m in. sagi rodzinnej Za/ofn/ce / w/edźmy. Koiejnymi 

autorami są pisarka N. Roberts, specjalizująca się w kryminałach, np. M/yrachowa- 

n/e / śm/erć, oraz S. King, światowej sławy twórca iiteratury z  pogranicza kryminału 

i horroru, autor m.in. Doktora Sen.

Najiiczniejszą grupę w rankingu stanowią autorzy dwóch dzieł znajdujących 

się w omawianym księgozbiorze. W  grupie tej znajduje się 10 pisarzy polskich 

i zagranicznych, są to: O S. Card, J. Deaver, I. Frączyk, A. Holt, P. Jaszczuk, 

L. Kleypas, M. Kotowski, J. Lutz, V. McDermid i A. Strobel.

Po scharakteryzowaniu badanego księgozbioru oraz wyłonieniu z  niego 

najpopularniejszych autorów książek została przeprowadzona analiza zasadni

cza uzyskanego materiału badawczego. Jak już wspomniano, została obliczona 

średnia liczba wypożyczeń wszystkich egzem plarzy dla poszczególnych tytułów. 

W  ten sposób można ustalić, które konkretne tytuły były najczęściej czytane przez 

użytkowników, zakładając, że  wypożyczane książki były czytane. W  efekcie pro

wadzonych obliczeń otrzymano wyniki, dzięki którym pogrupowano tytuły książek 

według liczby wypożyczeń, umożliwiając tym samym ustalenie popularności kon

kretnych tytułów oferowanych w formie książek z  „dużą czcionką". Uzyskane dane 

dotyczące liczby tytułów i ich wypożyczeń zostały zaprezentowane w  tabeli 4.

Tab. 3 . Średnia wypożyczeń tytułów wydanych w  serii Duże L/fe/y

Średnia liczba w ypożyczeń  (z  różnych 

filii)
Liczba tytułów

8 6

7 8

6 24

5 24

4 25

3 17

2 9

1 2

Suma tytułów 115

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie zaprezentowanych danych widać, że  wszystkie zakupione 

przez W BP -  KK dla badanych filii 115 tytuły z  serii Duże L/fery w okresie pod

legającym badaniu były wypożyczane. Ponadto należy zwrócić uwagę na dane 

liczbowe zam ieszczone w tabeli, które pokazują, ż e  6 tytułów było wypożycza



nych ośmiokrotnie, zaś 8 tytułów było wypożyczanych siedmiokrotnie w  badanym 

okresie. Wskazuje to na duże zainteresowanie tymi tytułami, biorąc pod uwagę 

to, że  zgodnie z  reguiaminem użytkownicy mogą wypożyczać jedną książkę mak- 

symainie na okres miesiąca. Zatem ticzby wypożyczeń tych tytułów przewyższyły 

zakładaną średnią iiczbę wypożyczeń jednego egzem plarza książki dla badanego 

okresu, który wynosi 6 w przypadku, gdy czytelnik wykorzystuje maksymalny czas 

wypożyczenia książki. Otrzymane wyniki wskazują na duże zainteresowanie tytu

łami książek wydanych „dużą czcionką", w związku z  czym warto podać konkretne 

tytuły i poddać je wnikliwej analizie, co zostanie zaprezentowane w  dalszej części 

niniejszego artykułu.

Analizując kolejno dane zam ieszczone w tabeli 3 widać, że 24 tytuły były 

wypożyczane sześciokrotnie i kolejne 24 tytuły były wypożyczane pięciokrotnie, 

natomiast 25 tytułów wypożyczano czterokrotnie w  omawianym czasie. Widać, 

że  dane te są porównywalne i m ieszczą się w ramach maksymalnego okresu 

wypożyczenia egzem plarza książki przez czytelnika, bądź tylko nieznacznie od 

niego odbiegają. Dane dowodzą, ż e  książki z  serii Duże L/fery znajdowały się 

w ciągłym obiegu czytelniczym. Najniższe częstotliwości wypożyczeń zanotowano 

przy 9 tytułach, które były wypożyczane dwukrotnie oraz 2 tytuły były wypożyczone 

tylko raz przez czytelników w badanym okresie. Jak widać, są to niezbyt wysokie 

wyniki, przy których warto pokusić się o  sprawdzenie konkretnych tytułów oraz 

poruszanej tematyki, aby spróbować dow iedzieć się, jaka tematyka nie przypadła 

czytelniczym gustom.

Po przedstawieniu danych liczbowych dotyczących średnich wypożyczeń 

zostanie zaprezentowane, jak przekłada się to na konkretne tytuły. Otóż, jak wspo

mniano, najczęściej wypożyczano w  badanym okresie 6 tytułów, które zostały 

zam ieszczone w  tabeli 4 w  układzie alfabetycznym, wraz z  ich formalną charak

terystyką odzwierciedlającą hasła rzeczowe zam ieszczone w katalogu Biblioteki 

Narodowej w  Warszawie.

Tab. 4. Tytuły książek wypożyczanych ośmiokrotnie

Lp. Tytuł Charakterystyka gatunku

1
Bilbord / J.D. Bujak. -  W arszawa: Prószyński Media, 

2012.
Pow ieść polska 21 w.

2
Dziś jak kiedyś / Izabella Frączyk. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2013.
Pow ieść polska 21 w.

3
Hak / Jeffery Deaver; przeł. Łukasz Praski. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2011.

Pow ieść amerykańska 

21 w.

4
Pójdę sam a tą drogą / Mary Higgins Clark; przeł. Anna 

Bańkowska. -  W arszawa: Prószyński Media, 2012.

Pow ieść amerykańska 

21 w.

5
Prawie siostry / Maria Uiatowska. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2014.
Pow ieść polska 21 w.

6
Skazana / Hannah Kent; przeł. Jan Hensel. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść australijska 21 w.

______________v v d !& z .c łW d . !v< cu tc ł,

źródło: opracowanie własne wg bazy Prolib i katalogu Biblioteki Narodowej.



Analiza wstępna danych zam ieszczonych w  tabeli 4 wskazuje, że  najwięk

szą popularność zyskały książki z  gatunku współczesnej powieści, zatem ujmując 

ogólnie, jest to literatura piękna. Natomiast rozpatrując te tytuły w kategorii odmian 

gatunkowych, należy stwierdzić, że  3 z  nich: B/7óord D. J. Bujak, /-/ak J. Deavera 

i Skazana H. Kent są kryminałami, natomiast Pó/dę sama tą drogą M. H. Clark jest 

thrillerem. Pozostałe 2 tytuły Dz/śyak k/edyś I. Frączyk i Praw/e s/ostry l\/l. Ulatow- 

skiej to powieści społeczno-obyczajowe. Zatem w  grupie najchętniej czytanych 

książek prym w iedzie tematyka dostarczająca czytelnikowi zagadek i mocnych 

wrażeń w  postaci kryminałów i thrillera. Jednakże znalazły się także książki o in

nym charakterze, tzn. powieści społeczno-obyczajowe. Ponadto z  sześciu najczę

ściej czytanych pozycji książkowych 3 są autorstwa polskich pisarzy. Zatem można 

zaryzykować stwierdzenie, że  współczesna literatura polska jest równie chętnie 

czytana przez czytelników jak obca. Skoro autorami połowy najpopularniejszych 

tytułów są współcześni, polscy pisarze, można przypuszczać, ż e  rodzima literatura 

piękna cieszy się porównywalnym zainteresowaniem wśród badanej grupy czy

telników jak współczesna literatura obca. Wynikać może to chociażby z  faktu, że 

poruszana tematyka i osadzenie akcji w realiach są bliskie czytelnikowi.

Kolejną grupę wyodrębnioną na podstawie badań stanowią tytuły, które 

równie chętnie i często były czytane, o  czym świadczy siedmiokrotna liczba wypo

życzeń. W  tej grupie znalazły się tytuły, które umieszczono w  tabeli 5.

Tab. 5. Tytuły książek wypożyczanych siedmiokrotnie

Lp. Tytuł Charakterystyka gatunku

1

Brzoskwinie dla księdza proboszcza / Joannę 

Harris; przeł. Anna Bańkowska. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2013.

Pow ieść  angielska 21 w.

2
Całkiem nowe życ ie  / Mana Ulatowska. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  polska 21 w.

3
Domek nad morzem  / Mana Ulatowska. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2011.
Pow ieść  polska 21 w.

4
G łos serca / Jodi Picoult; przeł. Agnieszka Barbara 

Ciepłowska. -  W arszawa: Prószyński Media, 2012.
Pow ieść  amerykańska 20 w.

5

Hanka Bielicka -  umarłam z e  śmiechu: wspom nie

nia, anegdoty, niepublikowane monologi / Zbigniew 

Korpolewski. -  W arszawa: Prószyński Media, 2011.

Biografie

6
Kto jak nie ja?  / Katarzyna Kołczewska. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  polska 21 w.

7
Modliszka / Irena Matuszkiewicz. -  W arszawa: 

Prószyński Media, cop. 2013.
Pow ieść  polska 21 w.

8
W  teatrze uczuć / Lisa Kleypas; przeł. Agnieszka 

Myśliwy. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  amerykańska 20 w.

Źródło: opracowanie w łasne wg bazy Prolib oraz katalogu Biblioteki Narodowej

Dane zam ieszczone w tabeli 5 dowodzą, że  8 tytułów książek z  serii Dtvże 

L/fe/y było wypożyczonych siedmiokrotnie. Taka liczba w ypożyczeń  św iadczy 

o dużym zainteresowaniu tymi tytułami wśród czytelników. Wśród nich dominu



ją książki będące powieściami społeczno-obyczajowymi, jak chociażby powieść 

angieiskiej pisarki J. Harris pt. Brzoskw/n/e of/a ks/ędza proboszcza, stanowiąca 

kontynuację Czeko/ady i Rub/nowycb czó/enek -  wcześniejszych dzieł tejże au

torki. Występują tu także powieści pisarzy polskich, do których zaliczają się Kto 

yak n/e/a? K. Kołczewskiej, Modkszka I. Matuszkiewicz i Domek nad morzem M. 

Ulatowskiej. Wymieniając nazwisko M. Ulatowskiej, trzeba zauważyć, ż e  wśród 

analizowanego księgozbioru największą liczbę tytułów stanowią właśnie jej dzieła. 

Jest ona także autorką romansu pt. Ca/k/em nowe życ/e znajdującego się w  tej gru

pie, wraz z  romansami amerykańskich pisarek J. Picoult (G/os serca) i L. Kleypas 

(W  teatrze uczuć). Jak widać, w tej grupie dominuje głównie literatura piękna, za 

jaką uznaje się powieści i romanse. Oprócz tego, jest także jedna książka o zu

pełnie innej tematyce, mianowicie są to wspomnienia o słynnej polskiej aktorce H. 

Bielickiej pt. Hanka B/ekcka -  umar/am ze  śm/ecbu.

Trzecią grupę, która wyłoniła się w  wyniku podziału według częstotliwości 

wypożyczeń, stanowią pozycje książkowe z  zanotowaną liczbą wypożyczeń 6. 

W  tym przypadku można uznać, ż e  czytelnicy wypożyczający te tytuły wykorzy

stali maksymalny czas wypożyczenia przewidziany regulaminem, czyli 1 miesiąc. 

S zczegółow y wykaz tytułów książek oraz ich charakterystykę formalną zawiera 

tabela 6.

lab . 6. Tytuły książek wypożyczanych sześciokrotnie

Lp. Tytuł Charakterystyka gatunku

1

Anioł śmierci / Nora Roberts pisząca jako J. 

D. Robb; przeł. Janusz Ochab. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2013.

Pow ieść  amerykańska 20 w.

2
Arytmia / Annę Holt, Even Holt; przeł. Iwona 

Zimnicka. -  W arszawa: Prószyński Media, 2012.
Pow ieść  norweska 21 w.

3
Córki swoich matek / Joanna Miszczuk. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
P ow ieść  polska 21 w.

4
Jak oddech / Małgorzata Warda. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2013.
P ow ieść  polska 21 w.

5
Jasnowidz / Bartłomiej Biesiekirski. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2013.
P ow ieść  polska 21 w.

6
Jezioro marzeń / Lisa Kleypas; przeł. Zuzanna Maj. 

-W a rs za w a : Prószyński Media, 2014.
Pow ieść  amerykańska 21 w.

7
Kamienica przy Kruczej / Maria Ulatowska. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2012.
P ow ieść  polska 21 w.

8

Kobiety Kaddafiego / Annick Cojean; przeł. Paulina 

Błaszczykiew icz. -  W arszawa: Prószyński Media, 

2013.

Reportaż francuski 21 w.

9
Koniec świata / Izabella Frączyk. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2014.
P ow ieść  polska 21 w.

10
Lech Kaczyński: ostatni wywiad / Łukasz W arzecha. 

-W a rs za w a : Prószyński Media, 2011.
Publicystyka polska 21 w.

11
Lot motyla / Barbara Kingsolver; przeł. Anna 

Kłosiewicz. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  amerykańska 21 w.



12
Magnolia / Grażyna Jeromin-Gałuszka. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
P ow ieść  polska 21 w.

13
Motylek / Katarzyna Puzyńska. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2014.
Pow ieść polska 21 w.

14
Nocne życie / Dennis Lehane; przeł. Maciejka 

Mazan. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść amerykańska 21 w.

15
Pola Negri: legenda Hollywood / Mariusz Kotowski. 

-W a rs za w a : Prószyński Media, 2011.
Biografie

16
Pół życia / Jodi Picoult; przeł. M agdalena Moitzan. 

-W a rs za w a : Prószyński Media, 2012.
Pow ieść amerykańska 21 w.

17
Siły ciemności / Nora Roberts; przeł. Kenia 

Wiśniewska. -  W arszawa: Prószyński Media, 2014.
Pow ieść amerykańska 21 w.

18

Skandaliści w  koronach: łotry, rozpustnicy i głupcy 

na polskim tronie / Andrzej Zieliński. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2013.

Biografie

19

Tajemnica szkoły dla panien / Joanna 

Szwechłow icz. -  W arszawa: Prószyński Media, 

2014.

Pow ieść polska 21 w.

20

To, co zostało / Jodi Picoult; przeł. Magdalena 

Moitzan-Małkowska. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2013.

Pow ieść amerykańska 21 w.

21
To wszystko przez ciebie / Anna Karpińska. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść polska 21 w.

22
Urlop nad morzem  / Agnieszka Pietrzyk. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2014.
Pow ieść polska 21 w.

23
W szystko co minęło / Agata  Kołakowska. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2014.
P ow ieść  polska 21 w.

24

W yrachowanie i śm ierć / Nora Roberts pisząca jako 

J. D. Robb; przeł. Bogumiła Nawrot. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2014.

Pow ieść amerykańska 21 w.

źródło: opracowanie w łasne wg bazy Prolib i katalogu Biblioteki Narodowej.

Anaiiza danych zam ieszczonych w tabeli 6 dowodzi, ż e  wśród wypożycza

nych sześciokrotnie tytułów znacznie przeważają książki z  gatunku powieści -  

łącznie 20. Trzeba jednak nadmienić, ż e  są to książki o różnorodnej tematyce -  dla 

przykładu można podać tytuły zagranicznych powieści społeczno-obyczajowych, 

do których należą: Pó/życ/a; 7b, co zostało J. Picoult, czy /\/ocne życ/e D. Lehane, 

a także polskie Tb wszystko przez c/eb/e A. Karpińskiej i Magno//a G. Jeromin- 

-Gałuszki. Wśród powieści amerykańskich są również 2 romanse Jez/oro marzeń 

L. Kleypas i S/ty c/emr?ośc/ N. Roberts. Poza tym w ciągłym obiegu czytelniczym 

znajdowało się także 5 kryminałów, m.in. wspomnianej wcześniej autorki N. Ro

berts An/oł śm/erc/ oraz Wyracńowar?/e / śm/erć, a także Moty/ek K. Puzyńskiej. 

Warto także wspomnieć o  znajdującym się w tej grupie thrillerze pt. Arytm/a A. 

Holt, który jak widać znalazł sporą grupę odbiorców. Ponadto są także 2 tytuły 

książek będących wspomnieniami, jednak różniące się od siebie formą przekazu. 

Książka pt. Po/a ń/egńjest biografią słynnej aktorki, którą opracował M. Kotowski, 

natomiast kecń Kaczyńsk/ to wspomnienia w formie wywiadu, jaki przeprowadził



dziennikarz Ł. Warzecha z  Prezydentem Rzeczypospolitej. W  tej grupie znalazły 

się także 2 książki należące do literatury faktu. Jedna publikacja o wydarzeniach, 

jakie zaszły w  Libii, jest zatytułowana Kob/efy Kadda/żego A. Cojeana. Natomiast 

druga pt. Skanda//'śc/ w koronach A. Zielińskiego dotyczy nieco bardziej odległych 

w  czasie wydarzeń na terenie Polski.

Na podstawie tych danych można przypuszczać, że  poza powieścią czy

telnicy równie chętnie sięgają po inną literaturę, jak kryminały, czy chociażby 

wspomnienia. Trudno jednak w  tym przypadku dokonywać stwierdzeń z  uwagi 

na niewspółmierną liczbę oferowanych tytułów należących do innych gatunków 

literackich w  stosunku do powieści. Jednakże warto zwrócić uwagę, że  proporcje 

literatury polskojęzycznej i obcojęzycznej są porównywalne, ponieważ polskiej jest 

14, natomiast zagranicznej 10 pozycji książkowych.

Kolejną grupę analizowanych tytułów książkowych wydanych w  ramach 

serii Duże L/fery stanowią tytuły książek wypożyczanych pięciokrotnie, które pre

zentuje w  układzie alfabetycznym tabela 7.

Tab. 7. Tytuły książek wypożyczanych pięciokrotnie

Lp. Tytuł Charakterystyka gatunku

1
Arabska córka / Tanya Valko. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2011.
Pow ieść polska 21 w.

2
Córki hańby / Jasvinder Sanghera; przeł. Bogumiła 

Nawrot. -  W arszawa: Prószyński Media, 2011.
Pow ieść angielska 21 w.

3
Hakus pokus / Katarzyna Leżeńska, Darek 

Milewski. -  W arszawa: Prószyński Media, 2011.
P ow ieść  polska 21 w.

4
Islamski bękart /Alexander Khan; przeł. Jarosław 

Skowroński. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
P ow ieść  angielska 21 w.

5

Josef M engele: doktor z  Auschwitz / Ulnch Vólklein; 

przeł. Artur Kuć, Urszula Poprawska. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2011.

Biografie

6
Joyland / Stephen King; przeł. Tom asz Wilusz. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  amerykańska 21 w.

7

Każdy szczyt ma swój Czubaszek / Maria 

Czubaszek w  rozm owie z  Arturem Andrusem; z  il. 

W ojciecha Karolaka. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2012.

W ywiady

8
M ae W est / Charlotte Chandler; przeł. Adam  Tuz. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Biografie

9
Materialista / Annę Holt; przeł. Iwona Zimnicka. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2010.
Pow ieść  norweska 21 w.

10

Miłość w  rozm iarze XXL / Stephenie Evanovich; 

przeł. Teresa Komłosz. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2014.

Pow ieść  amerykańska 21 w.

11

Mój o jciec Paw eł Jasienica / Ewa Beynar-Czeczott; 

wstęp W ładysław Bartoszewski. -  W arszawa: 

Prószyński Media, [2013].

Pamiętniki polskie 20-21 w.



12

Nim zab ierze nas rzeka / Helena Thorfinn; przeł. 

Ewelina Kmieciak i Anna Warchoł. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2013.

Pow ieść szw edzka 21 w.

13
Pensjonat Sosnówka / Maria Ulatowska. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2012.
P ow ieść  polska 21 w.

14
Pożegnan ie  wolności / Sara Blaedel; przeł Iwona 

Zimnicka. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść duńska 21 w.

15
Przed egzekucją  / Elizabeth L. Silver; przeł. Xenia 

Wiśniewska. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  amerykańska 21 w.

16

Przetrwałam: życie ofiary Josefa M engele / Eva 

M ozes  Kor, Lisa Rojany Buccieri; przeł. Teresa 

Komłosz. -  W arszawa: Prószyński Media, 2014.

Pamiętniki rumuńskie 1939- 

1945 r.

17

Religia Hitlera / Michael Hesem ann; przeł. 

Agnieszka Walczy. -  W arszawa: Prószyński Media, 

2011.

Biografie

18
Seryjny / John Lutz; przeł. Jarosław Skowroński. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  amerykańska 21 w.

19
Służąca Hem ingwaya / Erika Robuck; przeł. Alina 

Siewior-Kuś. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  amerykańska 21 w.

20
Sosnow e dziedzictwo / Maria Ulatowska. -  

W arszaw a: Prószyński Media, 2011.
P ow ieść  polska 21 w.

21
Tam, gdzie  twój dom  / Iwona Żytkowiak. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2014.
P ow ieść  polska 21 w.

22

Tetetka: wspomnienia o  Teresie Tuszyńskiej / 

Mirosław J. Nowik. -  W arszawa: Prószyński Media, 

2013.

Biografie

23
Trakt: psychothriller/Am o Strobel; przeł. Michael 

Sowa. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
P ow ieść  niemiecka 21 w.

24

Trio z  Plainview / Edward Kelsey Moore; przeł. 

Anna Bańkowska. -  W arszawa: Prószyński Media, 

2013.

Pow ieść  amerykańska 21 w.

źródło: opracowanie w łasne w g bazy Prolib i katalogu Biblioteki Narodowej.

Rozpatrując dane zam ieszczone w  tabeli 7, można stwierdzić, że  grupa ty

tułów, które czytelnicy wypożyczali w  badanym okresie pięciokrotnie, jest tak samo 

liczna jak wcześniejsza -  czyli wypożyczanych sześciokrotnie. Analiza formalnej 

charakterystyki tytułów w  obrębie grupy pozwala ustalić, ż e  siedemnaście tytułów 

książek to powieści, czyli prezentuje się to podobnie jak w  omawianych wcześniej 

przypadkach. Jednakże w  ich obrębie znajduje się 10 powieści społeczno-obycza

jowych, za przykład których mogą posłużyć następujące tytuły zagraniczne, np. 

Mm zaó/erze nas rzeka H. Thorfinn, Przed  egzekac/ą E. L. Silver, czy literatury 

polskiej Pens/onaf Sosnówka i Sosnowe dzredzrcfwo autorstwa M. Ulatowskiej. 

Analizując tytuły w tej grupie, nie sposób także pominąć jednej powieści historycz

nej, jaką stanowi książka uznanej amerykańskiej autorki powieści historycznych 

E. Robuck pt. S/ażąca /-/emrngwa/a oraz jednego romansu M/7ość w rozm/arze 

XX/. S. Evanovich.



w  grupie tytułów wypożyczanych pięciokrotnie znalazła się także literatura 

o tematyce kryminalnej (4 tytuły), co potwierdzają następujące książki: Menta//'sta 

A. Holt i Joy/andS. Kinga, książka z  pogranicza kryminału i horroru. Ponadto jest 

także 1 thriller psychologiczny pt. Trakt A. Strobela. Mniejszą iiczbę książek sta

nowią tytuły z  dziedziny literatury faktu (3 tytuły) oraz wspomnienia (4 tytuły). Jako 

przykład literatury faktu może posłużyć biografia zatytułowana Jose f Mange/ U. 

Vólkleina, natomiast jako przykład wspomnień -  książka w formie wywiadu A. An- 

drusa z  M. Czubaszek pt. Każdy szczyt ma sw(^ Czubaszek. Pomimo zróżnicowa

nia liczebności tematycznej książek wydanych „dużą czcionką" można dostrzec, 

że czytelnicy, podobnie jak wcześniej, w przewadze czytaii powieści. Porównując 

dane z  poprzednimi grupami, w  tej grupie nastąpiła jedynie zmiana proporcji lite

ratury zagranicznej w  stosunku do potskiej. Liczba tytułów będących przekładami 

wzrosła i wynosi 16, przewyższając tym samym ticzbę tytułów polskich, których 

jest 8.

Zebrane dane statystyczne pozwoiiły na wyłonienie kolejnej grupy tytułów 

książek, które były czytane przez czyteiników czterokrotnie w  okresie podlega

jącym badaniu. S zczegó łow y wykaz tytułów oraz ich charakterystyka formalna 

została zaprezentowana w  tabeli 8.

Tab. 8. Tytuły książek wypożyczanych czterokrotnie

Lp. Tytuł Charakterystyka gatunku

1
Akuszer śmierci / Paw eł Jaszczuk.

-  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
P ow ieść  polska 21 w.

2
Arabska księżniczka. T. 1-2 / Tanya Va!ko. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
P ow ieść  polska 21 w.

3

Auschwitz: Naziści i „ostateczne rozw iązanie" / 

Laurence R ees ; przeł. Paw eł Stachura; [wstęp 

W ładysław Bartoszewski]. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2014].

Publicystyka angielska 21 w.

4
Bez mojej zgody / Jodi Picoult; przeł. Michał 

Juszkiewicz. -  W arszawa: Prószyński Media, 2009.
Pow ieść amerykańska 21 w.

5

Chłopiec z  listy Schindlera: [prawdziwa historia 

chłopca cudem ocala łego z  Holocaustu] / Leon 

Leyson; przeł. Jarosław Skowroński. -  W arszawa, 

2014.

Pamiętniki amerykańskie 

20-21 w.

6
Co z  ciebie za matka? / Paula Dały; przeł. Janusz 

Ochab. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść angielska 21 w.

7

Czarnoksiężnik z  Archipelagu / Ursula K. Le 

Guin; przeł. Stanisław Barańczak. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2010.

Pow ieść amerykańska 20 w.

8

Dopóki cię nie zdobędę / Samantha Hayes; przeł. 

M agdalena Moitzan-Małkowska. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2013.

Pow ieść amerykańska 21 w.

9
Gorączka kości / Val McDermid; przeł. Kamil 

Lesiew. -  W arszawa: Prószyński Media, 2010.
Pow ieść szkocka 21 w.



10

Istota: psychothriller/Arno Strobel; przeł. 

Agnieszka Walczy. -  W arszawa: Prószyński Media, 

2014.

Pow ieść  niemiecka 21 w.

11
Kilka przypadków szczęśliwych / M agdaiena Zimny- 

Louis. -  W arszawa: Prószyński Media, 2014.
Pow ieść  polska 21 w.

12
Kobieta bez twarzy / Anna Fryczkowska. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2011.
Pow ieść polska 21 w.

13
Marlena Dietrich / Charlotte Chandler; przeł. Kinga 

Kwaterska. -  W arszawa: Prószyński Media, 2012.
Biografie

14
Na skraju ciszy / Kristina Ohisson; przeł. W ojciech 

Łygaś. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść szw edzka 21 w.

15
Pokój straceń / Jeffery Deaver; przeł. Łukasz 

Praski. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  amerykańska 21 w.

16

Pola Negri własnymi słowami / w  oprać. Mariusza 

Kotowskiego; [tł. z  ang. Anna Palka-Boyetj. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2014.

Pamiętniki amerykańskie 20 

w.

17
Puls / John Lutz; przeł. Bartosz Kurowski. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  amerykańska 21 w.

18

Tajemnica Filomeny / Martin Sixsmith; przeł. 

M agdalena Rychlik. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2014.

Pow ieść  angielska 21 w.

19

To ja, Maiaia / Malała Yousafzai, Christina Lamb; 

przeł. M agdaiena Moitzan-Małkowska. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2014.

Pamiętniki pakistańskie 21 w.

20
Trujący ogród / Val McDermid; przeł. Katarzyna 

Kasterka. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść  szkocka 21 w.

21
Tsunami / Sonali Deraniyagala; przeł. Bożena 

Kucharuk. -  W arszawa: Prószyński Media, 2014.
Pamiętniki angielskie 21 w.

22

W  miłości i na wojnie / Paula Hanasz; przeł. 

M agdalena Rychlik. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2013.

Pow ieść australijska 21 w.

23
Zabić, zniknąć, zapomnieć... / Jacek Skowroński. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść polska 21 w.

24
Zalotnice i w iedźm y / Joanna Miszczuk. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2012.
Pow ieść polska 21 w.

25
Zasypianie / Piotr Cielecki. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2014.
Pow ieść polska 21 w.

źródło: opracowanie w łasne wg bazy Prolib i katalogu Biblioteki Narodowej.

Tabela 8 zawiera tytuły książek wypożyczanych czterokrotnie i niewątpliwie 

grupa ta jest najiiczniejsza wśród dotychczas przeanaiizowanych. Świadczy to 

niewątpliwie o  tym, że  pozycje te odpowiadają gustom czyteiniczym badanej gru

py użytkowników W B P -  KK. Z  danych tych wynika również, ż e  w grupie książek 

czytanych czterokrotnie jest większa różnorodność tematyczna, pomimo przewa

żającej formy, jaką jest powieść. Wśród tytułów najwięcej jest powieści społeczno- 

-obyczajowych -  5, jak chociażby K//ka przypadków szczęś/zwych M. Zimny-Louis, 

czy Wm//ośc/ / na wq/n/e P. Hanasz, ale jest również 1 powieść erotyczna. Ponadto 

w grupie tej znaiazła się również 1 saga rodzinna autorstwa polskiej pisarki J. Misz-



czuk pt. ZaMn/ce /' w/edźmy, a także pozycja książkowa będąca opowiadaniami 

i esejam i pt. Po/a /Vegr/ w/asnym/ s/owam/, którą opracował M. Kotowski.

Dużą część  w  tej grupie stanowią kryminały -  7 tytułów, m.in. Gorączka 

kość/ V. McDermid, czy Zab/ć, zn/knąć, zapomn/eć... autorstwa polskiego pisarza 

kryminałów J. Skowrońskiego, a także 4 thrillery (w  tym 2 psychologiczne), np. 

Pokó/ strace/i J. Deavera. Ponadto w  grupie tej znalazł się również jeden tytuł lite

ratury fantasy Czamoks/ężn/k z7\rcb/pe/agu U. K. Le Guin i jeden tytuł z  literatury 

faktu pt. /4uscbw/fz L. Reesa. Czterokrotną liczbę wypożyczeń zanotowano także 

przy czterech tytułach wspomnień będących biografią bądź pamiętnikami, np. 7b 

ya, A4a/a/a M. Yousafzai, Ch. Lamb, czy Tsunam/ S. Deraniyagaia.

Tematyczna i formalna różnorodność książek znajdujących się w tej grupie 

dowodzi urozmaiconych gustów czytelniczych. Przedstawiając tematykę, trzeba 

także podać, ż e  w  analizowanej grupie znaiazło się 18 tytułów książek zagra

nicznych autorów i 7 polskich, czyii i tu są podobne proporcje jak w przypadku 

pięciokrotnej liczby wypożyczeń.

Nieco mniejszą grupę stanowią tytuły, przy których odnotowano trzykrotne 

wypożyczenie w  czasie pomiaru -  obejmuje ona 17 tytułów, które prezentuje ta

bela 9.

Tab. 9. Tytuły książek wypożyczanych trzykrotnie

Lp. Tytuł Charakterystyka gatunku

1
500 graczy / Matthew Quirk; przeł. Jarosław 

Skowroński. -  W arszawa: Prószyński Media, 2012.
Pow ieść  amerykańska 21 w.

2
Delta W enus /Anais Nin; przeł. M ieczysław 

Dutkiewicz. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.

Opowiadanie amerykańskie 

20 w.

3

D laczego E = mc^: (i d laczego  powinno nas to ob

chodzić) / Brian Cox, Jeff Forshaw; przeł. Joanna 

i Adam  Skalscy. -  W arszawa: Prószyński Media, 

2013.

Wydawnictwa popularne

4

Długa Ziem ia / Terry Pratchett, Stephen Baxter; 

przeł. Piotr W. Cholewa. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2013.

Pow ieść angielska 21 w.

5
Doktor Sen. T. 1-2 / Stephen King; przeł. Tom asz 

W ilusz. -  W arszawa: Prószyński Media, 2013.

Pow ieść  amerykańska 21 w.

6

Dom przy Sal Mai Lane / Ru Freeman; przeł. 

Agnieszka Barbara Ciepłowska. -  Warszawa: 

Prószyński Media, 2013.

Pow ieść  amerykańska 21 w.

7

Gra Endera / Orson Scott Card, Aaron Johnston; 

przeł. Piotr W. Cholewa. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2013.

Pow ieść  amerykańska 20 w.

8
Ingrid Bergman / Charlotte Chandler; przeł. Monika 

Szczęsny. -  W arszawa: Prószyński Media, 2012.
Biografie

9

Katharine Hepburn / Charlotte Chandler; przeł. 

Agnieszka Sylwanowicz. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2013.

Biografie



10

Kobieto! boski diable / Adam Hanuszkiewicz 

w  rozm owie z  Renatą Dymną i Januszem B. 

Roszkowskim . -  W arszawa: Prószyński Media, 

2012.

W ywiady

11
Marionetki / Paw eł Jaszczuk. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2012.
Pow ieść polska 21 w.

12

Mgnienie ekranu: zbiór opowiadań / Terry Pratchett; 

przeł. Piotr W. Cholewa. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2013.

Opowiadanie angielskie 

20-21 w.

13
Miłości m ojego życia / Stanisław Jędryka. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2012.
Pamiętniki polskie 20-21 w.

14
Palownik / G regory Funaro; przeł. Janusz Ochab. -  

W arszawa: Prószyński Media, 2013.
Pow ieść amerykańska 21 w.

15

Rodzina Casteel / Virginia C. Andrews; przeł. 

Małgorzata Fabianowska. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2013.

Pow ieść amerykańska 20 w.

16

Ta ostatnia noc / Francisco Gallardo; przeł. 

Małgorzata Klimek. -  W arszawa: Prószyński Media, 

2014.

Pow ieść  hiszpańska 21 w.

17
Złodziej wrót / Orson Scott Card; przeł. Tom asz 

Wilusz. -  W arszawa: Prószyński Media, 2014.
Pow ieść  amerykańska 21 w.

źródło: opracowanie w łasne wg bazy Prolib i katalogu Biblioteki Narodowej.

Analizując dane z  tabeli 9, można ustalić, że  11 z  17 tytułów stanowią po

wieści. Jednakże ta formalna charakterystyka nie odzwierciedla ich tematycznej 

różnorodności, którą należy wyodrębnić. Otóż wśród wymienionych tytułów znaj

duje się 1 powieść społeczno-obyczajowa: Dom przy Sa/ Ma/ Lane R. Freeman, 

1 historyczna: Ta osfafn/a noc F. Gallardo oraz 1 saga rodzinna: Rodz/na Casfee/ 

V. C. Andrews, a także 1 z  opowiadaniami erotycznymi De/fa lA^enus A. Nin. Po 

nadto są w tej grupie książki o odmiennej tematyce, do których można zaliczyć 2 

kryminały Manonefk/ P. Jaszczuka oraz S. Kinga Dokfor Sen -  utwór typowy dla 

tego autora -  z  pogranicza kryminału i horroru. Pozostając przy podobnej tematy

ce, należy wymienić również 1 thriller 500 gracz/ M. Ouirka. W  obrębie tej grupy 

znajdują się 4 książki z  literatury fantasy, których przykładem może być Z/odz/ę/ 

wróf O. S. Garda oraz jedno wydawnictwo popularne z  zakresu fizyki D/aczego E 

= mc^ B. Cox i J. Forshaw.

Trzeba zauważyć, ż e  w  tej grupie są również książki będące wspomnieniami 

-  łącznie 4 tytuły, z  czego  po jednym w  formie pamiętnika M/Tośc/ mo/ego ż/c/a S. 

Jędryka i wywiadu Kob/efo.ł bosk/ d/ab/e A. Hanuszkiewicz w  rozmowie z  R. Dymną 

i J. B. Roszkowskim oraz dwie biografie autorstwa Ch. Chandler.

Grupa ta, z  już nieco mniejszą liczbą wypożyczeń, jest chyba najbardziej 

zróżnicowana tematycznie w  porównaniu do dotychczas analizowanych, a zara

zem  liczba tytułów z  różnej tematyki jest porównywalna, po jednym tytule z  każdej 

tematyki. W ięcej jest tylko książek z  literaturą fantasy oraz o charakterze wspo

mnień -  po 4 tytuły. Wśród tej różnorodności tematycznej przeważa literatura za 

graniczna -  14 tytułów, natomiast polska -  3.



Dokonując analizy kolejnych danych, należy przejść do tytułów uznanych 

za najmniej popularne wśród użytkowników badanych filii oraz OCCiN, czego  do

wodzą pomiary. Z najniższymi wartościami wypożyczeń można wyodrębnić dwie 

grupy, są to mianowicie tytuły książek wypożyczanych dwukrotnie. Szczegółow y 

wykaz tych pozycji książkowych zawiera tabela 10.

Tab. 10. Tytuły książek wypożyczanych dwukrotnie

Lp. Tytuł Charakterystyka gatunku

1

Bojowa pieśń tygrysicy: [d laczego chińskie matki są 

lepsze? ] /Amy Chua; przeł. M agdalena Moltzan- 

Małkowska. -  W arszawa: Prószyński Media, 2011.

Pow ieść amerykańska 21 w.

2
Dallas '63. T. 1-2 / Stephen King; przeł. Tom asz 

Wilusz. -  W arszawa: Prószyński Media, 2011.
Pow ieść amerykańska 21 w.

3

Elizabeth Taylor: dama, kochanka, legenda / David 

Bret; przeł. Tadeusz Markowski. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2012.

Biografie

4

Fizyka rzeczy niemożliwych: naukowa wyprawa do 

świata fazerów, pól siłowych, teleportacji i podróży 

w  czasie / Michio Kaku; przeł. Bogumił Bieniok 

i Ewa L. Łokas. -  Warszawa: Prószyński Media, 

2012.

Wydawnictwa popularne

5

Kobiety z  Kabulu / G ayle Tzem ach Lemmon; przeł. 

M agdalena Rychlik. -  W arszaw a: Prószyński 

Media, 2011.

Reportaż amerykański 21 w.

6
Matki, żony, czarownice / Joanna Miszczuk. -  

W arszaw a: Prószyński Media, 2012.
Pow ieść  polska 21 w.

7
Monogram  / Joanna Marat. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2014.
Pow ieść  polska 21 w.

8
Niuch / Terry Pratchett; przeł. Piotr W. Cholewa. -  

W arszaw a: Prószyński Media, 2012.
Pow ieść  angielska 20 w.

9

W szechśw iat z  n iczego: d laczego  istnieje raczej 

coś niż nic / Lawrence M. Krauss; z  posł. Richarda 

Dawkinsa; przeł. Tom asz Krzysztoń. -  W arszawa: 

Prószyński Media, 2014,

Wydawnictwa popularne

Źródło: opracowanie w łasne wg bazy Prolib i katalogu Biblioteki Narodowej.

Dane zawarte w tabeli 10 wskazują, że  mniejsze zainteresowanie czytelni

ków zyskało 9 tytułów książek wydanych „dużą czcionką". Podobnie jak w  rozpa

trywanych dotychczas przypadkach warto podać, że  5 tytułów znajdujących się 

w tej grupie to powieści. Jednakże ich tematyka jest zróżnicowana, gdyż jedna to 

powieść społeczno-obyczajowa Bq/owa p/eśń fygrys/cyA. Chua, która przedstawia 

dość kontrowersyjne, jak na warunki europejskie, metody wychowawcze stosowa

ne przez chińskich rodziców. Drugą powieścią jest saga rodzinna o  charakterze 

romansu Mafk/, żony, czarown/ce poiskiej pisarki J. Miszczuk. W  grupie tej zna- 

iazły się również 2 kryminały Da//as '63 S. Kinga i Monogram J. Marat, a także 1 

powieść fantasy Much T. Pratchett.



Ponadto dwukrotne wypożyczenia odnotowano w przypadku 2 wydawnictw 

popuiarnych z  zakresu fizyki pt. F/zyka rzeczy r7/emoż//wycfł M. Kaku oraz fizyki 

i kosmologii i/Vszecf?św/af z  n/czego L. M. Krauss. W  grupie tej występuje także 1 

tytuł należący do literatury faktu w formie reportażu Kob/efy z  Kabu/u G. Tzem ach 

Lemmon oraz 1 jako wspomnienie o znanej, hollywoodzkiej aktorce w formie bio

grafii: E//zabefh Tay/orD. Breta.

Analizując tytuły, można stwierdzić, ż e  7 stanowią dzieła autorstwa pisarzy 

zagranicznych, natomiast 2 -  polskich. Na podstawie tych danych trudno jednak 

przypisać mniejsze zainteresowanie konkretnej formie literackiej, ponieważ pro

porcje te kształtują się podobnie jak w grupach tytułów o większej liczbie wypo

życzeń. Przypuszczalnie mniejsze zainteresowanie czytelników m oże wynikać 

z  tematyki poruszanej w tych pozycjach książkowych.

Ostatnią grupę wyłonioną w toku prowadzonych badań tworzą tytuły ksią

żek, które najwyraźniej najmniej wpisują się w gusta czytelnicze badanej grupy 

użytkowników W BP -  KK. Dotyczy to pozycji książkowych, w przypadku których 

odnotowano tylko jedno wypożyczenie podczas pomiaru. Tytuły tych książek zo 

stały zam ieszczone jako zestawienie w tabeli 11.

Tab. 11. Tytuły książek wypożyczanych jednokrotnie

Lp. Tytuł Charakterystyka gatunku

1

Długa wojna / Terry Pratchett, Stephen Baxter; 

przeł. Piotr W. Cholewa. -  W arszawa: Prószyński 

Media, 2014.

Pow ieść angielska 21 w.

2

Operacja Argo: jedna z  najbardziej brawurowych 

akcji ratunkowych w  historii C IA  i Hollywood / 

Antonio M endez [oraz] Matt Baglio; przeł. Julia 

Szajkowska. -  Warszawa: Prószyński Media, 2012.

Pamiętniki amerykańskie

Źródło, opracowanie w łasne wg bazy Prolib i katalogu Biblioteki Narodowej.

Z danych zam ieszczonych w tabeli 11 wynika, że  tylko przy 2 tytułach ksią

żek z  „dużą czcionką" odnotowano tylko jedno wypożyczenie. Pierwszy z  tytułów 

jest powieścią fantasy pt. 0/uga wq/na T. Pratchetta, S. Baxtera, natomiast drugi 

to literatura faktu w formie pamiętnika autorstwa A. Mendez i M. Baglio pt. Ope- 

rac/a Argo na temat ciężkich doświadczeń amerykańskich dyplomatów podczas 

ucieczki z  zaatakowanej ambasady w Teheranie. Jak widać, obie książki należą 

do literatury zagranicznej.

Na podstawie tych danych trudno jednoznacznie stwierdzać przyczynę tak 

małej popularności wśród czytelników. Dotychczasowe analizy pokazywały, że  

badani czytelnicy niezwykle chętnie czytali powieści, natomiast w  omawianym 

przypadku najwyraźniej nie było to jedynym wyznacznikiem. Można przypusz

czać, ż e  tytuły te najwyraźniej, podobnie jak w przypadku tytułów wypożyczanych 

dwukrotnie, z  uwagi na tematykę nie zainteresowały dostatecznie czytelników. 

Jednakże ustalenie tego wymagałoby przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy, 

która mogłaby posłużyć za temat kolejnej pracy.



Wnioski z badań

Po przeanalizowaniu całości materiału zebranego w  toku badań podjęto 

próbę sformułowania wniosków. Całości niniejszych rozważań przyświecały ba

dania nad obiegiem  czytelnictwa książek tłoczonych „dużą czcionką" z  serii Duże 

L/fery w wyznaczonych fiiiach W BP -  KK. Na początku podjętych badań zostały 

przedstawione problemy badawcze, które należy zweryfikować z  postawionymi 

hipotezami. W  związku z  tym trzeba raz jeszcze  przypomnieć te problemy i posta

wione hipotezy. Pierwszy odnosił się do potrzeb posiadania w zbiorach bibliotecz

nych książek tłoczonych „dużą czcionką", przy hipotetycznym założeniu, ż e  wobec 

wzrastającej iiczby czynników wpływających niekorzystnie na wzrok ludzki wzrasta 

zainteresowanie czytelników książkami wydanymi większą czcionką.

W  toku prowadzonych badań zakładana hipoteza badawcza, dotycząca 

tego problemu, została potwierdzona. Podlegający badaniu księgozbiór z  „dużą 

czcionką" obejmował 115 tytułów książek, z  których każdy był wypożyczony przez 

czytelników, a zatem czytany. Potwierdza to zainteresowanie publikacjami wyda

nymi w takiej formie, a w ięc i potrzebę ich posiadania w zbiorach bibliotecznych 

w W BP -  KK.

Drugi z  określonych problemów badawczych, odnosił się do stopnia wyko

rzystywania przez użytkowników oferowanego im księgozbioru wydanego „dużą 

czcionką". Wstępnie założono, że  jest on w pełni wykorzystywany przez użytkow

ników biblioteki.

Również w  tym przypadku prowadzone badania potwierdziły wstępne zało

żenie hipotetyczne, że  księgozbiór W BP -  KK wydany „dużą czcionką" jest w  pełni 

wykorzystywany przez użytkowników. Dowodzą tego badania, dzięki którym usta

lono, że  13% tytułów księgozbioru było wypożyczanych zaskakująco często, od 

8 lub 7 razy. 42% tytułów -  czyli około połowy -  wypożyczano 6 lub 5 razy, 36% 

tytułów czytelnicy wypożyczali 4- lub 3-krotnie, natomiast tylko 9% z  oferowanych 

tytułów było wypożyczanych 2 razy lub 1 raz. Zatem tak częste wypożyczenia 

większości tytułów potwierdzają zainteresowanie czytelników tą formą publikacji 

i potrzebę ich znalezienia się w ofercie bibliotek.

Natomiast ostatni z  podjętych problemów badawczych, dotyczył najczę

ściej czytanego rodzaju literatury spośród oferowanego użytkownikom W BP -  KK 

księgozbioru w postaci „dużej czcionki", lem u  problemowi towarzyszyło wstępne 

założenie, że  spośród oferowanego przez W BP -  KK księgozbioru z  „dużą czcion

ką" większą popularnością cieszy się literatura piękna.

Przeprowadzone badania potwierdziły również i tę hipotezę. Dodać jednak 

trzeba, że  pozwoliły wyodrębnić najpopularniejsze odmiany gatunkowe literatury 

polskiej. Otóż w przeciągu 6 miesięcy największą popularnością wśród czytelników 

cieszyły się romanse, ponieważ po 50% z  tej grupy tytułów wypożyczano średnio 

8 -7  i 6 -5  razy. Zaraz po romansach, znalazły się powieści społeczno-obyczajowe, 

które wypożyczano w następujących proporcjach: 17% 8-7  razy, 63% 6 -5  razy, 

zaś 17% 2-1 razy. Sporą popularnością wśród czytelników cieszyły się także kry

minały 13% tytułów wypożyczano 8 -7  razy, 39% 6 -5  razy, 39% 4 -3  razy i 9% 2-1 

razy; a także thrillery 12% wypożyczano 8-7  razy, 25% 6 -5  razy i 63% 4 -3  razy.



Ponadto duże zainteresowanie wzbudziły książki będące wspomnieniami: 6% 

tytułów tej odmiany gatunkowej wypożyczano 8 -7  razy, 38% 6 -5  razy, 50% 4 -3  

razy i tylko 6% 2-1 razy. N ieco rzadziej wypożyczano powieści historyczne, po 

50% tytułów 6 -5  razy i 4-3-krotnie, oraz literaturę faktu 63% tytułów 6-5-krotnie, 

12% 4 -3  razy, a 25% 2-1 razy.

Mniejsze zainteresowanie czytelników zyskały powieść erotyczna, opowia

dania erotyczne, horror oraz opowiadania i eseje, które wypożyczano 4 -3  razy 

w badanym czasie. Rzadziej wypożyczana była także fantastyka, mianowicie 71% 

4-3-krotnie, a 29% 2-1 razy. Podobne proporcje wskazują wypożyczenia książek 

będących sagami rodzinnymi, 67% 4 -3  razy, a 29% 2-1. Najrzadziej wypożyczano 

tytuły książkowe z  zakresu fizyki i kosmoiogii 33% 4-3-krotnie i 67% 2-1 razy.

Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, ż e  wyniki 

prowadzonych badań potwierdzają, ż e  książki w formie drukowanej są wciąż popu- 

tarne wśród czyteiników. Pomimo konkurencyjnych form elektronicznych tradycyj

na forma może być równie atrakcyjna, zw łaszcza gdy oferuje alternatywne rozwią

zania, jakimi są książki tłoczone „dużą czcionką ". Prowadzone badania pozwoliły 

rozwikłać przedstawione na początku niniejszego tekstu problemy i potwierdzić 

założenia hipotetyczne. Umożliwiły również określenie faktycznego wykorzysta

nia, czyli obiegu czytelniczego alternatywnych form książki czarno-drukowej, jaki 

stanowią książki tłoczone „dużą czcionką" -  wydane w ramach serii Duże L/fe- 

ry. Ponadto badania dowiodły potrzebę posiadania takich książek w bibliotekach 

w  celu realizacji zróżnicowanych potrzeb czytelniczych różnych grup społecznych, 

również tych, które mają problemy ze  wzrokiem. Pozostaje mieć nadzieję, że  księ

gozbiór W BP -  KK będzie nadal powiększany o  publikacje wydane w  podobnej 

formie i zachęci to również inne biblioteki do zakupu takich publikacji.

Nadesłany: 30 V  2016

Nadesłany po poprawkach recenzyjnych: 21 Vill 2016 

Zaakceptowany: 9 IX 2016
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aproponuj zakup" -  model zakupu czy 

crowdsourcing?

(DO Tekst jest opublikowany na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC  BY-ND 3.0 PL).

Jednym z  nowych i bez wątpienia coraz ważniejszych zjawisk w czytelnic

twie jest pojawienie się, obok książki drukowanej, książki elektronicznej. Powstały 

nowe pojęcia, takie jak e-booki, e-książki, e-zasoby.

Biblioteki akademickie znalazły się w takim punkcie rozwoju poziomu zaso

bów elektronicznych, w którym stało się powszechnym bibliotecznym standardem 

posiadanie dostępu do baz i platform e-booków. W  związku z  istnieniem różnorod

nych form nabywania e-zasobów  biblioteki zostały postawione przed dylematem 

wyboru tej najbardziej relewantnej d!a profilu swojej biblioteki i potrzeb swoich 

czytelników oraz dostępnych środków.

Ciekawym rozwiązaniem wydają się nowoczesne modele sprzedaży ofero

wane przez firmy posiadające platformy agregujące, „w których proces decyzyjny 

należy do czytelników (patronów)"^:

* zakup sterowany popytem -  Patron Driven Acguisiton (PDA)^,

* wypożyczanie krótkoterminowe -  Pay-Per-View (PPM)^,

* Evidence based E-books Selection (EBS) -  jako wersja modelu PDA".

W  ramach wymienionych wyżej modeli to czytelnik (w  sposób nieświadomy)

bierze udział w wyborze e-książek. W  przypadku PD A automatycznego zakupu 

na własność dokonuje się po określonym czasie czytania lub po ustalonej liczbie 

otwarć w ramach zadeklarowanej kwoty. Krótkoterminowe wypożyczenia wyma

gają rocznej opłaty oraz dodatkowej opłaty za wykorzystane treści. Natomiast 

w modelu EBS po uiszczeniu niewielkiej opłaty początkowej za włączenie dostępu

E. Kopyś, Za/(up słerowany popyfem (^Pafmn DnVen /Scpu<s/f/op1 ;a/(0 moda/ nabywan/a przez b/Mofe^p M ąże łf 
e/eMron/cznycb na n?<arę XX/ w/e/(U, [oniine], [dostęp 23 III 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://deljbra. 
bg.polsl.pl/Content/18108/Kopys_Elzbieta_tekst.pdf.
Ibidem.
T. Górniak, /n/egrac/a /rs/ąże/r e/e/r/ron/cznycb z  systemem b/b//o/eczno-/n^m!acy/nym sz/ro/y wyższe/ ;a/fO 
syyzwan/e d/a nowoczesne/ b/b//ote/r/ ucze/n/anę/, [w:] B/b/Zo/e/ra, /rs/ąź/ra, /nfomtac/a, /nternet, red. Z. Osiński, 
R. Malesa, S. Kotuła, Lublin 2014, s. 256.
J. Procter, /tw/d/ng eboo/r ,b/g dea/s"; a/femaf/yes to eboo/r bac/r//sts, New Library World, t. 114: 2013, z. 7-8, 
s. 301-308.

mailto:iwona@umk.pl
http://deljbra


do pełnej oferty następuje dopłata za zakup na własność najczęściej wykorzysty

wanych e-książek po całym roku trwania umowy.

Jednak w  Polsce nadal najpowszechniejszą formą zakupu jest subskrypcja, 

która z  jednej strony jest gwarancją dostępu za wcześniej ustaloną kwotę, z  drugiej 

oferuje duży pakiet e-książek czytelnikom.

IBUK Libra firmy PW N to jedna z  platform e-książek, do której Biblioteka 

Uniwersytecka w  Toruniu (dalej: BUT) posiada dostęp na podstawie wykupionej 

rocznej subskrypcji. Skala rozwoju tej formy czytelnictwa w  ostatnich latach jest 

znacząca. Pien^sza umowa została podpisana w  2008 r. i obejmowała 101 pozycji, 

z e  średnią liczbą otwartych stron przypadających na jedną książkę wynoszącą 

164. Siódma z  kolei umowa na rok akademicki 2015/2016 obejmowała już 1085 

pozycji, z e  średnią liczbą otwartych stron przypadających na jedną książkę wyno

szącą 842 i to już na dzień 31 sierpnia 2016 r.̂

Tabeia. Zestawienie liczby zakupionych dostępów do e-booków oraz średniej 

iiczby otwartych stron przez użytkowników na podstawie statystyki z  Raportu

!BUK Libra*

Lata Liczba pozycji Średnia liczba otwartych stron

2008/2009 101 164

2010/2011 149 188

2011/2012 465 61

2012/2013 792 68

2013/2014 790 625

2014/2015 908 865

2015/2016 1085 842(31.08.2016)

*Lata 2008-2011 obejmują zakup tylko przez BUT, lata 2011 -2016  obejmują wspólny zakup 

platformy przez BUT oraz Bibliotekę M edyczną Collegium Medicum w  Bydgoszczy.

W  bieżącym roku akademickim (2015/2016) została wykorzystana dodatko

wa funkcjonalność nosząca nazwę „Zaproponuj zakup". Uprawnionym użytkowni

kom, korzystającym z  platformy IBUK Libra^, pojawia się okno „Zaproponuj zakup" 

przy książkach, do których Biblioteka nie wykupiła dostępu, a które znajdują się 

w  ofercie platformy. Informację od czytelnika o takiej propozycji zakupu otrzymuje 

wskazany w  umowie bibliotekarz w  postaci mailowego zgłoszenia. Zakup jednak 

nie odbywa się automatycznie, lecz po weryfikacji, stosownie do profilu biblioteki 

i wcześniej ustalonych kryteriów w  formie com iesięcznego zamówienia.

Formularz „Zaproponuj zakup" został tak zaprojektowany, aby w  minimal

nym stopniu angażować czas i wysiłek użytkownika.

Jeżeli czytelnik zdecyduje się wybrać opcję „Powiadom mnie, jak książka 

będzie dostępna" oraz poda swój adres e-mail, otrzyma automatyczne powiado

mienie, po włączeniu dostępu proponowanej przez siebie pozycji.

Rok subskrypcyjny kończy się 31 X 2016 r.
Dostęp ze wszystkich stanowisk komputerowych pracujących w sieci UMK, a także zdalnie przez Centralny Punkt 
Logowania UMK.



Zaproponuj zakup
Zgłoszenie zostanie przekazane Twojej instytucji. 
Jeśłi dużo osób zgłosi potrzebę zakupu tej pubiikacji, 
instytucja rozważy jej dodanie do swoich zbiorów.

! *  Powiadom mnie jak książka będzie dostępna

k - . r

Powyższy adres e-maii będzie wykorzystany godnie z 
serwisu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

ANULUJ

w  czasie od 1 listopada 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. wpłynęło 127 zgło

szeń, z  czego  dostępy włączono do 44 e-książek. Średnia liczba otwartych stron 

przypadających na jedną książkę wyniosła 2502^.

Nasuwa się pytanie, czy iBUK Libra zfunkcjonainością „Zaproponuj zakup" 

jest wyłącznie subskrypcyjnym modetem sprzedaży, czy też odwołując się do mą

drości i doświadczenia czyteiników, w ceiu powiększenia e-zasobów, wpisuje się 

w  dynamicznie rozwijający się nowy nurt zwany crowdsourc/ng/em?

Termin ten stworzył dziennikarz Jeff Howe w 2006 r. i zdefiniował jako „ouf- 

sourc/ng zadań wykonywanych tradycyjnie przez wyspecjalizowany podmiot (za 

zwyczaj pracownika) do niezdefiniowanej, zwykle szerokiej grupy ludzi w formie 

otwartego zaproszenia"^.

Małgorzata Kowalska w  swojej książce przytacza sześćdziesiąt polskich 

definicji tego zjawiska^, po czym proponuje własne:

1. Crowdsourcing w  szerokim znaczeniu:

„Dowolna aktywność (oniine lub offline) angażująca jakikolwiek rodzaj wiedzy, 

umiejętności lub zasoby finansowe szeroko pojętego tłumu (oniine lub offline) 

do wykonywania zadań (odpłatnie bądź bezpłatnie) określonych w  otwartym 

zaproszeniu (oniine lub offline) przez osobę prywatną, organizację, instytucję 

non profit lub przedsiębiorstwo";

Jak wynika z  przytoczonych danych statystycznych średnia iiczba otwartych stron przypadających na jedną 
e-książkę jest zdecydowanie wyższa od średniej wyiiczonej dia całej subskrypcji na rok akademicki 2014/2015, 
co świadczy o przemyślanym i odpowiedziainym działaniu czyteiników przy wyborze i proponowaniu zakupu oraz 
podkreśla wagę ich partycypacji w kształtowaniu księgozbioru.
J. Kasprzycki-Rosikoń. J. Piątkowskijred.), Crowdsourc/ng.ya/fangażować/tonsumert/ówwśw/atmarek, Giiwice 
2013, s. 15.
M. Kowalska, Crowdsourc/rrg/nfemefowy. pozytywrry wym/arparf/cypag/ spo/eczrrę/. Warszawa 2015, s. 133-140.



2. Crowdsourcing w wąskim znaczeniu, czyi! crowdsourcing internetowy (ta defi

nicja crowdsourcingu wykorzystywana jest w daiszych rozważaniach):

„Działainość heterogenicznych społeczności wirtuainych, angażująca ich 

wiedzę, umiejętności iub aktywa do wykonywania w internecie (odpłatnie bądź 

bezpłatnie) zadań cechujących się pewną złożonością, zieconych w formie otwar

tego zaproszenia przez osobę prywatną, organizację, instytucję non profit bądź 

przedsiębiorstwo i przez nie nadzorowaną"^".

M. Kowaiska wyjaśnia daiej: „O zakwaiifikowaniu danego zjawiska do tego 

rodzaju aktywności decyduje występowanie trzech podstawowych eiementów:

* inicjatora -  podmiotu zlecającego wykonanie zadania/zadań (nazywanego 

także crowdsourcerem),

* tłumu -  społeczności internetowej podejmującej się realizacji zdefiniowa

nego przez inicjatora zadania oraz

* elektronicznej platformy -  dedykowanego serwisu iub strony WWW, umoż

liwiającej nawiązywanie komunikacji między stronami projektu crowdsour- 

cingowego"^\

Czy „Zaproponuj zakup", pomimo wystąpienia tych trzech wyżej wymienio

nych elementów:

* in icjator-BUT,

* tłum -  czytelnicy biblioteki,

* elektroniczna platforma -  IBUK Libra,

w  pełni wyczerpuje założenia definicji crowdsourcingu internetowego?

Zgodnie ze  znaczną częścią owych 60 polskich definicji można odpowie

dzieć na to pytanie twierdząco. Jednak opierając się na definicji zaproponowanej 

przez Małgorzatę Kowalską lub sam ego twórcy pojęcia Jeffa Howa, już takiej pew

ności mieć nie można.

Zaangażowanie czytelników poprzez opcję: „Zaproponuj zakup" nie ma 

znamion otwartego zaproszenia do współpracy. W  związku z  tym nie jest crowd- 

sourcingiem sensu sfncfo, aczkolwiek posiada cechy partycypacyjnego modelu 

współpracy^^.

Niezależnie od podejmowanych prób zdefiniowania, czy zaklasyfikowania 

omawianej funkcjonalności BUT podjęła wysiłki mające na celu zmianę podejścia 

do sposobu gromadzenia księgozbioru, a także do czytelników -  próbując wyko

rzystać ich wiedzę, potrzeby i potencjał^", wpisując się jednocześnie w  najnowo

cześniejsze rozwiązania stosowane w  bibliotekach na świecie^".

Nadesłany: 29 IV 2016

Nadesłany po poprawkach recenzyjnych: 31 VIII 2016 

Zaakceptowany: 9 IX 2016

Ibidem, s. 144-145.
"  Ibidem, s. 147.
"  Ibidem, s. 16.
"  Równoiegie do odwołania się do wiedzy czyteiników przy zgłaszaniu potrzeby zakupu książek tradycyjnych, 

reaiizowanego poprzez kliknięcie .Podłącz się" (pod dezyderatem książki, której wydawca nie dostał w ramach 
egzemplarza obowiązkowego) w katalogu OPAC BUT.

"  Ibidem, s. 262. M. Kowalska podaje adres Crowdsourc/rrg Corrsorł/um forL/brarres arrdArchńres [online], [dostęp 
23 III 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.crowdconsortium.org/.

http://www.crowdconsortium.org/
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miany w opracowaniu „Bibliografii 

artykułów z gazet i tygodników polskich' 

wprowadzone w 2016 roku
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W  dniu 18 maja 2016 r. w  Bibliotece Narodowej w  Warszawie (dalej: BN), 

odbyło się spotkanie bibliografów tworzących Wspóiną Bazę Prasy. Zebranych po

witała Grażyna Fedorowicz -  kierownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego BN. 

Obrady prowadziła Beata Wieczorkowska, która koordynuje prace nad Bibliografią 

Zawartości Czasopism, w  tym nad „Bibliografią artykułów z  gazet i tygodników pol

skich". Szkolenia dla bibliografów Wspólnej Bazy Prasy odbywają się co dwa lata. 

W  szkoleniach biorą udział bibliotekarze z  Warszawy, Krakowa, Gdańska, Łodzi, 

Poznania, Lublina, Torunia, Zielonej Góry i Kieic. Najważniejsze polskie biblioteki 

na prośbę BN podjęły w  2006 r. współpracę przy tworzeniu olbrzymiej bazy prasy.

Baza obejmuje największe poiskie tytuły dzienników i tygodników: „Gazeta 

Wyborcza", „Rzeczpospolita", „Dziennik Gazeta Prawna", „Polityka", „Newsweek", 

„Do Rzeczy", „wSieci", „Wprost", „Tygodnik Solidarność", „Tygodnik Powszechny", 

„Przegląd", „Forum", „Niedziela", „Gazeta Polska", „Gość Niedzietny", „Nasz Dzien

nik", „Najwyższy Czas". Od dwóch lat opisy do bibliografii prasy wprowadzane są 

w  systemie bibliotecznym SIERRA.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali sześciu referatów.

1. Ewa Zalewska-Mańk -  „Wprowadzenie do opisów bibiiograficznych pói: 336, 

337, 338"

Wystąpienie poświęcone było polom 336, 337 i 338. Pola te zostały wprowa

dzone do rekordów bibliograficznych przez BN w  październiku 2015 r. Prete- 

gentka wyjaśniła zebranym, jaką funkcję pełnią i czemu służą. Pole 336 okreśta 

typ zawartości dokumentu, pole 337 tryb odtwarzania dokumentu, a pole 338 

rodzaj nośnika dokumentu.

2. Marta Wojciechowska -  „Indeksowanie zakresu chronologicznego w  polach 648" 

Referentka wyjaśniła zasady opracowane w  Pracowni Deskryptorów BN odno

śnie do stosowania pola 648 w  opisie bibliograficznym artykułów. W  polu 648 

jest podawana chronologia przeważającej lub zasadniczej części dokumentu. 

Obowiązuje jeden przedział dla prehistorii, 28 przedziałów dla poszczególnych 

stuleci oraz sześć szczegółowych przedziałów chronologicznych dla XX w.

mailto:g.barecki@ksiaznica.torun.pl


3. Agnieszka Dmowska -  „Deskryptor osobowy"

Deskryptorom poświęcona była również koiejna prezentacja. Tym razem wyja

śniono słuchaczom zasady tworzenia i stosowania deskryptorów osobowych. 

Mają one być stosowane powszechnie już od przyszłego roku. Istotnym novum 

jest to, ż e  tworząc formę wzorcową deskryptora, należy w ziąć pod uwagę jej 

rozpowszechnienie wśród użytkowników języka polskiego (b ez względu na 

narodowość osoby). Oznacza to, że  formą obowiązującą stanie się William 

Szekspir, a odrzuconą William Shakespeare. Dużo bardziej za  to skomplikuje 

się proces tworzenia rekordu wzorcowego, gdyż trzeba będzie wypełnić kilka

naście nowych pól w  formacie M ARC21.

4. Joanna Rowińska -  „Zmiany w  opracowaniu artykułów. Pola 008, 245 oraz 5XX" 

Joanna Rowińska omówiła bardzo ważne zmiany w  opracowaniu dokumentu, 

które bibliografowie będą musieli zacząć stosować po szkoleniu. Trzeba przede 

wszystkim pamiętać, żeby w  polu 008 dodać kod recenzji. Ten typ artykułu 

bardzo często jest opracowywany. Najważniejsza zmiana w  polu 245 polega 

na podawaniu informacji o osobach odpowiedzialnych za stworzenie artykułu 

według zapisu zam ieszczonego na początku lub końcu tekstu.

5. Marzena Przybysz -  „Opracowanie artykułów. Pola 246, 490"

Kolejna prelegentka swoje wystąpienie poświęciła najpierw polu 246. Nowo

ścią jest możliwość podawania w  polu 246 samoistnie znaczącego podtytułu 

lub części tytułu. W ażne jest również, że nie trzeba już w  polu 246 rozwijać 

powszechnie znanych skrótów PIT, VAT, NATO, ZUS. Druga część referatu 

poświęcona była polu 490 (strefa seni) i polom 800/830. Hasło tytułowe w  polu 

830 jest kontrolowane kartoteką haseł wzorcowych. Pole 800 stosujemy przy 

opracowywaniu cyklu autorskiego.

6. Adrianna Wilska -  „Pole 773 oraz pole 856 we wspólnej Bazie Artykułów z Ga

zet i Tygodników"

Ostatnia referentka omówiła bardzo dokładnie zasady stosowania pól 773 

(dane identyfikujące dokument macierzysty) oraz 856 (powiązanie opisu bi

bliograficznego artykułu z  opisem czasopisma w  katalogu BN).

W szyscy prelegenci w  swoich prezentacjach przedstawili szczegółowo zasady 

tworzenia rekordów oraz wypełniania pól i podpól. Podawali wzorce oraz liczne przy

kłady. Uczestnicy szkolenia otrzymali po jego  zakończeniu wszystkie obiecane mate- 

nały i prezentacje pocztą elektroniczną. To wielka pomoc zwłaszcza, ż e  liczba zmian 

wprowadzonych do opisu bibliograficznego artykułu w  2016 r. jest wyjątkowo duża.

Na zakończenie szkolenia bibliografowie spotkali się z  Zofią Żurawińską -  

bibliotekarzem systemowym BN, która odpowiadała na zadawane pytania, zgła

szane problemy i propozycje. Spotkanie podsumowała Beata W ieczorkowska. 

Najważniejszym praktycznym ustaleniem była decyzja, żeby współpracujące bi

blioteki oprócz opracowywania rekordów bibliograficznych artykułów prasowych 

zaczęły również same tworzyć osobowe hasła wzorcowe.

Nadesłany: 30 V  2016

Nadesłany po poprawkach recenzyjnych: 31 VIII 2016 
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! regionalnej -  sprawozdanie z 35. Spotkania 

Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG  SB P
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W  dniach 6 -7  czerwca 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. 

Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (dalej: DBP) odbyło się 35. Ogólnopolskie 

Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzy

szenia Bibliotekarzy Polskich (dalej: ZG SBP). Tematem przewodnim tegorocznej 

konferencji było A/owe na/zędz/e /ndeksowan/a wb/M ograA reg/ona/ne/. Spotka

nie gromadziło ponad 80 pracowników z  bibliotek publicznych, pedagogicznych 

i Biblioteki Narodowej (dalej: BN).

Uczestników powitał dyrektor DBP Andrzej Tyws, który w  ciągu kwadransa 

wprowadził gości w  specyfikę regionu dolnośląskiego, przedstawił jego  największe 

atrakcje, a także zaprezentował pokrótce historię biblioteki. Po  nim głos zabrała 

Marzena Przybysz -  przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy 

ZG SBP.

Pien/vszy dzień obrad został zdominowany przez deskryptory -  nowe narzę

dzie indeksowania, nad którym od kilku lat trwają prace w  Bibliotece Narodowej. 

Kacper Trzaska z  Pracowni Deskryptorów BN przez ponad trzy godziny próbował 

przekonać bibliografów regionalnych do nowych rozwiązań w  opracowaniu rze

czowym dokumentów. Podkreślał, że  nowy język wyszukiwawczy tworzony jest na 

podstawie aktualnych potrzeb i zainteresowań informacyjnych użytkowników i jest 

jedyną słuszną odpowiedzią na ich oczekiwania, gdyż oferuje intuicyjny, fasetowy 

dostęp do informacji, wzorowany na wyszukiwarce G oogle -  najpowszechniej

szym obecnie, światowym źródle informacji, które zmieniło nawyki wyszukiwawcze 

użytkowników Internetu i tym samym użytkowników bibliotek. Wystąpienie miało

mailto:m.kozlowska@ksiaznica.torun.pl
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rozwiać mnożące się wątpiiwości bibiiografów i poiegało głównie na omawianiu 

konkretnych przykładów z  baz bibiiografii regionainych. Na koniec preiegent przed

stawił aktualny stan prac nad przekształcaniem Języka Haseł Przedmiotowych 

w Deskryptory BN i zachęcił do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu, po

przez zgłaszanie uwag i komentowanie na bieżąco wprowadzanych zmian.

Kotejnym preiegentem był Wojciech Kowaiewski z  Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Krakowie, który w bardzo interesującym referacie Co m ogę d/a C/e- 

b/e zna/eźć? ł\/owy/nferfę/s systemu Sowa przedstawił zw ięźle historię powstania 

Internetu, wyszukiwarek, omówił zmieniającą się rolę informacji we współczesnym 

świecie. Zwrócił uwagę na nowe wyzwania stawiane przed bibliotekami, które, jako 

„kuratorzy cybelkultury", powinny przyjąć na siebie rolę instytucji filtrujących nad

miar publikowanych informacji. W  tym kontekście, na przykładzie systemu SOWA, 

przedstawił nowe ułatwienia w wyszukiwaniu informacji i korzystaniu z  interfejsu 

(m.in. wyszukiwanie według słów i fraz, domyślne sortowanie wyników, ignorowa

nie znaków przestankowych).

Krystyna Kasprzyk z  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wystą

piła z  referatem, w którym omówiła kolejny etap wdrażania W ojewódzkiego Syste

mu Bibiiografii Regionalnej. Krótko przypomniała genezę współpracy małopolskich 

bibliotek w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej Małopolski, omówiła wspólne 

rozwiązania metodyczne i sposoby nadzoru merytorycznego biblioteki kierującej 

projektem. Pochwaliła się również pierwszymi sukcesami i refleksjami, podsumo

wującymi ponad rok ścisłego współdziałania bibliotek regionu.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od wystąpienia Magdaleny Mączyńskiej 

i Krystyny Pawłowskiej. Prelegentki z  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w  Opolu 

przedstawiły referat o regionalnych zasobach cyfrowych województwa opolskie

go, w  którym zaprezentowały gen ezę  powstania Opolskiej Biblioteki Cyfrowej, 

zaczynając od gromadzenia sam ego sprzętu, charakterystyki zasobu wybranego 

do zdigitalizowania, a kończąc na opisie współpracy z  lokalnymi instytucjami kul

turalnymi w  celu utworzenia konsorcjum.

W  swoim obszernym wystąpieniu Joanna Kantyka z  Wojewódzkiej Biblio

teki Publicznej w  Łodzi zanalizowała sytuację regionainych zbiorów cyfrowych na 

terenie województwa łódzkiego. Tak jak wcześniej prelegentki z  Opola, opisała 

początki digitalizacji w  swoim regionie, a także wybrane cyfrowe zasoby w oje

wództwa wraz z  krótką genezą  i charakterystyką każdego z  nich, wyszczególn ia

jąc: Bibliotekę Cyfrową Regionalną Ziemi Łódzkiej, Cyfrową Ziem ię Sieradzką, 

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnych, Inicjatywę Miastograf.pl oraz repozytoria 

szkół wyższych.

Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową omówiła Kamila Wilka z  Książnicy Kar

konoskiej. W ypowiedź zawierała historię bibliografii regionalnej, biorącej swój po

czątek z  kartoteki regionalnej. Prelegentka scharakteryzowała zdigitalizowane 

zbiory biblioteki cyfrowej współtworzącej Cyfrowy Dolny Śląsk, koncentrując się 

na poszczególnych kolekcjach (m.in. Słowniku biograficznym ziemi jeleniogórskiej. 

Teatrze im. C. K. Norwida i Spektaklach -  teatraliach).



Ostatnie długie wystąpienie tego dnia należało do Joanny Jaworskiej-Wan- 

das z  Dolnośląskiej Bibiioteki Publicznej we Wrocławiu. Zostały w nim zanalizowa

ne wyniki ankiety skierowanej do użytkowników Bibiiografii Regionainej Dotnego 

Śląska. Wśród 13 pytań (10 zamkniętych, 3 otwartych) znalazły się takie o często

tliwość korzystania z  bibiiografii, efektywność poszukiwań, o  braki w uzyskanych 

odpowiedziach, czy też samą potrzebę istnienia tego specyficznego źródła da

nych. Jako wniosek końcowy została sformułowana myśi, że  bibliografia regionai- 

na musi się zmieniać cały czas, by dostosowywać się do potrzeb jej użytkowników.

Na samym końcu konferencji znaiazł się czas  na krótkie komunikaty. 

Agnieszka Heidinger z  Miejskiej Bibiioteki Publicznej w Wałbrzychu omówiła przy

gotowania i realizację imprez związanych z  Jubileuszem Mariana Jachimowicza 

(poety, eseisty, tłumacza). Małgorzata Fitas z  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgo

rzelcu przedstawiła współpracę Zgorzelca z  sąsiednim miastem Górlitz (kiedyś 

stanowiące jedno miasto). Grażyna Błażejewska z  Legnickiej Biblioteki Publicznej 

zaprezentowała organizowane przez bibliotekę spotkania z  książką regionalną dla 

studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W  dyskusji towarzyszącej obradom najwięcej czasu i emocji poświęcono 

deskryptorom, nie zabrakło również głosów podkreślających potrzebę dostosowy

wania bibliografii regionalnych do rosnących wymagań użytkowników, poszukiwa

nia nowych sposobów digitalizacji danych i ich prezentacji. Na zakończenie obrad 

głos zabrała przewodnicząca zespołu, zapraszając uczestników na przyszłoroczną 

konferencję do Gdańska, oraz organizatorka tegorocznego spotkania, Joanna 

Gaworska-Wandas, która podziękowała bibliotekarzom za  tak liczne przybycie 

oraz aktywny udział w  obradach.

W  czasie wolnym uczestnicy zwiedzili najciekawsze miejsca Starego Miasta 

we Wrocławiu oraz odbyli rejs po Odrze z  przewodnikiem miejskim, autorką i wy

dawcą książek o regionie -  Martą Miniewicz. Po  części oficjalnej, ci najbardziej 

wytrwali wyruszyli na poszukiwania latarnika, który po zmroku rozpoczął swo

ją zwyczajową pracę na uliczkach Ostrowa Tumskiego. Natomiast na początek 

drugiego dnia konferencji przewidziano czas na zw iedzanie siedziby biblioteki. 

Niepozorny budynek położony na Rynku pod numerem 58 służy DBP od wielu lat 

i kryje w  swoim wnętrzu bogactwo, które może zaoferować czytelnikom tylko świat 

bibliotekarski. Liczne pom ieszczenia, po których oprowadzono zwiedzających, 

mieściły m.in. kolorową czytelnię dla dzieci, Fonotekę, nowocześnie wyposażone 

Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury „American Corner", Bibliotekę N ie

miecką, Koreańską i Romańską. Specjalistyczne czytelnie, zasób  biblioteczny 

z  wielu dziedzin, bogata działalność edukacyjna i kulturalna zrobiły na gościach 

duże wrażenie. Chwalono atrakcyjną ofertę skierowaną do czytelników (również 

obcojęzycznych) oraz liczne działania zm ierzające do integracji m iędzypokolenio

wej i wielokulturowej.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na rok 2017. Zaproszenie do 

uczestnictwa skierowane jest nie tylko do bibliografów opracowujących bibliogra

fię regionalną, lecz także do wszystkich osób zaangażowanych w  opracowanie

Boru



i zachowanie zasobu regionalnego oraz udostępnianie dorobku kulturowego np. 

poprzez biblioteki cyfrowe i repozytoria.
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Od dłuższego już czasu najważniejsze poiskie biblioteki i archiwa starają 

się informować potencjainych badaczy o posiadanych w  swoim zasobie rękopi

sach bibliotecznych, dokumentach czy iistach za pomocą różnych publikacji, m in. 

drukowanych katalogów. Podobne przedsięwzięcia były podejmowane również 

w odniesieniu do części zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (dalej: BJ)\ jednak do

piero ostatnio ukazało się drukiem opracowanie, dokładnie informujące o prze

chowywanych w zbiorach tej szacownej książnicy dokumentach pergaminowych. 

Z  uwagi na fakt, ż e  w przyszłości zapew ne analogiczne katalogi dokumentów 

i listów będą opracowywane również w bibliotekach z  naszego regionu, głównie 

toruńskich, warto już teraz bliżej zapoznać się z  konstrukcją tej krakowskiej pracy.

Wydany katalog dokumentów pergaminowych BJ obejmuje cały zbiór do

kumentów pergaminowych przechowywany w Oddziale Rękopisów tej książnicy, 

liczący 715 dokumentów posiadających sygnaturę. Początki tej kolekcji sięgają 

przynajmniej XIX w. i początkowo tworzyły ją głównie dyplomy niezwiązane z  uni

wersytetem, otrzymane w formie darów lub spuścizn, z  których w  1872 r. utwo-

Por. Cafa/ogus cod/cam manascnpfomm med// aew Ładnorum /a B/ddołdeca dagedon/ca Craconae asservan/ur.
vol. 1-10, comp. M. Kowalczyk. A. Kozłowska, M. Markowski. L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, Z. Włodek, 
J. Zathey, W. Zega, M.Zwiercan, Wratislaviae 1980-Cracoviae 2012.



rzono osobną grupę w  ramach Zbiorów Specjalnych BJ (liczyła ona wówczas 127 

dokumentów pergaminowych). Z czasem  ich liczba -  przede wszystkim dzięki 

darom, zakupom i innym nabytkom -  uległa zwiększeniu (w  1924 r. zbiór ten liczył 

już 432 pergaminy, a w  1976 r. -  469). Do czasu opracowania recenzowanego 

katalogu informacje o przechowywanych tu dokumentach (nie zaw sze precyzyjne, 

niekiedy wręcz błędne) znaleźć można było jedynie w  katalogu kartkowym obej

mującym 589 pozycji, którego opracowanie zapoczątkował Józef Korzeniowski 

(1905-1919), a kontynuował Władysław Pociecha (1921-1958). W  trakcie przy

gotowywania niniejszego katalogu do druku w  2009 r. dodatkowo odnaleziono 

i wyodrębniono 96 dyplomów z tzw. starego zasobu oraz odzyskanych z  maku- 

iatury, a także 30 dokumentów włączonych do kolekcji później. Zbiór ten nie jest 

zamknięty i nadal ulega powiększaniu. Najstarszy dokument wystawiony został 

w 1233 r., a najmłodszy pochodzi z  1938 r. Najwięcej z  nich -4 3 9  -  wywodzi się 

ze  średniowiecza i XVi w. Analizując je według poszczególnych stuleci, rozkład 

dypiomów wygiąda następująco: 5 jest z  XIII w., 63 z  XIV w., 1 z  XIV/XV w., 205 

zX V w ., 1 6 5 zX V iw .,9 7 zX V iiw .,6 1  zX V IIIw ., 104 zX IX w . i1 4 zX X w .Z b ió rten  

jest też mocno zróżnicowany pod wzgiędem  języka. W iększość przekazów została 

spisana w języku łacińskim -  łącznie 582 sztuki, a poza tym 33 w  języku polskim, 

37 w języku niemieckim (w  tym 13 średniowiecznych), 14 w  języku rosyjskim, 

11 w  języku czeskim, 9 w języku francuskim, 2 w  języku angielskim, 2 w  języku 

włoskim. Zachowały się też dokumenty dwujęzyczne -  12 w  językach łacińskim 

i polskim, 2 w  językach łacińskim i włoskim, oraz 1 w  językach polskim i ruskim.

Schemat opracowania recenzowanego katalogu powstał przy wykorzystaniu 

doświadczeń i rozwiązań zastosowanych przez autorów kilku innych, opublikowa

nych wcześniej, katalogów podobnych dyplomów, jednak w  największym stopniu 

wzorowano się przy jego  przygotowywaniu do druku na doświadczeniach autorów 

katalogu dokumentów pergaminowych ze  zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego^.

Katatog opublikowany został w  dwóch tomach. Tom I zatytułowany jako 

„Katalog dokumentów" otwiera polski (s. IX-XXXIII) i przetłumaczony na język an

gielski (s. XXX V-LIX ) „Wstęp", w  którym kolejno przedstawiono historię zbioru do

kumentów ujętych w  publikacji, dokonano ich charakterystyki, omówiono metodę 

przygotowania katalogu do druku oraz jego  budowę. Po wstępach zam ieszczono 

najpierw dotyczący wybranej literatury, źródeł i instytucji „Wykaz skrótów" (s. LXI- 

LXV!I), a po nim kolejno „Konkordancję sygnatur dyplomów ze  zbioru dokumentów 

Biblioteki Jagiellońskiej z  ich numerami w  katalogu" (s. LXIX-LXXIV) oraz „Wykaz 

pustych sygnatur" (s. LXXV-LXXVI). Największą część tomu pierwszego (w sumie 

675 stron) poświęcono jednak na rzecz najistotniejszą, czyli przedstawienie 715 

mniej lub bardziej obszernych not katalogowych, po których dodatkowo zam iesz

czono „Wykaz dokumentów transumowanych, widymowanych, inserowanych i do

pisanych w  późniejszym czasie" (s. 679-681), „Wykaz pieczęci przy dokumentach" 

(s. 683-687) oraz „Wykaz znaków notarialnych" (s. 689-690). Tom II recenzowanej 

publikacji, zatytułowany „Ilustracje i indeks", rozpoczyna się obszernym -opraco-

Kafa/og pergam/now/c/! ze  ztKorów Tomasza N<ewodo<czaós/oego w B/Tburgu, oprać.
J. Tomaszewicz, M. Zdanek, red. W. Bukowski, Kraków 2004.



wanym przez Karola Nabiałka i Wojciecha Świebodę -  skorowidzem obejmującym 

hasła osobowe i geograficzne, występujące jednak wyłącznie w  opisach katalo

gowych (s. 5-152). Liczby przy poszczególnych hasłach odsyłają korzystających 

do numerów poszczególnych not katalogu. Po indeksie zam ieszczono „Wykaz 

ilustracji" (s. 155-159), a następnie 124 kolorowe i czarno-białe ilustracje ukazu

jące kolejno wybrane przykłady stanu zachowania dokumentów według kryteriów 

przyjętych w  opisach, wybrane egzemplifikacje specyficznej formy zewnętrznej 

tych pergaminów, różne ich rodzaje, najcenniejsze dokumenty ze  względu na wiek 

lub treść, wybrane przykłady zdobień, pieczęci oraz znaki notarialne.

Prace nad tą publikacją rozpoczęto od sprawdzenia i uaktualnienia opisów 

dokumentów zewidencjonowanych we wspominanym już katalogu kartkowym 

(589 pozycji) oraz włączeniu do kolekcji dokumentów jednostek dotąd nieopra- 

cowanych, a także nadania im sygnatur. Przy ich opracowywaniu, porządkowa

niu i ewidencjonowaniu korzystano niekiedy również dodatkowo z  doświadczenia 

i pomocy wielu doskonałych specjalistów z  zakresu nauk pomocniczych histoni 

zatrudnionych w  innych instytucjach naukowych Krakowa. W szelkie informacje 

dodane przez autorów opisów ujmowano w  nawiasy kwadratowe, a cytaty kursywą 

(z  wyjątkiem tekstów przytaczanych w  opisie zewnętrznym dokumentów, gdzie 

zapisywano je antykwą w  cudzysłowie).

Układ dokumentów w  katalogu jest chronologiczny. Poszczegó ln e opisy 

katalogowe rozpoczynają się tradycyjnie od rozwiązanej daty (w  sekwencji: rok, 

dzień, m iesiąc) oraz miejsca wystawienia, pod którymi -  dla umożliwienia spraw

dzenia poprawności zaproponowanego rozwiązania -  przytaczano oddaną kur

sywą datację w  oryginainym brzmieniu. Następnym bardzo ważnym elementem 

noty katalogowej, stanowiącym jej istotną część, jest obszerny regest dokumentu. 

Opracowywano je w  taki sposób, aby w miarę możliwości najpełniej oddać za 

wartość treściową poszczegóinych przekazów (identyfikowano wystawców, od

biorców i inne osoby występujące w dypiomach, podawano ich tytuiaturę oraz 

uwzględniano ich predykaty stanowe i honorowe, a także starano się rozwiązywać 

wszelkie nazwy miejscowe). Pod regestami zam ieszczone zostały listy świadków 

z konkretnych dokumentów, a pod nimi występujące w przekazach formuły kan

celaryjne (np. re/af/o, ad re/af/onem, dafum per manus, scr/ps/f, correx/f i in.) oraz 

podpisy wraz z  podaniem nazwiska, urzędów i godności podpisujących osób. Je

żeli w  opracowanym dyplomie znajdowały się również inne dokumenty transumo- 

wane, inserowane lub widymowane, to autorzy katalogu również sporządzali ich 

regesty (w razz  datacją i iistą świadków) i umieszczaii je  poniżej regestu głównego.

Dalej, poniżej regestów  usytuowano wyodrębnioną graficznie (mniejszy 

stopień czcionki) kolejną część  noty katalogowej, zawierającą opis zewnętrzny 

zinwentaryzowanych pergaminów, gdzie podawano informacje na temat ich języ

ka i wymiarów. Następnym punktem tej części noty są skrócone charakterystyki 

zachowanych pieczęci, informujące o  ich właścicielach (z  podaniem herbu), wy

miarach (w  centymetrach), koiorze wosku, sposobie przytwierdzenia do dypiomów 

oraz stanie zachowania. Dodatkowo -  po notach katalogowych -  zam ieszczono 

opracowany przez W. Św iebodę odrębny „W ykaz pieczęci przy dokumentach"



(s. 683-687). Po opisach pieczęci umieszczono informacje o  notach zapisanych 

na pergaminach (zarówno na stronie głównej, na i pod zakładką, na marginesach, 

jak też not dorsainych wraz z  ich przybliżonym datowaniem). C zęść z  nich, głównie 

noty krótkie, znaki oraz dawne sygnatury niezwiązane z  BJ -  w druku oddano je 

chronologicznie antykwą i ujęto w cudzysłów -  zostały w katalogu przytoczone 

w całości; pozostałe zostały streszczone. Potem następuje syntetyczna informacja 

o stanie zachowania każdego dyplomu (w  skali od bardzo zły do bardzo dobry), 

konkretnych uszkodzeniach mechanicznych i biologicznych, a także ewentualnych 

zabiegach konserwatorskich. W  kolejnej części takiej noty katalogowej opisywano 

zdobienia i charakteryzowano jego  cechy zewnętrzne (rysunki, kompozycje deko

racyjne, przy poszytach liczbę kart i sposób ich łączenia, rodzaj oprawy). Po  tych 

informacjach zam ieszczono także dane o wcześniejszej edycji (pełnej lub formie 

ekscerptów lub regestów ) danego dokumentu. W  następnym punkcie noty katalo

gowej zatytułowanym „Uwagi" autorzy „Katalogu" dzielili się m.in. wątpliwościami 

dotyczącymi datacji czy identyfikacji osób oraz zam ieszczali inne swoje komen

tarze dotyczące zawartości treściowej bądź wyglądu dokumentu (np. przywieszo

nych doń pieczęci). Tu też odnoszono się do ewentualnych dyskusji w literaturze 

toczonych wcześniej na temat konkretnego dyplomu. W  notach tych znajdujemy 

również element niezbyt często stosowany w podobnych katalogach, czyli infor

macje na temat proweniencji poszczególnych przekazów (gdy nie udało się jej 

zbadać, podkreślano że  jest ona nieznana). Dwie ostatnie części not poświecono 

na rozważania na temat sygnatur poszczególnych pergaminów -  dawnych oraz 

aktualnej w  Zbiorze dokumentów (oddano ją drukiem tłustym).

Przekazy ujęte w recenzowanym katalogu mają bardzo interesującą za 

wartość treściową. W  zbiorze tym wyróżnia się m.in. duża grupa dokumentów 

z  wielu miast polskich i cechów (w  tym np. 18 z  lat 1396-1774 odnoszących się 

do Radziejowa, czy 4 z  okresu 1569-1633 dotyczących Bydgoszczy), przywileje 

królewskie oraz dyplomy o nadaniu różnych dóbr, wójtostw i starostw, różnorodne 

przywileje, dokumenty sądowe, nobilitacji i indygenatu, świadectwa dobrego uro

dzenia, patenty, prowizje na beneficja kościelne, dyplomy odpustowe, kapłańskie 

itp. Z terenu Prus Krzyżackich i Królewskich oraz Kujaw w  zbiorze tym można 

spotkać także wzmianki dotyczące wielu innych ośrodków wiejskich i miejskich 

(Bratian, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chełmża, Gdańsk, Toruń itp.) czy 

osób z  nimi związanych, stąd każdy badacz zajmujący się przeszłością tego re

gionu winien przynajmniej zajrzeć do przedstawionej tu publikacji.

Na zakończenie należy podkreślić, że  przygotowanie „Katalogu" wymagało 

od jego  Autorów wyjątkowych umiejętności paleograficznych i neograficznych, 

a także bardzo dobrej znajomości języków, w  których wystawiono ujęte w  nim 

dokumenty. Również zastosowana metoda przygotowania go  do druku nie budzi 

wątpliwości; w ręcz przeciwnie, opracowanie to w  przyszłości winno stanowić pe

wien wzór dla przyszłych wydawców podobnych publikacji. Należy też podkreślić 

wysoki poziom naukowy i edytorski opublikowanej książki. Teksty not katalogo

wych zostały przygotowane do druku starannie i kompetentnie. Uwaga ta dotyczy 

zarówno redakcji naukowej oraz opracowania wydawniczego, jak i szaty graficznej



obydwu tomów (twarda, dobrze zaprojektowana okładka, przejrzysty układ druku, 

ilustracje). Publikacja ta w  istotny sposób wzbogaca naszą w iedzę o przechowy

wanych w  BJ przekazach historycznych od średniowiecza po wiek XX. Wydanie 

tego katalogu było bardzo potrzebne i celowe, a sama edycja istotnie rozszerza 

naszą w iedzę o nie zaw sze znane źródła do dziejów Krakowa, Małopolski oraz 

innych ziem  (w  tym Prus, Pomorza i Kujaw). Wydaje się, że  będzie on w  przy

szłości bez wątpienia szeroko wykorzystywany przez wieiu -  nie tylko polskich -  

historyków, historyków sztuki i bibiiołogów zajmujących się bardzo różnorodnymi 

problemami badawczymi.
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(1771-1847) pierwszy dyrektor B iblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę 

śmierci. Materiały z ogólnopolskiej konferencji 
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w Warszawie, 19-20 listopada 2012 r., red. nauk. 

Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, współ. Halina 

M ieczkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 322. ISB N  

978-83-235-1969-0

(cc)(DO Tekst jest opublikowany na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC  BY-ND 3.0 PL).

W  2015 r. Uniwersytet Warszawski w  serii „Prace Biblioteki Uniwersyteckiej 

w  W arszawie" opubtikował książkę B/Mot/?eca L/nd/ana. Samae/ Bogam// L/nde 

(1771-1847) p/erwszy dyrektor B/Motek/ U/i/wersyfeck/ę/ w i/!/arszaw/e. W  165. 

roczn/cę śm/erc/. Złożyły się na nią referaty, które zostały wygłoszone podczas 

ogólnopoiskiej konferencji zorganizowanej w  Bibliotece Uniwersyteckiej w  2012 r. 

Okazją do spotkań badaczy z  różnych dziedzin była 165. rocznica śmierci Samu

ela Bogumiła Lindego, pierwszego dyrektora tej szacownej placówki.

Życie i bogata, wieloaspektowa działalność nietuzinkowej postaci, jaką był 

Linde, już wielokrotnie były tematem konferencji. Liczna jest również bibliografia 

opracowań poświęconych Lindemu, choć nie wszystkie sfery jego  aktywności 

traktowane były dotąd równo przez badaczy. ! właśnie na te mniej znane organi

zatorzy konferencji chcieli zwrócić uwagę. Przede wszystkim chodziło o  uświado

mienie obecnemu pokoleniu roli Lindego przy tworzeniu Biblioteki Uniwersytetu



Bo^

W arszawskiego jako jej pierwszego dyrektora, tym bardziej ż e  w tym roku (2016) 

przypada 200-lecie powstania warszawskiej uczeini. Przy okazji zwrócono uwagę 

na zasługi tego uczonego d!a poiskiego bibiiotekarstwa. Koiejnym ceiem  organi

zatorów konferencji było przypomnienie dokonań pedagogicznych Lindego, jego  

prac podejmowanych na po!u oświaty i działainości w środowisku ewangelików 

poiskich (O d  Redakc/7, s. 9-10).

Na omawiany tom pokonferencyjny składa się 17 referatów uzupełnionych 

trzema Aneksami, indeksem autorów i tabiicami z  iiustracjami. Zebrane artykuły 

nie zostały umieszczone w wyodrębnionych grupach tematycznych, aie ich anaiiza 

samoczynnie taki podział sugeruje.

Pierwszy blok stanowią trzy teksty, które mają charakter wprowadzający 

w  epokę, w  której przyszło żyć Lindemu i działać jako dyrektorowi i organizatorowi 

Biblioteki Publicznej. Zapoznają czytelnika ze  zmienną sytuacją polityczną War

szawy w  latach 1803-1847, czyli od chwili, gdy Linde przybył do miasta, by objąć 

posadę rektora Liceum W arszawskiego do jego  śmierci. Tb zagadnienie przedsta

wił Andrzej Sołtan, skupiając się nie tylko na burzliwych losach politycznych mia

sta, ale przy okazji sygnalizując, jak w zmieniających się warunkach politycznych 

przedstawiały się: stan zaludnienia, sytuacja gospodarcza, budownictwo, funk

cjonowanie administracji, oświata i nauka, ośrodki życia kulturalnego i ruch wy

dawniczy. Z kolei Jolanta Czerzniewska przybliżyła poglądy i działania Stanisława 

Kostki Potockiego, osoby bardzo bliskiej Lindemu z  kilku powodów. Jako minister 

Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: W R iO P) 

był jednym z twórców uczelni warszawskiej i w  momencie tworzenia Biblioteki 

Publicznej zwierzchnikiem Lindego. W  zam ieszczonym  w  tomie tekście autorka 

skoncentrowała się przede wszystkim na przedstawieniu koncepcji odrodzenia 

narodowego, realizowanej z  wykorzystaniem systemu edukacji, którego częścią 

był Uniwersytet Warszawski jako „instytucja oświaty przechowująca wzory, zabytki 

i muzea" (s. 56). Linde podzielał stosunek ministra do starożytności i antykwary- 

zmu, dlatego w  miarę możliwości, będąc dyrektorem Biblioteki dążył do groma

dzenia starożytności narodowych, stanowiących dorobek umysłowy poprzednich 

pokoleń. Położenie bibliotek klasztornych na ziemiach polskich i w  Europie po 

kasatach wielu zakonów omówił Krzysztof Migoń, wskazując na minusy i plusy 

zaistniałej sytuacji. Te pierwsze były dotkliwe dla samych bibliotek klasztornych 

i dość często wiązały się z  dużymi stratami w  zbiorach. Z drugiej strony sekulary

zacja klasztorów na przełomie XVIII i XIX w. dała impuls do zmian w  europejskim 

systemie książki, przyczyniając się, jak ujął to autor, do „kształtowania się nowego 

ładu bibliotecznego w  wielu krajach europejskich" (s. 64).

Na ziemiach polskich aktywnym uczestnikiem tych zmian był między innymi 

pochodzący z  Torunia Linde. Brał w  nich udział chociażby jako dyrektor Biblioteki 

Publicznej. Jego działania na tym polu, począwszy od powierzenia Lindemu sta

nowiska dyrektora, poprzez zakres obowiązków i prowadzoną politykę kadrową, 

po kwestie zw iązane z  organizacją biblioteki i podejście Lindego do gromadzenia 

zbiorów (położenie nacisku na skompletowanie jak największego zbioru piśmien

nictwa polskiego i Polski dotyczącego, nazwanego Biblioteką Polską, nawet kosz-



tern kupowania nowości) stały się tematem artykułu Mariana Ptaszyka, wybitnego 

znawcy życia i dokonań Lindego. Tekst ten otwiera drugi biok tematyczny, najob

szerniejszy, poruszający kwestie, które, ogóinie okreśiając, dotyczą działainości 

Lindego na poiu bibiiotekarskim, jego  pracy z  książką.

Kontynuację zasygnaiizowanego w artykuie M. Ptaszyka wątku tworzenia 

Bibiioteki Poiskiej przez Lindego znajdziem y w koiejnym artykuie pióra Haiiny 

Mieczkowskiej, która wykorzystując zachowane źródła (w tym: roczne sprawozda

nia przychodów i rozchodów zbiorów składane Komisji Rządowej W RiO P oraz pro

tokoły z  tzw. konferencji), przedstawiła jeden ze  sposobów powiększania zasobów  

Bibiioteki, jakim były zakupy, przy czym skoncentrowała uwagę na kupnie druków 

dawnych, opubiikowanych głównie do końca XVii stuiecia. Była to ta część zbio

rów, na której Lindemu zaieżało szczegóinie, chociażby ze  wspomnianego wyżej 

powodu wydzieienia Bibiioteki Poiskiej, będącej namiastką książnicy narodowej. 

Poruszony w artykuie temat pokazuje, że wbrew powszechnej opinii powiększanie 

księgozbioru o książki dawne nie odbywało się wyłącznie poprzez penetrowanie 

bibiiotek skasowanych kiasztorów. Przemyśiane zakupy, czynione w  wypadku tego 

fragmentu księgozbioru przede wszystkim na iicznych aukcjach antykwarycznych, 

stanowiły jego  istotne uzupełnienie. O tym, że  nie były to pozycje przypadkowe, 

pokazała H. Mieczkowska na kiiku wybranych przykładach starych druków znaj

dujących się obecnie w  posiadaniu Biblioteki Uniwersytetu W arszawskiego. Ich 

znaki proweniencyjne dowodzą, że  stanowiły niegdyś część Biblioteki Publicznej 

i trafiły do niej w  ramach zakupów zleconych przez Lindego.

Zagadnienie stosunku Lindego do książek, zw łaszcza do wydawnictw daw

nych, jest tematem następnego tekstu zam ieszczonego w  omawianej publikacji. 

Jego autorka, Maria Cubrzyńska-Leonarczyk na tle ówczesnej sytuacji bibliotek 

klasztornych pisze o  wykorzystaniu przez Lindego kolekcji klasztornych w  tworzo

nej Bibliotece Publicznej przy Króiewskim Uniwersytecie Warszawskim. Zastana

wia się przy tym, czy można go nazwać bibiiofiiem, aie w rozumieniu tego słowa 

przez jemu współczesnych i z  uwzgiędnieniem ów czesnej sytuacji społeczno- 

-politycznej.

W  pewnym sensie podsumowaniem bibiiotecznej działainości Lindego jest 

artykuł Anny Żbikowskiej-Migoń Samue/ Bogum/7 L/nde yako b/b//ofekarz / b/b//o- 

gra f na f/e swq/ę/ epok/. Podjęto w  nim próbę przybiiżenia i niełatwego ocenienia 

aktywności Lindego jako bibliotekarza oraz podejmowanych przez tego uczonego 

prac na polu bibliografii, przede wszystkim nad polską bibliografią retrospektywną.

Dalsze zam ieszczone w  omawianej książce teksty dotyczą już innych sfer 

bogatej działalności Lindego. Nie zabrakło też jednego wystąpienia o najbardziej 

znanym jego  osiągnięciu, jakim był S/own/k yęzyka po/sk/ego. Wspomina o nim 

Stanisław Dubisz, wskazując w  zwięzłym tekście na nowatorstwo tego wydaw

nictwa, na jego  plusy i mankamenty. Pokazuje też, jaki wpływ miał S/own/k na 

rozwój kariery naukowej uczonego. Z kolei w  artykułach Wojciecha Kriegseise- 

na i W łodzim ierza Nasta zostało zarysowane mniej znane zagadnienie z  życia 

Lindego, mianowicie jego  działalność i zaangażowanie w  Kościele Ewangelicko- 

-Augsburskim. Linde od 1813 do 1819 r. był prezesem  Kolegium W arszawskiego



Zboru Ewangeticko-Augsburskiego. W raz z  Karotem Bogumiłem Diehiem, pa

storem zboru ewangeiicko-reformowanego, doprowadził do powołania Generat- 

nego Konsystorza W yzwań Ewangeiickich, dającego poie do wspóinych działań 

ewangelików w Króiestwie Poiskim. Szczegóin ie ciekawie o  Lindem jako działaczu 

ewangeiickim pisze W. Kriegseisen, gdyż podkreśia, ż e  owa działalność m oże 

być kluczem do zrozumienia motywacji niektórych jego  lojalistycznych wyborów, 

podejmowanych w latach 20 i 30. XIX w. Autor polemizuje jeszcze  z  informacją 

występującą w wielu biografiach poświęconych Lindemu o jego  udziale w zam iesz

kach, do których doszło w W arszawie 28 czerwca 1794 r.

Również dwa artykuły poświęcone zostały aktywności Lindego w życiu pu

blicznym, w tym politycznym. W  pierwszym Zbigniew Olczak nawiązuje częściowo 

do kwestii lojalizmu w postawie Lindego, poruszonej poprzednio w wystąpieniu 

W. Kriegseisena. Pokazuje niejednoznacznie oceniane i budzące czasami kon

trowersje kontakty Lindego z  Rosjanami i szukanie w tym środowisku środków 

potrzebnych do realizacji jego  przedsięwzięć naukowych. Widzimy tu, jak polityka 

wkraczała w jego  pracę naukową. O czynnym udziale Lindego w  życiu politycznym 

możemy przeczytać w opracowaniu Pawła Dubera. Działalność Lindego jako de

putowanego w Sejmie Królestwa Polskiego w 1818 i 1820 r., która była tematem 

jego  wystąpienia, jest jedną z  mniej znanych aktywności urodzonego w  Toruniu 

uczonego. Jak wynika z  dokonanej analizy prac Sejmu w  tych dwóch latach, Linde 

nie należał do najbardziej aktywnych deputowanych, a swoimi działaniami wspierał 

politykę prowadzoną przez ówczesne władze Królestwa Polskiego.

Inne, ważne pole aktywności zawodowej Lindego i dość dobrze znane, to 

praca na polu edukacji. To zagadnienie przypomniała Irena Szybiak, pokazując 

Lindego nie tylko jako organizatora i rektora Liceum W arszawskiego, szkoły o bar

dzo ambitnym programie nauczania, lecz także jako osobę, która była zaangażo

wana w  prace różnych instytucji oświatowych i pozostawiła po sobie także dorobek 

pisarski z  zakresu pedagogiki.

Kolejne referaty wygłoszone na konferencji i zam ieszczone w omawianym 

tomie dotyczą spuścizny pozostawionej przez uczonego. Jest ona obecnie prze

chowywana w  kilku bibliotekach i w większości jest dość dobrze znana i wykorzy

stywana przez badaczy. W  książce zostały przybliżone dwa takie zbiory: z  Biblio

teki Jagiellońskiej, przekazany przez córkę Lindego, Ludwikę z  Lindów Górecką 

w  1872 r. (krótko scharakteryzowany tu przez Ewę Malicką) i z  Ossolineum. Ten 

drugi przedstawiła Hanna Kulesza, zwracając uwagę zarówno na dokumenty, któ

re obecnie znajdują się we Wrocławiu, jak i na inwentarze, zestawienia bibliogra

ficzne, korespondencję i fragmenty różnych jego  prac, które przechowywane są 

w Oddziale Rękopisów Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. 

Stefanyka. W  ostatnich latach dostęp do części lwowskiej spuścizny Lindego jest 

znacznie ułatwiony, można z  niego korzystać także we Wrocławiu dzięki podjętej 

akcji digitalizacji pozostałych we Lwowie rękopisów.

W  końcowej części tomu pokonferencyjnego znajdujemy dwa teksty, których 

autorki zebrały informacje o różnych sposobach upamiętnienia Lindego i jego  bo

gatej działalności. Najpierw Małgorzata Łazicka skoncentrowała się na omówieniu



i spisaniu w Aneksie wszeikich przedstawień ikonograficznych uczonego: rzeźb, 

medaii, rycin, rysunków, obrazów i miniatur, a następnie Emiiia Słomianowska- 

-Kamińska opisała najważniejsze sposoby honorowania zasług Lindego: za życia 

uczonego i kultywowania pamięci o  nim po jego  śmierci.

Konferencji towarzyszyło kilka wydarzeń okolicznościowych (m.in. wystawy, 

koncert muzyki sakralnej). Informują o nich trzy dokumentujące je  Aneksy.

Książka została bardzo starannie przygotowana pod w zględem  merytorycz

nym i nienagannie wydana, gdyż zadbano również o odpowiednią szatę graficzną. 

Dopełnieniem publikacji są bowiem 54 kolorowe ilustracje doskonale korespondu

jące z  kilkoma tekstami zamieszczonymi w końcowej jej części (opisującymi spu

ściznę po Lindem w  Bibliotece Jagiellońskiej i Ossolineum oraz przedstawiającymi 

ikonografię Lindego i sposoby upamiętniania jego  życia i dokonań) i z  Aneksami. 

Szkoda jedynie, że  nie zasygnalizowano tego przy konkretnych tekstach, odsyła

jąc czytelnika do warstwy ilustracyjnej.

Publikacja jest godna polecenia z  kilku powodów. Referaty w  niej zapre

zentowane dotyczą różnych pól działalności uczonego urodzonego w  Toruniu. Ze 

względu na organizatora konferencji i powody jej przeprowadzenia, nie dziwi, że  

najwięcej tekstów tematycznie nawiązywało do pracy Lindego na polu bibliotekar

skim. Pozostałe ważne sfery jego  aktywności: naukowa, oświatowa i pedagogicz

na, społeczna, a także polityczna i kościelna zostały tu również zaakcentowane, 

w iększy nacisk, i słusznie, położono na te mniej znane (Linde jako działacz poli

tyczny i religijny), inne mamy tutaj chociaż symbolicznie przypomniane. Dlatego 

najbardziej znanemu dziełu Lindego, Sfown/kow/yęzyka po/sk/ego, został poświę

cony tylko jeden tekst o charakterze podsumowującym. Ważnym posunięciem 

było przedstawienie Lindego na tle epoki, w której żył i działał. Stąd artykułom za

wierającym analizę jego  dokonań lub podsumowującym owe osiągnięcia towarzy

szy kilka tekstów charakteryzujących pierwszą połowę XIX stulecia: opisujących 

skomplikowane uwarunkowania polityczne, ludzi, z  którymi współpracował, czy 

położenie bibliotek klasztornych. Znajomość tych spraw, a także sytuacji osobistej 

Lindego lepiej pozwala zrozumieć wybory dokonywane przez tego uczonego, co 

pomaga zrewidować opinie niektórych badaczy na ten temat.
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Wspomnienia, autobiografie, pamiętniki, dzienniki i tym podobne formy obra

chunków z własnym życiem, które od drugiej połowy lat 50. XX w. niektórzy history

cy określają jako ego-dokumenty, stanowią ważne źródło do badań nad tzw. historią 

osobistą. Dzięki nim jesteśmy rzeczywiście „bliżej ludzi w historii". To, co wydaje 

się w  tej formie wypowiedzi najważniejsze, wynika z  faktu, ż e  w każdej z  owych 

historii znajdujemy nie tylko autoportret sam ego autora, ale także osobistą prezen

tację wydarzeń, w  których uczestniczył, portrety czy wizerunki ludzi, z  którymi się 

spotykał oraz subiektywne oceny na ich temat. Umożliwia to czytelnikowi przede 

wszystkim rozpoznanie systemu wartości autora i zmian w nich zachodzących. Jest 

zatem tego rodzaju pisarstwo zaw sze pewną formą wyjaśnienia własnych postaw 

i motywów zachowań, bywa też często po prostu ich usprawiedliwieniem lub nawet 

sposobem ekspiacji za popełnione „grzechy". Oczywiście wszystko to pod warun

kiem, że  autor szczerze potrafił otworzyć się przed czytelnikiem...

Ten wstęp wydaje się mi niezbędny, bo krytyczna lektura ego-dokumentów, 

a do takich zaliczam tę książkę, wymaga zaw sze przede wszystkim rozpoznania in

tencji autora, la k  jest w przypadku trochę kokieteryjnie zatytułowanej przez Zefiryna 

Jędrzyńskiego książki: By/oyakby/o. Omkidośc/, reóagowan/u„A/owośc/", „Gazety 

Pomorsk/ę/", poktyce / przy/aźn/, którą miałem okazję poznać pod innym, bardziej 

frywoinym tytułem: „Boso pod górkę i z  górki na łeb do emeryturki. Urywki z  wła

snego życia i rodziny". Ten drugi nie oddawał jednak, jak się wydaje, sensu i istoty 

całego przedsięwzięcia. W  książce znalazły się bowiem zarówno osobiste wspo

mnienia, jak i obrazki z  dawnego Torunia i Bydgoszczy, czyli miast, z  którymi autor 

był trwale związany; jak też pieczołowicie zbierana przez całe życie dokumentacja 

zarówno działań własnych, jak też tych, których był obserwatorem lub wprost w  nich 

uczestniczył. Autor jest bowiem z zawodu i powołania dziennikarzem i publicystą, 

znanym bibliofilem, miłośnikiem muzyki klasycznej, ale także kompetentnym bada



czem literatury polskiej i rozmaitych aspektów kultury przede wszystkim regionalnej. 

Kompetentnym nie tyle w  sensie posiadanych tytułów akademickich, ile znakomi

tego warsztatu historyka literatury (patrz rozdział o przyjaźni i współpracy z  prof. 

Konradem Górskim!) i poznawczej pasji. Dokumentują to jego  publikacje, których 

spis znajdujemy na końcu książki. Lektura ich tytułów jest sama w  sobie kapitalnym 

doświadczeniem poznawczym, a w ięc spis może skłaniać do osobnej refleksji.

Jego własne losy tak się jednak potoczyły, że  szybko porzuciwszy pracę 

naukową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  Toruniu został dziennikarzem, 

cenionym publicystą, a wreszcie redaktorem naczelnym niezwykle popularnych 

w regionie gazet: „Gazety Pomorskiej" (organu Komitetu W ojewódzkiego PZ PR ) 

z  redakcją w Bydgoszczy i toruńskich „Nowości". Ta zmiana poważnie zaważyła na 

dalszym jego  życiu. Chcąc nie chcąc, wchodził przecież do nomenklatury partyj

nej szczebla wojewódzkiego, a to wymagało również spełniania, jak sam napisał, 

określonych „powinności politycznych", z  których najważniejszą była bez wątpienia 

akceptacja generalnej linii partii i pewien poziom dyspozycyjności. Poziom  coraz 

w yższy w miarę kolejnych awansów. W  latach 60. i 70. XX w., różniących się 

radykalnie od okresu wcześn iejszego, który dość enigmatycznie określano jako 

„okres błędów i wypaczeń", zakres swobody twórczej był naturalnie większy, ale 

partyjne kierownictwo starannie „przyglądało się" i systematycznie oceniało prasę 

i dziennikarzy. Działała oczywiście także cenzura. A  dziennikarze, coraz częściej 

-  szczególn ie w  tzw. dekadzie gierkowskiej charakteryzującej się coraz śmielszym 

„otwarciem na świat", przede wszystkim zachodnioeuropejski, stawali często przed 

trudnym zadaniem, jak pogodzić rzetelność zawodową z e  wspomnianą „powinno

ścią polityczną", którą rozumieć wypadało raczej jako „zadanie polityczne". Otóż 

te fragmenty książki Zefiryna Jędrzyńskiego (HI. Zawód dziennikarz, IV. Redaguję 

„Nowości" i V. Naczelny „Gazety Pomorskiej"), bogato zresztą udokumentowa

ne przez autora, starannie grom adzącego wszelkie materiały (są  one obecnie 

w zasobach archiwów państwowych w Bydgoszczy i w Toruniu) wydają się naj

ciekawsze dla historyka badającego dzieje PRL. Autor bowiem, który doskonale 

poznał z  autopsji mechanizm zarządzania przez P Z PR  prasą i innymi formami 

komunikacji społecznej (w  latach 70. swoją potęgę budowała przede wszystkim 

telewizja „Szczepańskiego"!), ukazuje konkretne działania i przedsięwzięcia po

lityczne oraz próbuje je  ocenić z  perspektywy elit ówczesnej polskiej prowincji. 

Przedstawia tyleż proste, co skuteczne ingerencje polityczne ówczesnej władzy 

w teksty dziennikarskie. To były sugestie tematów, które „należało" podejmować, 

wskazówki dotyczące rozkładania akcentów, a wreszcie polityka kadrowa, w której 

„z klucza" rządząca partia mogła zaw sze tworzyć zaufany układ personalny itd.

Na kartach wspomnień Jędrzyńskiego pojawiają się zatem  prominentne 

postaci partyjnych sekretarzy, zwykle wraz z  krótką charakterystyką, bo autor 

uwielbia przecież biografistykę; ale także dziennikarzy, artystów, ludzi nauki -  

w części jego  znajomych i przyjaciół itd. W ów czas znaczących i ważnych -  dziś, 

w  najlepszym przypadku zapomnianych. Jędrzyński stara się przede wszystkim 

dostarczyć czytelnikowi faktów i dokumentować je w  różnorodny sposób -  stąd też 

zapewne także wielka liczba staromodnych fotografii w  tekście, precyzyjnie jednak 

i zrozumiale opisanych; cytatów z  wypowiedzi różnych prominentów; wspomnień



wietkich społecznych akcji dziś naturainie zapomnianych, ale wówczas cieszących 

się olbrzymim zainteresowaniem itd. Pamiętajmy przy tym, że  cała ogromna pra

ca warsztatowa dziennikarza powstała w epoce „przedkomputerowej", kiedy nie 

można było żadnej informacji po prostu „wygooglować". Przypomina mi się w tym 

miejscu Melchior Wańkowicz i jego  Karafka La Fonfa/ne'a.

W  jednym z  najtrudniejszych, ale też najbardziej interesujących okresów 

w powojennych dziejach Polski, w latach 1981-1990, Jędrzyński pracował na 

„strategicznym" stanowisku redaktora naczelnego „Gazety Pomorskiej". Znalazł 

się zatem rzeczyw iście „na górce"" swojej kariery zawodowej, ale w momencie 

niezwykłym -  kończył się „stary świat"", nieuchronna była konfrontacja partii władzy 

i „Solidarności"". Mówiono o konieczności odnowy, o „gruntownych i koniecznych"" 

reformach PZ PR  i państwa, o wolnościach obywatelskich, a strajki uznawano za 

najlepszą, bodaj jedyną formę skutecznych nacisków na władze. Nikt nie był przy

gotowany ani na stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r., ani tym bardziej 

na stopniowy demontaż i rozpad PRL. Jędrzyński, który był jako redaktor naczelny 

„Gazety"" na „pierwszej linii ideologicznego frontu"" próbował wszelkimi sposobami 

chronić pismo i dziennikarzy z  nim związanych, ale też bronić jako wartości wolnej 

prasy i swobody wypowiedzi, bo wydawało się, że  to w tym kierunku pójdzie na

prawa systemu. Opisuje te swoje pozytywistyczne działania jednak bez w iększego 

entuzjazmu -  cóż, jest człowiekiem, który poznał ich koniec...

Różne części tej książki powstawały na przestrzeni wielu lat: od 2002 do 

2015 r., co m oże budzić zdziw ienie u autora płodnego, p iszącego piękną pol

szczyzną i św iadom ego wartości słowa. By/o yak by/o nie jest jednak pamiętni

kiem czy diariuszem życia. Tb istotnie ego-dokument, w  którym wątki i przeżycia 

osobiste splatają się w  niezwykły sposób z  wydarzeniami zewnętrznymi, tworząc 

rzeczyw iście osobistą narrację o świecie, który przeminął -  i który, jak rzadko 

kiedy inne, został oceniony włącznie w  kategoriach negatywnych. A  w ięc i autor 

tej relacji powinien poczuć się, podobnie jak inni, jako immanentna część ow ego 

zła i w konsekwencji ponieść za udział w  nim zasłużoną karę. W  1990 r., kiedy 

skończył się ostatecznie etap redagowania „Gazety"", Jędrzyńskiemu -  już u progu 

„emeryturki"" -  zwycięski obóz dał rzeczywiście namiastkę owej „kary"": drobne na 

ogół, ale dotkliwe szykany urzędowe oraz to, co najbardziej przykre -  ograniczenie 

możliwości publikowania w  „swojej " gazecie.

Ostatnia, siódma część książki: „Przyjaźń z  profesorem Konradem Górskim"" 

stanowi swoiste podsumowanie wspomnień Zefiryna Jędrzyńskiego. Jest to też 

pewien fenomen społeczny i psychologiczny: opis nie do końca zrozumiałego zbli

żenia wybitnego uczonego, który przez całe swoje życie kontestował „realny socja

lizm"" PRL, gorliwego katolika, a jednocześnie niezależnego, wybitnego badacza 

i z  drugiej strony znacznie od niego młodszego człowieka, ateisty, który wbrew jego 

opinii zrezygnował z  kariery naukowej i awansował do elity niezbyt łubianej prze

zeń władzy. Jeszcze ciekawsze, że  przyjaźń ta na dobre zrodziła się w  pamiętnym 

1980 r., przetrwała festiwal „Solidarności ", okres stanu wojennego i stopniową bu

dowę struktur nowej Polski; a zakończyła się, wraz z  śmiercią profesora w  1990 r. 

Dla obu, jak się okazab, z  różnych powodów, był to okres trudny w  życiu. Okres 

podejmowania decyzji, które jak w  przypadku Górskiego, spychały go  wręcz na

Eołia
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margines ówczesnego życia społecznego i towarzyskiego (nie bojkotował władzy 

w  dobie stanu wojennego, nie był też bezkrytycznym zwolennikiem „Solidarności", 

jak przystało na państwowca z  krwi i kości); a Jędrzyńskiego z  kolei umacniały w  na

iwnym przekonaniu, że wspomniana już praca organiczna (zawsze interesował się 

wielką literaturą pozytywistyczną!)-działanie na rzecz realnie istniejącego państwa 

da w  końcu pozytywne efekty. Nie dała wprawdzie, bo to państwo (PR L ) rozpadło 

się, czego prof. Górski nie doczekał; ale aktywność Jędrzyńskiego -  owe zabiegi 

u władz o uznanie jego  dorobku, ułatwienia kontaktów ze światem, pomoc w  zapew

nieniu opieki medycznej itd. pomogła w  zachowaniu pamięci o wybitnym uczonym.

I wreszcie to, wydaje się, koniec końców najważniejsze. Wspomnienia Ję

drzyńskiego, przeplatane osobistymi refleksjami, dokumentacją o charakterze 

archiwalnym, króciutkimi najczęściej biogramami znanych mu osobiście ludzi 

z  kręgów polityki, kultury i nauki lat 60., 70. i 80. XX wieku, kiedy sam był aktywny 

zawodowo, stanowią niewątpliwie jeden z  najbardziej interesujących tekstów au

tobiograficznych, jakie powstały w  ostatnim ćwierćwieczu. Chodzi nie tylko o war

stwę faktograficzną, choć nie naieży jej lekceważyć. Chodzi przede wszystkim 

o  perspektywę, z  jakiej fakty te zostały przedstawione czytelnikowi. Mianowicie 

o  tę szeroką, wypełnioną wietkimi wydarzeniami, na których przebieg nie mamy 

jako tudzie żadnego wpływu, ale to one determinują nasze wybory i działania; i tę 

naszą -  skróconą i wąską, która zamknie się prędzej czy później.

Konkiudując tę recenzję, książka Zefiryna Jędrzyńskiego pt. By/o yak by/o. 

O m/odośc/, redagowan/u „/Nowość/", „G azety Pomorsk/ę/'", po//fyce / prz^^ażn/ jest 

dziełem zasługującym na pozytywną ocenę pod każdym względem . Bezsporne 

są jej walory poznawcze: bogata faktografia dotycząca dziejów  prasy lokalnej 

w  Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku; wydarzeń poiitycznych z  lat 60., 70. i 80. XX 

w. i wybitnych osobistości życia naukowego i kuituratnego województwa, dzienni

karzy i artystów. Z dużym zainteresowaniem będą też zapewne czytane obrazki 

z  danego Torunia, w  którym autor spędzał swoje dzieciństwo.

Książka powinna trafić przede wszystkim do regionalistów, ale również, 

zważywszy na prowadzone w wietu szkołach tzw. ścieżki regionalne do zajmują

cych się tą problematyką nauczycieli. Ale też przeczytają ją chętnie ci, których po 

prostu pasjonuje historia Bydgoszczy i Torunia.
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arcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie 

Głównego Miasta Gdańska z X IV  i początku 

X V  wieku. Studium kodykologiczne. Studia 

i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku, 

1.1, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut 

H isto rii P A N , W ydawnictwo N eriton, 

Warszawa 2015, ss. 5^6, ISB N  978-83-7543-392-0

(DO Tekst jest opublikowany na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC  BY-ND 3.0 PL).

W 1346 r., a w ięc w  cztery tata po tym, jak Główne Miasto Gdańsk otrzymało 

prawa miejskie oparte na prawie chełmińskim, wielki mistrz krzyżacki Heinrich IV 

Dusemer von Arfberg, dokumentem wydanym 31 lipca, zniósł resztki działania 

prawa miejskiego według wzoru lubeckiego. Gdańsk był już wtedy prężnie rozwi

jającym się ośrodkiem pod względem  gospodarczym i kulturalnym. Wspomniany 

ośrodek miejski, należący do tzw. wielkich miast pruskich, był od 1308 r. w  pa

nowaniu zakonu krzyżackiego, a od Xiil w. znajdował się w obrębie wpływów 

hanzeatyckiej strefy gospodarczej, obejmującej swym oddziaływaniem basen 

Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Przystąpienie miasta do Związku Miast 

Hanzeatyckich w 1361 r. jeszcze  bardziej usprawniło proces urbanizacji, rozwój 

gospodarczy i umocniło pozycję Gdańska jako znaczącego  ośrodka miejskiego 

w średniowiecznej Europie. Nieodzownym następstwem rozwoju miasta na wielu 

płaszczyznach było wytwarzanie różnego rodzaju pism, dokumentów, aktów praw

nych i administracyjnych oraz kodeksów przez miejscowe kancelarie. Natomiast 

charakterystycznym tworem dla miast lokowanych na prawie niemieckim było po

jawianie się instytucji ksiąg miejskich^ Dla kancelarii G łównego Miasta Gdańska 

zachował się do współczesnych nam czasów  jeden z  najbogatszych zbiorów ar

chiwalnych tego typu w tej części basenu Morza Bałtyckiego.

H. Samsonowicz, Późne średn/ow/ecze m/asf nadba^yc^'^/!. Sfud<a nad dz<e/an?< Hanzy nad Ba/fyMem wX/S/-XV 
w., Warszawa 1968; idem, D/e Hanse /m Osłseeraom, [w:] D<e preuH/scben Hansesfadfe und <bre Sfe/Zong <n? 
Hord- and Osłseeraum des M/de/aZfers, hrsg. von Z. H. Nowak, J. Tandecki, Tontń 1998, s. 7-24.



w  2015 r. ukazała się książka na temat najstarszych ksiąg miejskich Głów
nego Miasta Gdańska autorstwa Marcina Gruikowskiego. Niniejsza pubiikacja 
jest rozszerzoną wersją rozprawy doktorskiej napisanej w Zakładzie Historii Śre
dniowiecza Poiski i Nauk Pomocniczych Historii w instytucie Historii Uniwersytetu 
Gdańskiego. W cześniej probiematykę ksiąg miejskich Głównego Miasta Gdańska 
poruszał w swych pubiikacjach m in. Janusz Tandecki^, jednak opracowania te, 

ze  zrozumiałych wzgiędów, miały charakter ogóiny i wymagały doceiowo jesz 
cze głębszej anaiizy. Również pubiikacje bardziej szczegółow e, takie jak żródło- 
znawcze artykuły Anieii Przywuskiej^ czy Piotra Oiińskiego'*, niewątpiiwe fachowe 
i pełne, nie wyczerpywały całej probiematyki przedmiotu. Marcin Gruikowski jest 
autorem wietu pubtikacji z  zakresu źródłoznawstwa Gdańska i konsekwentnie od 
kiiku iat bada temat średniowiecznych wytworów kanceiaryjnych, zarówno Gdań

ska, jak i innych wieikich miast pruskich^. W  recenzowanej książce badacz podjął 
się próby pełnej anaiizy najstarszych ksiąg wytworzonych i prowadzonych przez 
kancelarię G łównego Miasta Gdańska, przyjmując cezury czasowe od wieku XIV 
do początku wieku XV. Autor w sposób całościowy i kompletny przedstawił proces 
powstawania ksiąg miejskich oraz zasady ich użytkowania, a także szczegółow o 
opisał ich strukturę wewnętrzną i szatę zewnętrzną.

Pod w zględem  technicznym (formalnym) książka została podzielona na 
dwie części, w  skład których wchodzi łącznie s ześć rozdziałów. Poszczegó lne roz
działy, z  wyłączeniem rozdziału pierwszego i szóstego, podzielone zostały rzeczo
wo na podrozdziały, co sprawia, ż e  konstrukcja pracy jest przejrzysta. Publikacja 
opatrzona jest wstępem, w którym autor uzasadnia przedmiot badań i wyjaśnia 

problematykę tematu, oraz zakończeniem, w którym zawarte jest podsumowanie 

i ogólny zarys wyników badań przedstawionych w części głównej książki. Książka 
posiada także obszerną i rozbudowaną bibliografię. Źródła oraz literatura wykorzy
stana w  pracy zostały podzielone na pięć kategorii: źródła archiwalne z  dokładnym 
wyszczególn ieniem  miejsca przechowywania poszczególnych archiwaliów i sy
gnaturą, źródła drukowane, źródła zdigitalizowane, opracowania i opracowania 
internetowe. Pubiikacja uzupełniona jest o abstrakt w języku angielskim, spisy: 

tabel, wykresów, rycin, rycin na wyklejce oraz indeks osobowy.

Na szczególną uwagę zasługuje szeroka baza źródłowa. Duża liczba mate
riałów wykorzystanych w pracy pozwoliła Marcinowi Grulkowskiemu na komplekso
we i rzetelne omówienie badanych zagadnień. Autor swe badania przeprowadzał 
głównie w  Archiwum Państwowym w Gdańsku. W  poszukiwaniu interesujących go 
materiałów odwiedził także Bibliotekę Gdańską Polskiej Akademii Nauk. Jeśli chodzi

J. Ta ndecki. Średn/ow/eczne w/e/k/cd m/as( prusk/cd yako źmdła d/słofyczne < zabjdk/ m/eszczadsk/e/
Corgan/zaga w/adz, zacdowane an:d<wa//a, dz/ała/aość kaaceład/^, Warszawa-Toruń 1990; idem. Edyc/e 
śnadn/owecznycd ks/ąg wp/sów z  ferena ^ó/ewsk/cd. S(an odecny < posla/aly badawcze, [w:] Kaace/ane 
okresu ks/ęg/ wp/sów w Prusacd kró/ewsk/cd. Mafeaa/y z  ses// oddylę/ 20-21 //slopada 1992 mku w^rcd/wuai 
Paasfwowya? w Tbrua/u, red. A. Tomczak, Warszawa 1994, s. 137-147.
A. Przywuska, Przydafaość zasobu Arcd/wura w Gdarisku do badaa aad kaace/aaą w Prusacd kró/ewsk/cd 
okresu slaropo/sk/ego, [w:] kaace/aae okresu ks/ęg< wp<sów w Prusacd kró/ewsk/cd, s. 97-121.
P. Oliński, D<e Daaz/ger Sfadlbucder /m 14. uad der ersfea k/a/He des 15. dadrduaderls, [w:] 1/erwakuag uad 
ScdadAcdkek/a dea Haasesfadfea, hrsg. von J. Sarnowsky, Trier 2006 (Hansische Studien, Bd. 16). s. 323-334. 
M. Gruikowski, /Va/sfarsza ks/gga kam/arska G/ówaego Masła Gdariska yako źródło d/sloryczae. [w:] koaiłurzy 
ra/cy, żupaa/, red. B. Śliwiński, Malbork 2005 (Studia z  Dziejów Średniowiecza, nr 11), s. 123-164; idem, 
d/a/slarsze ksłęg/ gruntowe Głównego Masła Gdańska w Xłt/ < XV w/eku. Uwag/ źródłoznawcze, [w;j M/asła 
po/skłe w średnłow/eczu / czasacd nowoźyłnycd, red. P. Gołdyn, Kraków 2008 (Biblioteka Porozumienia 
Doktorantów Uczelni Krakowskich, t. 1), s. 181-200.



o źródła zagraniczne, to kwerendą archiwalną objęty został Herder-Institut w  Mar
burgu. W  swojej książce M. Grulkowski w  dużym stopniu wykorzystał opracowania 
znakomitych znawców tematu, takich jak Janusza Tandeckiego, Edwarda Potkow- 
skiego czy Piotra Olińskiego. Całą pracę uzupełnia także duża liczba wykresów, 
tabe! i rycin przygotowanych przez autora. Podstawę kwerendy stanowiło jedena
ście najstarszych ksiąg miejskich Głównego Miasta Gdańska, które zostały objęte 
szczegółową anałizą układu wewnętrznego i wyglądu zewnętrznego. Księgi te, ze 
wzgiędu na swoją treść, podzielone są na trzy serie. Pierwszą z  nich stanowią księgi 
gruntowe, drugą ogółne księgi rady, a do trzeciej należą księgi finansowe. Do ksiąg 
gruntowych, poddanych dogłębnej analizie w  omawianej książce, należą: funkcjo

nująca od 1357 r. najstarsza księga gruntowa Głównego Miasta Gdańska, księ
ga gruntowa Głównego Miasta Gdańska z  lat 1382-1415/1416; najstarsza księga 

gruntowa przedmieść Głównego Miasta Gdańska oraz Dber/rered/fanum bonorum 
d/ws/orłum z  tat 1359-1439. Ogólne księgi rady stanowią: najstarsza ogólna księga 
rady Głównego Miasta Gdańska z  lat 1374-1428 (Sfadfbucb /V5 f), ogólna księga 
rady G łównego Miasta Gdańska z  lat 1380-1412 (Sfadfbucb /V° 2), księga recesów 
hanzeatyckich z  tat 1395-1405 (Sfadfbucb /V5 3) oraz ogólna księga rady Głównego 
Miasta Gdańska z  łat 1402-1415 (Sfad/buc/? /Vę 4). Księgi zawierające informacje

0 polityce finansowej miasta poddane badaniu to: rejestr podatkowy Głównego Mia
sta Gdańska z  roku 1377/1378, rejestry podatkowe z  drugiej połowy XIV w., a także 
najstarsza księga kamlarska Głównego Miasta Gdańska z  lat 1379-1382.

W  rozdziale pierwszym zatytułowanym /Vą/s/arsze ks/ęg/ G/ównego M/asfa 
Gdańs/ra, yako przedm/of badań b/sfo/ycznycb autor trafnie uzasadnia, d laczego 

jego  książkę należy zaliczyć do nurtu badań z  zakresu kodykoiogii. Przedsta

wia także porównanie stanu edycji średniowiecznych wytworów kancelaryjnych 
Głównego Miasta Gdańska względem  pozostałych wielkich miast pruskich, gdzie 
słusznie zauważa duże braki na tym polu badawczym, podzielając tym samym opi
nię J. Tandeckiego. W  rozdziale tym omówiony jest również dotychczasowy stan 
badań poruszanej w  książce problematyki oraz określona jest baza źródłowa pra
cy. Bardzo ciekawe informacje dostarcza nam podrozdział mówiący o utraconych 

na przestrzeni wieków księgach, w którym autor informuje o istnieniu zaginionej 
najstarszej księgi ławniczej funkcjonującej w początkach XV w. w kancelarii Głów
nego Miasta Gdańska. Zgodzić się trzeba z  argumentami M. Grulkowskiego o ist
nieniu takiej księgi. Występowanie ksiąg ławniczych jest nieodzownym elementem 
kancelarii miast lokowanych na prawie chełmińskim. W obec tego, pojawienie się 
księgi ławniczej w kancelarii G łównego Miasta Gdańska dopiero w 1426 r. (od tego 

roku była prowadzona najstarsza zachowana księga) byłoby czymś nienaturalnym
1 odbiegającym od stosowanych w ówczas praktyk kancelaryjnych. Można pokusić 
się o przypuszczenie, że  najstarsza księga ławnicza Głównego Miasta Gdańska 
mogła mieć nie tylko jedną poprzedniczkę, gdyż pamiętać należy, że  w innych mia
stach na prawie chełmińskim księgi tego typu funkcjonowały już dużo wcześniej^.

Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, księgi i akta, kat. ii, sygn. IX-4. Ł/trer scah/rrorum 
t/eferrs C/Waf/s Thorurr/ens/s 7363-ł428, wydane drukiem: Ł/ber scabmorum t/eterrs C/wtabs Tborun/errs/s 
ł363-ł428, wyd. L. Kaczmarczyk, Toruń 1936 (Towarzystwo Naukowe w Tomniu. Fontes, t. 29); Geheimes 
Staatsarchiv PreuRischer Kulturbestitz in Berlin-Dahlem, sygn. XIV. Hauptabteilung Rep. 322 A, sygn.7, Ł/ber 
memonarum Co/merrs/s c/wtaf/s (1330-1430), wydane drukiem: Das Ku/rrrer Gencbtsbucb 1330-1430, bearb. 
V. C. A. Luckerath, F. Benninghoven, Kóln-Weimar-Wien 1999.
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Pojęcie i podział ksiąg miejskich jest tematem rozdziału drugiego prezento

wanej pubiikacji. Zagadnienie to autor anaiizuje zarówno w aspekcie historycznym, 

jak i w świette nowszych propozycji klasyfikacji ksiąg miejskich. M. Gruikowski 

nie ogranicza się do interpretacji istniejących już kryteriów podziału i definicji, aie 

sam przedstawia własny pomysł klasyfikacji tego rodzaju wytworów piśmiennictwa 

średniowiecznego. Przy próbie zdefiniowania pojęcia księgi miejskiej badacz ten 

w sposób rzeczowy wyjaśnia, jaki rodzaj rękopisu m oże być nazywany tego ro

dzaju księgą i jakie musi przy tym spełniać wymagania formalne. Ponadto omawia 

on także miejsce ksiąg miejskich pośród innych średniowiecznych dzieł pisanych, 

takich jak kroniki miejskie, księgi kupieckie, manuały, rejestry archiwalne, księgi 

korporacji miejskich, księgi formuł czy kopiariusze.

Kończący pierwszą część książki rozdział trzeci w szerokim aspekcie trak

tuje o metodologii badań ksiąg miejskich. M. Gruikowski dokonał przeglądu metod 

badawczych, jakie dotychczas funkcjonowały dla tego rodzaju źródeł oraz słusznie 

zwrócił uwagę, iż „brak jak do tej pory szerszej refleksji metodologicznej w  dziedzi

nie badań ksiąg miejskich utrudniał wyodrębnienie tego nurtu kodykologii" (s. 97). 

Autor sprecyzował również procedurę badawczą dla ksiąg miejskich Głównego 

Miasta Gdańska, przedstawiając jej uproszczony model. Ukazane zostały metody 

badań wykorzystane w analizie budowy wewnętrznej i wyglądu zewnętrznego 

ksiąg miejskich Głównego Miasta Gdańska. Na szczególną uwagę zasługuje na

tomiast druga część niniejszego rozdziału, w  której podjęto próbę stworzenia teo

rii użytkowania ksiąg miejskich. Przeanalizowane i wyodrębnione zostały części 

konstrukcyjne księgi miejskiej, a w ięc przestrzeń pisarska, wpis i grupa wpisów. 

Zawarto tutaj również informacje dotyczące wewnętrznej struktury funkcjonowania 

kancelarii miejskiej, uwzględniając proces przebiegu użytkowania ksiąg miejskich 

oraz rolę pracownika kancelarii, a także generalne reguły i przepisy dotyczące 

prowadzenia ksiąg miejskich. Typologia ksiąg miejskich została przedstawiona 

na podstawie opracowania w łasnego autora^. Rozdział ten wzbogaca dodatkowo 

duża liczba rycin (w  tym kolorowych rycin na wyklejce), które w czytelny sposób 

obrazują poruszaną problematykę.

Realizując postawione wcześniej postulaty, autor, w rozdziałach czwartym 

i piątym, przechodzi do części głównej swojej pracy. Odpowiednio, w rozdziale 

czwartym charakteryzuje wygląd zewnętrzny najstarszych ksiąg miejskich Głów

nego Miasta Gdańska, a w rozdziale piątym analizuje układ wewnętrzny omawia

nych archiwaliów. Czynniki podlegające szczegółow ej analizie cech zewnętrznych 

to materiał, z  którego zrobiono księgi i okładki, rozmiar ksiąg, a także liczba wy

stępujących w nich kart. Ponadto scharakteryzowana jest budowa poszczegó l

nych kodeksów z  układem składek w księgach oraz szczegółow o zostały opisane 

sposoby liniowania i wykreślania marginesów przez średniowiecznych skrybów. 

Na szczególne słowa uznania zasługują schematy układu kart w pojedynczych 

składkach opracowane przez autora dla każdej opisywanej księgi. Po  omówieniu 

wyglądu zewnętrznego autor przechodzi do analizy układu wewnętrznego naj-

M. Gruikowski, De^n/c/a < k/asyAkac/e ks/ąg m/e/sk/c/]. Ks/pg< w kance/anac/) m/asf obszaru Hanzy, [w:] Nauk/ 
pon?ocn/cze b/sfon/. Teona, mefody badań, dydak/yka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 142.



starszych ksiąg miejskich Głównego Miasta Gdańska. Dużą znajomością tematu 

i poruszanej probiematyki wykazał się M. Gruikowski, omawiając treść poszczegói- 

nych ksiąg. Ze szczegółow ego  opisu zawartości ksiąg, przedstawionego w  tabe- 

iach w  sposób syntetyczny, dowiadujemy się, jakiego rodzaju wpisy zawierają księ

gi i czego  one dotyczą. Ważnym aspektem, poruszonym przy okazji omawiania 

układu wewnętrznego kodeksów, jest charakterystyka funkcji ksiąg. Rozróżnione 

zostały bowiem ich funkcje początkowe od tych nabytych w  okresie użytkowania. 

Zarówno w  rozdziaie czwartym, jak i piątym autor poddał indywiduainemu badaniu 

każdą z  jedenastu najstarszych ksiąg miejskich Głównego Miasta Gdańska.

Rozdział szósty i zarazem  ostatni omawianej pubiikacji nosi tytuł „Księgi 

miejskie G łównego Miasta Gdańska, jako system kanceiaryjny". Autor dokonał 

tutaj porównania systemu kanceiaryjnego G łównego Miasta Gdańska z  innymi 

ośrodkami miejskimi związanymi z  Hanzą (Kolonia, Hamburg, Rewel, Hanower 

i Ryga). Rozdział ten kończy opis ewolucji systemu kancelaryjnego G łównego 

Miasta Gdańska.
Niewątpliwie tak szczegółow e przedstawienie omawianych w  książce za 

gadnień nie byłoby możliwe bez sumiennie przeprowadzonej kwerendy archiwal

nej. Z całą pewnością można stwierdzić, że  autorowi udało się w  sposób pełny 

i rzeczowy omówić najstarsze księgi miejskie G łównego Miasta Gdańska. Badania 

M. Grulkowskiego ukazują nowe, ciekawe aspekty dotyczące zarówno funkcjo

nowania ksiąg miejskich w kancelarii średniowiecznej, jak i w  kwestii uściślenia 

terminologii związanej z  tą tematyką. Na słowa uznania zasługuje również uda

na, szczegółowa analiza kodykologiczna najstarszych ksiąg miejskich Głównego 

Miasta Gdańska oparta na rzetelnej charakterystyce wyglądu zewnętrznego oraz 

treści omawianych kodeksów. Publikacja ta jest doskonałym źródłem informacji 

z  w ieloaspektowego zakresu egzystencji najstarszych ksiąg miejskich i stanowi 

wartościowe kompendium w iedzy o  funkcjonowaniu średniowiecznych kancelarii 

miejskich w  miastach należących do hanzeatyckiej strefy gospodarczej. Dokona

ne przez autora badania i ustalenia dotyczące charakterystyki najstarszych ksiąg 

miejskich Głównego Miasta Gdańska zaowocowały interesującą i fachową lekturą, 

która z  pewnością będzie przydatna dla kolejnych pokoleń historyków.
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Procedura recenzowania tekstów stosowana w  czasopiśm ie „Folia Toru- 

niensia" jest zgodna z  zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa W yższego, 

zawartymi w  dokumencie Doóre praktyk/ w proceduract/ recenzy/nyct/ w nauce 

z  2011 r.
1.

3.

7.

8 .
9.

Redakcja, przygotowując wydanie każdego numeru, ocenia wszystkie nade

słane teksty. Pozwala to na dokonanie wstępnej selekcji zebranego materiału, 

który następnie zostaje zwrócony autorowi do naniesienia poprawek i uwag 

redakcji.

Następnie, redakcja wybiera spośród specjalistów w  zakresie bibliologii i infor- 

matologii lub historii dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (W oje

wódzkiej Biblioteki Publicznej -  Książnicy Kopernikańskiej w  Toruniu).

W  przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z  recen

zentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora 

pracy.

Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości -  tzw. „double-blind review 

process", tak aby nie dopuścić do sytuacji mogących w  jakikolwiek sposób 

wypaczyć wynik recenzji.

Wydawnictwo podpisuje z  recenzentami umowy określające wynagrodzenie 

za sporządzenie pisemnej recenzji, zapewniając ich wysoki standard. 

Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek co do do

puszczenia artykułu do publikacji lub jego  odrzucenia.

Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie pozytywne recenzje. 

W  przypadku sprzecznych ocen decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszcze

niu tekstu do druku podejmuje redakcja.

Autorzy informowani są o  wynikach procedury recenzowania.

Nazwiska recenzentów  poszczególnych  numerów nie są ujawniane. R az 

w  roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współ

pracujących.



The procedurę for reviewing texts published 

in the journal
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The procedura for reviewing texts applied in the journal Fo//a 7brun/ens/a 

complies with the guidelines put forward by the Ministry of Science and Higher 

Education, included in the "Good practice in academ ic review procedures" docu- 

m entof 2011.

1. The Editorial Committee in charge o f preparing the publication of each issue of 

the journal evaluates all the submitted texts. !t altows a preliminary selection of 

the collected materiał, which is then returned to the author in order to include 

the corrections and remarks madę by the Editorial Committee.

2. Next, the Editorial Committee chooses two reviewers -  specialists in Bibliology 

and Information Studies or History -  who are independent of the centra - the 

Voivodeship Public Library -  Copernicus Library in Toruń.

If the text is written in a foreign language, at teast one o f the reviewers is af- 

filiated to a foreign institution from a country other than the nationality o f the 

author.

The authors and reviewers do not know each other s identities -  the so called 

"double-blind review process" -  in order to avoid compromising the objective- 

ness o f the review.

The Publisher concludes agreements with reviewers which define the remu- 

neration for writing reviews to ensure a high standard.

Reviews are madę in written form and end in an unequivocal statement wheth- 

er a given text can be accepted for print or should be rejected.

For the text to be gualified for print two positive reviews are necessary. If the 

reviewers differ in opinion, the Editorial Committee decides whether the text 

is to be printed or rejected.

The authors are notified o f the results o f the review procedurę.

The surnames o f reviewers o f individual issues o f the journal are not disciosed. 

Once a year the journal makes the list o f co-operating reviewers available to 

the public.

3.

4.

5.

6.

7.
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2 .

Das Verfahren der Begutachtung von Beitragen fur die Zeitschrift „Foiia 

Tbruniensia" erfoigt gemaR den des Ministeriums fur Bitdung und Hochschulwe- 

sen, die in dem Dokument „Gute Praktika bei Begutachtungsverfahren in der For- 

schung" aus dem Jahre 2011 formuiiert wurden.

1. Bei der Vorbereitung jeder Nummer der Zeitschrift begutachten die Herausge- 

ber alle eingesandten Texte. Dies ermógiicht eine erste Selektion des gelie- 

ferten Materiais. Die Texte werden dann den Autoren zur Korrektur unter der 

Berucksichtigung der Anmerkungen der Herausgeber zuruckgeschickt. 

Ferner wahien die Herausgeber unter den Spezialisten im Bereich der Buch- 

kunde und informationswissenschaft bzw. der Geschichte zwei unabhangige 

externe Gutachter (auRerhalb der Óffentlichen Wojewodschaftsbibliothek -  

Kopernikus-Bucherei in Thorn).

Bei Beitragen, die in einer Fremdsprache verfasst sind, muss mindestens 

einer der Gutachter einer ausiandischen Einrichtung affiliiert sein und eine 

andere Nationałitat haben ais der Beitragsautor.

Autoren und Gutachter bleiben fureinanderanonym („double-blind review pro

ces"), damit das Ergebnis der Begutachtung durch nichts beeinfiusst wird. 

Der Veriag unterschreibt mit den Gutachtem Vertrage, in denen Entgeitshóhe 

fur die Ersteiiung von schriftiichen Gutachten bestimmt wird. Damit wird die 

hohe Ouaiitat der Gutachten sichergestellt.

Die Gutachten haben schriftiiche Form und werden mit einer eindeutigen 

Schlussfotgerung uber die Zulassung bzw. Ablehnung des Beitrags abge- 

schlossen.

Die Beitrage werden zum Druck auf der Grundlage von zwei positiven Gutach

ten guaiifiziert. im Faiie von zwei widerspruchlichen Bewertungen entscheiden 

die Herausgeber uber die Zulassung bzw. Ablehnung des Textes.

Die Autoren werden uber die Ergebnisse des Begutachtungsverfahren infor- 

miert.

Die Namen der Gutachter der einzelnen Nummer der Zeitschrift werden nicht 

angegeben. Einma! jahriich wird die Listę derzusammenarbeitenden Gutach

ter veróffent!icht.

5.

6.

8 .

9.



Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów 

do czasopisma „Folia Toruniensia"
Tekst jest opubiikowany na zasadach niewyłącznej iicencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa-Bez utworów zaieżnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

2 .

3.

5.

Redakcja informuje, że  g/?osfwnf/ng i guesf aufhorsf?/p są przejawem nierze- 

teinośc! naukowej i wszystkie ich wykryte przypadki będą demaskowane przez 

powiadomienie odpowiednich podmiotów: instytucji zatrudniających autorów, 

towarzystw naukowych, stowarzyszeń zrzeszających edytorów itp.

Teksty powinny zostać przesłane do redakcji w formacie: .doc, docx., .odt, 

.rtf tub .sxw.

Redakcja przyjmuje propozycje tekstów o  objętości nieprzekraczającej 2 ar

kuszy autorskich (80 tys. znaków ze  spacjami i przypisami).

Do artykułu powinny zostać dołączone: informacja o  autorze o objętości 500- 

800 znaków ze  spacjami, streszczenie wraz z e  słowami ktuczowymi o objęto

ści około 1-2 tys. znaków oraz bibliografia załącznikowa.

Formatowanie:

* Imię i nazwisko autora czcionką Times New  Roman; wielkość czcionki: 12; 

pogrubienie; odstępy: 1,5; wyrównanie: akapit z  lewej.

* Informacje o afiliacji (pełnej nazwie instytucji) i adresie e-mail autora: 

czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; wyrów

nanie: akapit z  lewej.

* W  przypadku recenzji, sprawozdania i wspomnienia imię i nazwisko autora 

oraz jego  afiliacje i e-mail umieszcza się na końcu tekstu z  prawej strony, 

według takich zasad jak powyżej, ale z  wyrównaniem: akapit z  prawej.

* Tytuł: czcionka Times New  Roman; w ielkość czcionki: 12; pogrubienie; 

odstępy: 1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: z  lewej.

* Informacja o autorze artykułu: czcionka Times New  Roman; wielkość 

czcionki: 10; odstępy: 1; wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; 

wyrównanie: obustronne.

* Słowa kluczowe i streszczenie: czcionka Times New  Roman; w ielkość 

czcionki: 10; odstępy: 1; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne 

(sam e „Słowa kluczowe" i „Streszczenie": czcionka: Times New  Roman; 

wielkość czcionki: 10; pogrubienie).

* Tekst: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; 

wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.

* Przypisy: czcionka Times New  Roman; wielkość czcionki: 10; odstępy: 1; 

marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.

* Bibliografia załącznikowa -  tytuł i śródtytuły: czcionka Times New Roman; 

wielkość czcionki: 12; pogrubienie; brak wcięcia akapitowego; odstępy: 

1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.



* Bibliografia załącznikowa -  tekst: czcionka Times New Roman; wiełkość 

czcionki: 12; odstępy: 1,5; wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; 

wyrównanie: obustronne.

6. Materiał iiustracyjny powinien zostać przesłany do redakcji w formacie: .jpg/. 

jpeg, .tif/.tiff !ub .png.

7. W  przypadku recenzji w nagłówku podajemy po koiei: imię i nazwisko auto

ra pubiikacji, jej pełny tytuł (w  przypadku pracy wiełotomowej również iiczbę 

tomów), nazwę wydawnictwa (w przypadku kolejnego wydania jego  numer), 

miejsce i rok wydania, liczbę stron oraz numer ISBN.

8. Tytuły opublikowanych prac piszemy w tekście i w przypisach czcionką po

chyłą.

9. Tytuły czasopism w tekście zaznaczam y za pomocą cudzysłowu.

10. Często cytowane nazwy instytucji, czasopism lub edycji źródłowych powinno 

się, po ich pierwszym zastosowaniu, skracać.

11. W szelkiego rodzaju cytaty, zarówno w  tekście, jak i w  przypisach, zaznaczamy 

za pomocą cudzysłowu.

12. Daty w tekście i przypisach zapisujemy według zasady: datę dzienną cyfrowo, 

miesiąc słownie i rok cyfrowo (cyframi arabskimi). Natomiast w  przypadku dat 

w przypisach wszystko zapisujemy cyfrowo (dzień i rok cyframi arabskimi, 

a miesiąc rzymskimi).

13. Cytując w przypisie monografię postępujemy według zasady: pien/vsza litera 

imienia zakończona kropką i pełne nazwisko, następnie pełny tytuł, a na końcu 

miejsce i rok wydania.

T. Suleja, Ł/n/wersyfef Wroc/awsk/ w okres/e cenfra/Zzmu sfaZ/nowsk/ego 1950- 

1955, Wrocław 1995, s. 13.

Cytując ponownie tę samą monografię, używamy zamiast tytułu skrótu op. cit. 

Przy cytowaniu pozycji z  poprzedniego przypisu stosujemy skrót ibidem. Jeśli 

po tym zapisie występuje następna praca tego sam ego autora, to piszemy 

idem lub eadem .

14. Cytując w przypisach prace zbiorowe lub wydawnictwa źródłowe, pomiędzy 

tytułem artykułuZrozdziałuZżródła a tomu piszemy po przecinku [w:]. Nazwisko 

redaktora podajemy nieodmienione poprzedzone skrótem red. (hrsg. von) 

i pierwszą literą imienia lub imion.

B. Rok, OpZspodróży WdcZawa SZerakowskZego (1641-1806) po EuropZe wZa- 

ZacZi 1763-1769, [w:] Z  badań nad Z?zeczpospoZZfą w czasach  nowożytnych, 

red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 133-134.

T. Wiihełmi, SehasfZan Brani. Zan? LeZ^en and Werk SehasIZan Branis, [w:] 

forrschangsheZIrage za  seZnem LeZ^en, zan? „Z\ZarrenschZZ1" and zan? aZ?ngen 

Werk, hrsg. von T. Wiihełmi, Basel 2002, s. 7-35.

15. Cytując w przypisie artykuł z  czasopisma naukowego, piszemy tytuł czasopi

sma prostą czcionką, bez cudzysłowu, po przecinku podajemy jego  tomZrocz- 

nik, a po dwukropku odpowiedni rok (gdy istnieje jeszcze  podział na zeszyty 

i numery, podajemy ich numer).

Eołia

[joru



S. Jóźwiak, Zm/any w sposob/e fankc/onowan/a adm/n/s^rac// ^er)dor/a/nę/ 

w z/em/ cbe/m/ńsk/ę/ pod panowan/em zakonu krzyżack/ego w /a^acb f 470- 

7422, Zapiski Historyczne, t. 67: 2002, z. 3-4, s. 65 i n.

16. W  przypadku cytowania artykułów z  czasopism niebędących naukowymi, po 

tytuie podajemy rok, a po przecinku odpowiedni numer.

K. Pisarczyk, O kagańcu ośw/a7y wczora/ / dz/ś. Dyskutt^emy nad prp/ektem 

Kons7y7uc/7, Gazeta Toruńska (daiej: GT), 1952, nr 74, s. 3.

Z  cńw/7/, GT, 1898, nr 59, s. 1.

17. Cytowane w przypisie pubiikowane źródło zapisujemy według wymienionych 

wyżej zasad, dodając skrócone imię i nazwisko osoby, która źródło/źródła 

zebrała, przetłumaczyła, opracowała, napisała wstęp i wydała tub redagowała 

wykonanie tych czynności.

S. Poniatowski, Pam/ę7n/k/, tłum. i oprać. W. Konopczyński i S. Ptaszycki, 1 .1, 

cz. 1, Warszawa 1915, s. 40-41.

J. Ossotiński, Pan?/ę7n/k ^7595-7627), oprać. J. Kotasa i J. Maciszewski, Wro

cław 2004, s. 30.

Pam/ę7n/k p. Mac/ę/a Czygenberk Odowsk/ego o w/asnę/ rodz/n/e / rodacb 

pow/nowa7ycb f7604-7606J, wyd. W. Kętrzyński, Roczniki Towarzystwa Na

ukowego w Toruniu, R. 13: 1906, s. 3.

Das grosse <4m7erbucb des Deutscben Ordens, hrsg. von W. Ziesmer, Danzig 

1916.

Ttktenstucke zur Gescb/cb7e der ń/o/descben Pandę/ /n Kur/and zu Ttn/ang 

des s/ebzebn/en Jabrbunderfs, bearb. von C. E. Napiersky, [w:] Monumenfa 

L/Von/aey4n//guae, Bd. 2, hrsg. von J. F. Recke, Leipzig 1839, s. 1-238.

18. Cytując w  przypisie niepubtikowane źródło, podajemy najpierw jego  tokatiza- 

cję, czyti miejsce, gdzie jest przechowywane i dostępne, a po przecinku numer 

katatogowy/sygnaturę.

Bibtioteka Czartoryskich w Krakowie (datej: BCz), rkps 968, J. tVt. Ossotiński 

do T. Czackiego 23 tV 1798 r. z  Wiednia.

19. Cytując w przypisie tekst pochodzący z  tnternetu, postępujemy anatogicznie 

do tradycyjnych pubtikacji, z  tą tytko różnicą, że  zaznaczam y to jako [ontine] 

oraz podajemy dodatkowo datę dostępu i jego  adres w  sieci.

J. Turowska, B/b//o7ek/ wyższych szkó/ n/epub//cznycb 7ró/m/as/a, Biutetyn 

EBtB [ontine], 2006, nr 11 (81) [dostęp 10 ttt 2008]. Dostępny w  Wortd Wide 

Web: http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php.

Ł/ży/eczność (ang. usab/7//y, web-usab/7//y), [w:] t4ńk/ped/a. Wb/na encyk/ope- 

d/a [ontine], [dostęp 10 ttt 2008]. Dostępny w  Wortd W ide Web: http://pt.wiki- 

pedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usanitity).

[G. Barecki], Szko/en/e b/b//ogra/ow -  Wspó/na Baza /tdyku/ów z  G azet 

/ Tygodn/ków, [w:] /n/brma/ońum. B/og Dz/a/u /n/drmacyyńo-B/b//ogra^czne- 

go  Wq/ewódzk/ę/ B/b//o/ek/ Pub//cznę/ -  Ks/ążn/cy Kopem/kańsk/ę/ w 7brun/u 

[ontine], [dostęp 2 Vt 2016]. Dostępny w  Wortd W ide Web: http://informato- 

rium.ksiaznica.torun.pt/szkotenie-bibtiografow-wspotna-baza-artykutow-gazet- 

tygodnikow/.

http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php
http://pt.wiki-pedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usanitity
http://pt.wiki-pedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usanitity
http://informato-rium.ksiaznica.torun.pt/szkotenie-bibtiografow-wspotna-baza-artykutow-gazet-tygodnikow/
http://informato-rium.ksiaznica.torun.pt/szkotenie-bibtiografow-wspotna-baza-artykutow-gazet-tygodnikow/
http://informato-rium.ksiaznica.torun.pt/szkotenie-bibtiografow-wspotna-baza-artykutow-gazet-tygodnikow/


20. Cytując w przypisie korespondencję, podajemy imię i nazwisko nadawcy, in

formację o typie korespondencji (e-maii lub list) oraz datę jego  nadania.

T. Zbierski, e-mail do autora, kwiecień 26, 2012.

J. Szczot, list do autora, czerw iec 28, 2012.

21. Sporządzając bibliografię załącznikową na końcu artykułu, postępujemy w e

dług zasad analogicznych do cytowania w  przypisach, przy czym rozwijamy 

imię autora i na początku podajemy jego  nazwisko, a przy artykułach i innych 

tekstach niesamoistnych wydawniczo podajemy zakres stron.

Poniżej zam ieszczam y przykład bibliografii załącznikowej, ułożonej na podsta

wie materiału wykorzystanego we wcześniejszych przykładach:

Boru

Bibiiog rafia

Źródła niepublikowane

Biblioteka Czartoryskich w  Krakowie, rkps 968.

Źródła opublikowane

/tkfensfucke zur Gesch/chfe der /Vo/deschen /-/ande/ /n Kur/and zu 

/tnfang des s/ebzehnfen dahrhundeds, bearb. von C. E. Napiersky, [w:] 

Monumenfa /./Von/ae/tnf/guae, Bd. 2, hrsg. von J. F. Recke, Leipzig 1839, 

s. 1-238.

Dasgrosse/tmferbuch des Deufscher? Ordens, hrsg. von W. Ziesmer, 

Danzig 1916.

Ossoliński Jerzy, Pam/ęfn/k ^1595-1621), oprać. J. Kolasa i J. Maci- 

szewski, Wrocław 2004.

Pam/ęfn/k p. Mac/ę/a Czygenberk Or/owsk/ego o w/asnę/ rodz/n/e 

/' rodach pow/nowafych ('1604-1606), wyd. W. Kętrzyński, Roczniki Towa

rzystwa Naukowego w Toruniu, R. 13: 1906, s. 3-41.

Pisarczyk Kazimierz, O kagańcu ośw/afy wczorą// dz/ś. Dyskufu/emy 

nad pro/ekfem Konsfyfuc/7, Gazeta Toruńska, 1952, nr 74, s. 3.

Poniatowski Stanisław, Pam/ęfn/k/, tłum. i oprać. W. Konopczyński 

i S. Ptaszycki, t. 1, cz. 1, Warszawa 1915.

Z  cńw/7/. Gazeta Toruńska, 1898, nr 59, s. 1.

Opracowania

[Barecki Grzegorz], Szko/en/e b/b//ograńów -  Wspó/na Baza 4dyku- 

/ów z  G azef / Tygodn/ków, [w:] /nformafor/um. B/og Dz/a/u /nfbrmacy/ńo-B/- 

bkograf/cznego Wq/ewódzk/ę/ B/bkofek/ Pub//cznę/ -  Ks/ążn/cy Kopern/kań- 

sk/ę/ w 7brun/u [oniine], [dostęp 2 VI 2016]. Dostępny w World W ide Web: 

http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna- 

baza-a rty kulow-gazet-tygod ni kow/.

Jóżwiak Sławomir, Zm/any w sposob/e funkc/onowan/a adm/n/sfrac/7 

feryfor/a/nę/ w z/em/ cbe/m/ńsk/ę/ pod panowan/em zakonu krzyżack/ego 

w/afacb 1410-1422, Zapiski Historyczne, t. 67: 2002, z. 3-4, s. 61-70.

http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-a
http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-a


Bo^

Rok Bogdan, Op/s podróży ł/ł/dc/awa S/erakowsk/ego f ł6 4 ł- ł8 0 6 j 

po Earop/e w /afacd f  763 -f  769, [w:] Z  badań nad RzeczpospoM ą w cza

sach nowożytnych, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 133-134.

Sułeja Teresa, Ł/n/wersytet Wroc/awsk/ w okres/e centra//znw sta//- 

nowsk/ego 1950-1955, Wrocław 1995.

Turowska Jołanta, B/h//o1ek/ wyższych szkó/n/epŁ/h//cznych 7ró/'n?/a- 

sla. Biuletyn EB!B [onłine], 2006, nr 11 (81 ) [dostęp 10 !!! 2008]. Dostępny 

w Worłd W ide W eb: http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php.

Ł/żyleczność (ang. usah///1y, weh-usah///1y), [w:] W/k/ped/a. Wo/na 

encyk/oped/a [oniine], [dostęp 10 !!! 2008]. Dostępny w World W ide Web: 

http://pl.wikipedia.org/wi k i/U% C5% BCyteczno% C5% 9B% C4% 87_(web- 

-usaniiity).

Wiiheimi Thomas, Sehasl/an Brani. Zon? kehen and Werk Sehasl/an 

Branis, [w:] Forrschungshe/Irage zu se/nen? Łehen, zun? „/\/arrensch/F" and 

zam  ahńgen Werk, hrsg. von T. Wiiheimi, Basei 2002, s. 7-35.

Korespondencja

Szczot Jacek, iist do autora, czerw iec 28, 2012.

Zbierski Tomasz, e-maii do autora, kwiecień 26, 2012.

22. Oprócz bibliografii załącznikowej w tradycyjnej formie powinno się przygoto

wać zestawienie w  stylu Chicago.

Poniżej zam ieszczam y przykład bibliografii w  stylu Chicago^:

Bibiiog rafia

źródła niepublikowane

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. 968.

Źródła opublikowane

Napiersky, Carl Eduard, bearb. von. 1839. „Aktenstucke zur Ge- 

schichte der Noldeschen Handel in Kurland zu Anfang des siebzehnten 

Jahrhunderts". W  Monumenla 1./Von/ae Anl/guae. 2, hrsg. von J. F. Recke, 

1-238. Leipzig: Verlag von Eduard Frantzen's Buchhandlung.

NN. 1898. „Z chwili". Gazeta Toruńska, Marzec 13.

Orłowski, Maciej. 1906. „Pamiętnik p. Macieja Czygenberk Orłowskie

go  o  własnej rodzinie i rodach powinowatych (1604-1606)", wyd. W. Kę

trzyński. Roczn/k/ Towarzystwa TTaukowego w Torun/u 13: 3-41.

Ossoliński, Jerzy. 2004. Pan?/ętn/k (1595-1621), oprać. J. Kolasa 

i J. Maciszewski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

.Chicago-Style Citation Ouick Guide". W  n te C/i/cago Manua/ o f Sły/e. Dostęp 25.04.2016. http://www. 
chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html; .Bibliografia". W  POL-/ndex. Dostęp 25.04.2016. http:// 
polindex-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&ltemid=112; .Styl bibliograficzny 
Chicago". W  B/b//ote/ra Ón/wersyfetu Kardyna/a Stefana Wyszyrts/r/ego. Dostęp 30.05.2015. http://www.biblbteka. 
uksw.edu.pl/pl/node/466.

http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php
http://pl.wikipedia.org/wi
http://www
http://www.biblbteka


Pisarczyk, Kazimierz. 1952. „O kagańcu oświaty wczoraj i dziś. Dys

kutujemy nad projektem Konstytucji". Gazeta Toruńska, M arzec 26.

Poniatowski, Stanisław. 1915. Pam/ętn/'k/, tłum. i oprać. W. Konop

czyński i S. Ptaszycki. 1(1). Warszawa: Księgarnia W. Jakowickiego.

Ziesmer, Waither, hrsg. von. 1916. Dasgrosse/^mterbucń des Deut- 

scńen Ordens. Danzig: A. W. Kafemann.

Opracowania

[Barecki, Grzegorz]. 2016. „Szkolenie b ib liogra fów -W spóina Baza 

Artykułów z G azet i Tygodników" Informatorium. Blog Działu Informacyj

no-Bibliograficznego W ojewódzkiej Biblioteki Publicznej -  Książnicy Ko- 

pernikańskiej w  Toruniu, Maj 24. http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/ 

szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/.

Jóźwiak, Sławomir. 2002. „Zmiany w sposobie funkcjonowania admi

nistracji terytorialnej w  ziemi chełmińskiej pod panowaniem zakonu krzyżac

kiego w  latach 1410-1422". Zap/sk/ /-//sferyczne 67(3-4): 61-70.

Rok, Bogdan. 2001. „Opis podróży Wacława Sierakowskiego (1641- 

1806) po Europie w  latach 1763-1769". W  Z  badań nad Rzeczpospo//fą 

w czasach  nowożytnych, red. K. Matwijowski, 133-134. Wrocław: Instytut 

Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników 

Historii.

Suleja, Teresa. 1995. Ł/n/wersytet Wroc/awsk/ wokres/e centra//zmu 

stat/nowsk/ego 1950-1955. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław

skiego.

Turowska, Jolanta. 2006. „Biblioteki wyższych szkół niepublicznych 

Trójmiasta". B/u/etyn EB/B 11(81). dostęp 10.03.2008. http://www.ebib. 

info/2006/81/turowska.php.

„Użyteczność (ang. usability, web-usability)". W  W/k/ped/a. Wo/na 

encyk/oped/a. dostęp 10.03.2008. http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCy- 

teczno%C5%9B%C4%87_(web-usanility).

Wilheimi, Thomas. 2002. „Sebastian Brant. Zum Leben und Werk 

Sebastian Brants". W  Eorrschungshe/trage zu se/nem Lehen, zum „/\/arren- 

sch/Wundzum uhńgen Wórk, hrsg. vonT. Wilheimi, 7-35. Basel: Schwabe.

Korespondencja

Jacek Szczot, list do autora, Czen/viec 28, 2012.

Tomasz Zbierski, e-mail do autora. Kwiecień 26, 2012.

23. Zarówno w  tekście, jak i w  przypisach powinno używać się ogólnie znanych 

i przyjętych skrótów:

bearbeiten von -  bearb. von. Band -  Bd., H e ft -  H., herausgegeben von -  hrsg. 

von, Jahrgang -  Jg., maszynopis -  mps, numer -  nr, opracowanie -  oprać., 

porównaj -  por., redakcja -  red., rękopis -  rkps. Rocznik -  R., rok, roku -  r., 

tłumaczenie -  tłum., tom -1 ., volumin -  vol., wiek, wieku -  w., wydanie -w yd ., 

zebranie -  zebr., zeszyt -  z., zobacz -  zob. itd.

Eolił

Boru

http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/
http://www.ebib
http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCy-teczno%C5%9B%C4%87_(web-usanility
http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCy-teczno%C5%9B%C4%87_(web-usanility


Instructions concerning the preparation of 

texts to be published in the Journal 

7br̂ tA!/e/?s/j

(DO Tekst jest opublikowany na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC  BY-ND 3.0 PL).

2 .

3.

5.

6.

7.

The editors declare that "ghostwriting" and "guestauthorship" constitute a lack 

o f academ ic reliability; all cases o f the aforementioned practices shall be dis- 

closed and reported to appropriate bodies (institutions where the author is 

employed, academ ic societies, associations o f editors, etc.).

The texts should be sent to the editors in one o f these formats: doc., docx., 

odt., rtf., sxw.

The editorial office accepts proposais o f texts o f no morę than two editor s 

sheets (80,000 characters with spaces and footnotes).

Articles should be accompanied with information about the author comprising 

500-800 characters with spaces and a summary with key words o f 1,000- 

2,000 characters.

Formatting:

* The first and last name o f the author: Times New  Roman; the font size: 12; 

boldface; the spaces: 1.5; the aiignment: from the left-hand side.

* Information about the author s affiliation (the fuli name o f the institution) 

and e-mail address: the font -  Times New  Roman; the font size: 12; the 

spaces: 1.5; the aiignment: from the left-hand side.

* In the case o f reviews, reports and memoirs, the first and last name o f the 

author along with their affiliation and e-mail address should be placed at 

the end o f the textfrom  the right-hand side, following the rules above, but 

with the aiignment from the left-hand side.

* Information about the article's author: the font: Times New  Roman; the 

font size: 10; the spaces: 1; the indentation: 1.5 cm; margins: 2.5 cm; the 

justification of the text ("key words" and "summary": font: Times New  Ro

man; the font size: 10; bold type).

* The main text; the font: Times New Roman; the font size: 12; the spaces: 

1.5; the indentation: 1.5 cm; margins: 2.5 cm; a justified text.

* Footnotes: the font: Times New Roman; the font size: 10; the spaces: 1; 

margins: 2.5 cm; a justified text.

Illustrations should be sent to the editorial office in one o f the following formats: 

.jpg/.jpeg, .tif/.tiff, .png.

In the case o f reviews, the headline should include the following in the order 

provided: the first and last name o f the publication's author, its fuli title (in the 

case o f a multivolume w o rk -th e  num berof volumes should be indicated), the



name o f the publishing house (along with the issue number), the place and 

y e a ro f publishing, the number o f pages and the ISBN number).

8. Titles o f published works should be written In italics In the text and In the 
footnotes.

9. Titles o f journals In the text should be indicated with guotation marks.

10. Freguently cited names o f institutions, journals or source editions should be 

shortened once they have been provided for the first time.

11. Ouotations o f any kind, both included in the text and in the footnotes, should 

be written in guotation marks.

12. Dates in the text and footnotes should follow this rule: the day should be given 

in digits, the month should be written in words and the year in Arabie numerals. 

In the footnotes all the dates should be given in digits (the day and the year 

with Arabie numerals, while the month should be given in Roman numerals).

13. When guoting a monograph in the footnote the following rule should be ob- 

served: the first letter o f the first name finished with a full-stop and a fuli sur- 

name, next a complete title followed by the place and the year o f the publica- 

tion.

T. Suleja, L/n/wersyfef tVroc/awsk/ wokres/e cenfra//zmu sfa//nowsk/ego 1950- 

1955, Wrocław 1995, p. 13.

Citing again the sam e monograph the abbreviation op. cit. is used instead 

o f the title. The abbreviation ibidem, is used if the source from the previous 

footnote is cited. If another work o f the same author is cited later on, the ab- 

breviation idem. or eadem  is used.

14. When citing the collected work or source publications between the title o f the 

article/ chapter / source or volume after a comma there should appear [in]. The 

surname o f the editor in the nominative case preceded by the abbreviation [ed. 

by] and the first letter o f the first name or names.

B. Rok, Op/spodróży Wde/awa S/erakowsk/ego (1641-1806) po Europ/e w/a- 

fach 1768-1769, [in:] Z  badań nad Rzeczpospo/ką w czasach nowożytnych, 

ed. by K. Matwijowski, Wrocław 2001, p. 133-134.

T. Wilhetmi, Sebashan Branf.Zun? beben and Werk Sebasf/an Branfs, [in:] 

Forrschangsbe/frage za  se/nem beben, zan? "h/arrensch/F"and zam abńgen 

Werk, ed. byT. Wilheimi, Basel 2002, p. 7-35.

15. Citing an article from a scientific journal in the footnote we write the title of the 

journal in the simplefont, without inverted commas; after a comma we provide 

the volume number and after a colon -  the appropriate year (if there is a divi- 

sion into sub-volumes [Polish: zeszyt] we provide its number.

S. Jóźwiak, Zm/any w sposob/e fankc/onowan/a adni/n/sfrac// feryfońa/ney 

w z/en?/ che/m/ńsk/e/ pod panowan/en? zakona krzyżack/ego w /afach 1410- 

1422, Zapiski Historyczne, vol. 67: 2002, subvol. 3-4, p. 65.

16. If we Cite articlesfrom non-scientific journals, after the title w e provide the year, 

and after a comma -  the correct number.

K. Pisarczyk, O kagańca ośw/afy wczora/ /' dz/ś. Dyskafa/emy nad prp/ekfem 

Konsfyfac//', Gazeta Toruńska (further: GT), 1952, no 74, p. 3.



z  c/iw///, GT, 1898, rto 58, p. 1.

17. When cittng a pubtished source in the footnote we follow the aforementioned 

rules, adding a shortened first name and surname o f the person who collected, 

translated, prepared the source, wrote the introduction, published the source 

and executed the edition o f the source.

S. Poniatowski, Pam/ęfn/k/, transi. and comp. by W. Konopczyński and

S. Ptaszycki, vot. 1, part 1, W arszawa 1915, pp. 40-41.

J. Ossoiiński, Pam/ęfn/k ('1595-1621), prep. by J. Koiasa i J. Maciszewski, 

Wrocław 2004, p. 30.

Pam/ęfn/k p. Mac/e/a Czygenberk Or/owsk/ego o w/asne/ rodz/n/e / rodach 

pow/nowafych (1604-1606), prep. by W. Kętrzyński, Roczniki Towarzystwa 

Naukowego w Ibruniu, R. 13: 1906, p. 3.

Das grosse /imferhach des Deufschen Ordens, ed. by W. Ziesmer, Danzig 

1916.

/tklensfOcke zur Gesch/chfe der h/o/deschen Pandę/ /n Kur/and zu /tn/ang des 

s/ehzehn/en dahrhunderls, prep. by C. E. Napiersky, [in:] Monumenfa L/s/on/ae 

/tnhguae, Bd. 2, ed. by J. F. Recke, Leipzig 1839, pp. 1-238.

18. When citing an unpubiished source we first provide detaiis o f where it is avaii- 

able, and after a comma we give its cataiogue number/ entry number. 

Bibiioteka Czartoryskich w Krakowie (further: BCz), ms 968, J. M. Ossoiiński 

to T. Czacki 23 iV 1798 from Vienna.

19. When citing a text from the internet in the footnote we foiiow the same rules 

as in the case o f traditional publications; the oniy difference is the fact that we 

are obliged to mark it as [oniine] and provide the datę when it was accessible 

along with the address o f the website.

J. Turowska, B/Mofek/ wyższych szkó/ n/epuh//cznych Tróym/asfa, Biuletyn 

EBIB [Online], 2006, no 11 (81) [avaiiabie 10 iii 2008]. Availabie on the World 

W ide Web: http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php.

0/ży/eczność (ang. usah///fy, weh-t7sah///fy), in W/k/ped/a. Wo/na encyk/ope- 

d/a [oniine], [available 10 III 2008]. Avaiiabie on the World W ide W eb: http:// 

pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usaniiity). 

[G. Barecki], Szko/en/e h/h//ogra/ow -  Wspó/na Baza Arfyku/ów z  G aze f 

/' 7ygodn/ków, [in:] A  newsietter. A  blog o f the Department of Information and 

Bibliography o f the Voivodeship Public Library -  Copernicus Library in Toruń 

[oniine], [available 2 VI 2016]. Available on the World W ide Web: http://inform- 

atorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-artykulow- 

gazet-tygodnikow/.

20. Ouoting the correspondence in the footnote we provide the name and surname 

o f the sender, Information about the type o f correspondence (e-mail or letter) 

and the datę o f sending.

J. Szczot, a letter to the author, June 28, 2012.

T. Zbierski, e-mail to the author, ApriI 26, 2012.

21. Preparing the bibliography at the end o f the articie, you should follow the same 

rules as the ones appiied in citations in footnotes; you should provide the fuli

http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php
http://inform-atorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/
http://inform-atorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/
http://inform-atorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/


first name o f the author, with their surname coming first; in case of artic!es and 

other texts the scope o f pages should be provided.

Below you wiH find an exampte o f the bibtiography prepared on the basis of the 

materiał used in the previous examptes:

Bibtiography

Unpubiished source

Bibiioteka Czartoryskich w Krakowie, ms 968.

Pubiished source

/tkfensfucke zur Gesch/c/ife der /\/o/desc/?en /-/ande/ /n Kur/and za  

des s/ebzehnfer? Ja/irhanderfs, prep. by C. E. Napiersky, [in:] Mona- 

menfa /./ł/on/ae/tnf/gaae, Bd. 2, ed. by J. F. Recke, Leipzig 1839, pp. 1-238.

Das grosse y^mferbach des Deafscben Ordens, ed. by W. Ziesmer, 

Danzig 1916.

Ossoiiński Jerzy, Pam/ęfn/k ('1595-1621), prep. by J. Kolasa i J. Ma- 

ciszewski, Wrocław 2004.

Pam/ęfn/k p. Mac/e/a Czygenberk Or/owsk/ego o w/asne/ rodz/n/e 

/' rodacb pow/nowafycb (*1604-1606), prep. by W. Kętrzyński, Roczniki To

warzystwa Naukowego w Toruniu, R. 13: 1906, pp. 3-41.

Piarczyk Kazimierz, O kagańca ośw/afy wczora/ / dz/ś. Dyskafa/emy 

nad prp/ekfem Konsfyfac/7, Gazeta Toruńska, 1952, no 74, p. 3.

Poniatowski Stanisław, Pam/ęfn/k/, transl. and comp. by W. Konop

czyński and S. Ptaszycki, vol. 1, part 1, W arszawa 1915.

Z  cbw/7/, GT, 1898, no 58, p. 1.

Descriptions

[Barecki Grzegorz], Szko/en/e b/b//ograk3w -  Wspó/na Baza /tdyka- 

/ów z  Gazet / Tygodn/ków, [in:] A  newsietter. A  blog o f the Department of 

Information and Bibłiography o f the Voivodeship Public Library -  Coperni- 

cus Library in Toruń [online], [avaiłable 2 V! 2016]. Availabie on the World 

W ide W eb: http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow- 

wspoina-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/.

Jóźwiak Sławomir, Zm/any w sposob/e funkc/onowan/a adm/n/sfra- 

c/7 /erylor/a/nę/ w z/em/ cbe7m/ńsk/ę/ pod panowan/em zakonu krzyżack/e- 

go  w /atacb 1410-1422, Zapiski Historyczne, vol. 67: 2002, subvol. 3-4, 

pp. 61-70.
Rok Bogdan, Op/s podróży i/!/dc/awa S/erakowsk/ego (*1641-1806) 

po Europ/e w/atacb 1763-1769, [in:] Z  badań nad Rzeczpospo//7ą w cza

sach nowożytnych, ed. by K. Matwijowski, Wrocław 2001, pp. 133-134.

Suleja Teresa, L/n/wersytet l/!/roc/awsk/ w okres/e centra//zmu sta//- 

nowsk/ego 1950-1955, Wrocław 1995.

http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspoina-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/
http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspoina-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/


Turowska Jotanta, B/ó/Zô ek/ wyższyc/i szkó/n/epub//cznyc/i 7r<^m/a- 

sZa, Biutetyn EBtB [ontine], 2006, no 11 (81) [avaitabte 10 ttt 2008]. Avaitabte 

on the Wor!d W ide W eb: http://www.eb)b.!nfo/2006/81/turowska.php.

Ł/żyleczność (ang. usaó/7/Yy, web-usab/7/Yy), in W/k/ped/a. Wo/na en- 

cyk/oped/a [ontine], [avaitabte 10 ttt 2008]. Avaitabte on the W odd W ide 

W eb: http://pi.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_ 

(web-usaniiity).

Wiiheimi Thomas, Sebas//an Bran/.Zum Leben and H/drk Sebasdan 

Bran/s, [in:] forrsc/łungsbe/7rage za  se/nem Leben, zam  "/Varrenscb/F"and 

zam abngen H/drk, ed. by T. Wiiheimi, Basel 2002, pp. 7-35.

Correspondence

Szczot Jacek, a letter to the author, June 28, 2012.

Zbierski Tomasz, e-mail to the author, ApriI 26, 2012.

22. Apart from the bibliography attached in a traditional form, the author shouid 

prepare a list in the Chicago style.

Below you will find an example o f the Chicago style bibliography:

Bibtiography

Unpublished source

Biblioteka Czartoryskich w  Krakowie. 968.

Published source

Napiersky, Carl Eduard, prep. by. 1839. „Aktenstucke zur G e- 

schichte der Noldeschen Handel in Kuriand zu Anfang des siebzehnten 

Jahrhunderts". In /l4onamen7a L/s/on/ae Anf/puae. 2, ed. by J. F. Recke, 

1-238. Leipzig Verlag von Eduard Frantzen's Buchhandiung.

NN. 1898. „Z chwili". Gaze/a Toruńska, March 13.

Orłowski, Maciej. 1906. „Pamiętnik p. Macieja Czygenberk Orłow

skiego o własnej rodzinie i rodach powinowatych (1604-1606)", prep. by 

W. Kętrzyński. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 13: 3-41.

Ossoliński, Jerzy. 2004. Pam/ęfn/k (7595-7627), prep. by J. Kolasa 

i J. Maciszewski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Piarczyk, Kazim ierz. 1952. „O kagańcu ośw iaty wczoraj i dziś. 

Dyskutujemy nad projektem Konstytucji". Gazeta Toruńska, March 26.

Poniatowski, Stanisław. 1915. Pam/ęfn/k/, transl. and comp. by W. Ko

nopczyński and S. Ptaszycki. 1(1). Warszawa: Księgarnia W. Jakowickiego.

Ziesmer, Waither, ed. By 1916. Das grosse Amferbucb des Deut- 

scben Ordens. Danzig: A. W. Kafemann.

Descriptions

[Barecki, Grzegorz]. 2016. „Szkolenie b ib liogra fów -W spólna Baza 

Artykułów z  Gazet i Tygodników" A  newsietter. A  blog o f the Department of 

Information and Bibliography o f the Voivodeship Public Library -  Copernicus

http://www.eb)b.!nfo/2006/81/turowska.php
http://pi.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_


Library in Toruń, May 24. http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie- 

bibliografow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/.

Jóźwiak, Sławomir. 2002. „Zmiany w  sposobie funkcjonowania admi

nistracji terytorialnej w  ziemi chełmińskiej pod panowaniem zakonu krzyżac

kiego w  latach 1410-1422". Zapiski Historyczne 67(3-4): 61-70.

Rok, Bogdan. 2001. „Opis podróży Wacława Sierakowskiego (1641- 

1806) po Europie w  latach 1763-1769". In Z  badań nad /?zeczpospo//fą 

w  czasach nowożytnych, ed. by K. Matwijowski, 133-134. Wrocław Instytut 

Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników 

Histoni.

Suleja, Teresa. 1995. Un/wersyfef W7oc/awsk/ wokres/e cenfra//zmu 

sfa//ńowsk/ego 1950-1955. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław

skiego.

Turowska, Jolanta. 2006. „Biblioteki wyższych szkół niepublicznych 

Trójmiasta". B/u/efyn EB/B 11(81). available 10.03.2008. http://www.ebib. 

info/2006/81/turowska.php.

„U żyteczność (ang. usability, web-usability)". In W/k/ped/a. Wo/- 

na enc/k/oped/a. availab le 10.03.2008. http://pl.wikipedia.org/wiki/ 

U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usanility).

Wilheimi, Thomas. 2002. „Sebastian Brant.Zum Leben und Werk 

Sebastian  Brants". In For/*scńungsbe/frage zu  se/nem Leben, zum 

'Warrenscb/Wund zum Obńgen Werk, ed. by T. Wilhelm!, 7 -35  Basel: 

Schwabe.

Correspondence

Szczot Jacek, a letter to the author, June 28, 2012.

Zbierski Tomasz, e-mail to the author, ApriI 26, 2012.

23. Both in the text and in the footnotes, generally recognised and accepted ab- 

breviations should be used such as:

bearbeiten von -  bearb. von. Band -  Bd., H e ft-  H., herausgegeben von -  hrsg. 

von, Jahrgang -  Jg., n u m ber- no, prepared -  prep., compare -  comp., edi- 

tion -  ed.., m anuscript- ms., Annal -  Ann., translated -  transl., volume -  vol., 

century -  c., edition -  ed.., collected -  coli., subvolume [zeszyt] -  subvol., see 

/ see aiso, etc.

http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/
http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/
http://www.ebib
http://pl.wikipedia.org/wiki/


Hinweise fur Autoren zur Vorbereitung von 

B.)î  Manuskripten fur die Drucklegung in der
Co^i

Zeitschrift „Folia Toruniensia
Tekst jest opublikowany na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC  BY-ND 3.0 PL).

1. Die Herausgeber informieren hiermit, dass „ghostwriting " und „guest author- 

ship" ais wissenschaftiiche Unredlichkeit angesehen werden. Ober alle auf- 

gedeckten Palle wird óffentlich informiert(in Kenntnis werden Arbeitgeber der 

Autoren sowie entsprechende Einrichtungen wie wissenschaftiiche Gesell- 

schaften, Herausgeber-Verbande u.a. gesetzt).

2. Die Texte sollten in einem der folgenden Formate eingesandt werden: .doc, 

.docx., .odt, .rtf oder .sxw.

3. Die Herausgeber nehmen Textvorschlage an, die einen Umfang von maximal 

2 Bogen nicht uberschreiten (80.000 Zeichen inklusive Leerzeichen und FuH- 

noten).

4. Dem Artikel sollten Information uber den Autor in einem Umfang von 500-800 

Zeichen mit Leerzeichen sowie eine Zusammenfassung mit Schlusselwórtern 

in einem Umfang von ca. 1-2 Tsd. Zeichen beigefugt werden.

5. Textformatierung:

* Vor- und Nachname des Autors: Schriftart: Times New  Roman; Schriftgró- 

He: 12; Fettschrift; Zeilenabstand: 1,5; Ausrichtung: Absatz links.

* Information uber die Affilierung (vollstandige Bezeichnung der Einrichtung) 

und E-Mail-Adresse des Autors: Schriftart: Times New Roman; Schriftgró- 

He: 12; Zeilenabstand: 1,5; Ausrichtung: Absatz links.

* Bei Rezensionen, Berichten und Erinnerungen werden der Vor- und Nach

name des Autors und seine Affilierung mit E-Mail am Ende des Textes 

rechts formatiert wie oben, aber mit Absatz rechts.

'  Titel: Schriftart: Times New  Roman; SchriftgróRe: 12; Fettschrift; Zeilenab- 

satz: 1,5; Seitenrander: 2,5 cm; Ausrichtung: links.

* Information uber den Autor des Beitrags: Schriftart: Times New  Roman; 

SchriftgróRe: 10; Zeilenabstand: 1; Einzug: 1,5 cm; Seitenrander: 2,5 cm; 

Ausrichtung: Blocksatz.

* Schlusselwórter und Zusammenfassung: Schriftart: Times New  Roman; 

SchriftgróRe: 10; Zeilenabstand: 1; Seitenrander: 2,5 cm; Blocksatz (Uber- 

schriften: „Schlusselwórter" und „Zusammenfassung ": Schriftart: Times 

New  Roman; SchriftgróRe: 10; Fettschrift).

* Text: Schriftart: Times New  Roman; SchriftgróRe: 12; Zeilenabstand: 1,5; 

Einzug: 1,5 cm; Seitenrander: 2,5 cm; Blocksatz.

* FuRnoten: Schriftart: Times New Roman; SchriftgróRe: 10; Zeilenabstand: 

1; Seitenrander: 2,5 cm; Blocksatz.



6. Das Bildmaterial solite den Herausgebern in einem der folgenden Formate 

ge!iefertwerden: .jpg/.jpeg, .tif/.tiffoder.png.

7. Bet Rezensionen wird in der Kopfzeiie in foigender Reihenfolge angegeben: 

Vor- und Nachname des Autors der rezensierten Pubiikation, voiistandiger 

Titei der Pubiikation (im Faile einer mehrbandigen Veróffentiichung auch die 

Anzahi der Bandę), Veriagsname (bei erneuter Auftage dereń Nummer), Ort 

und Jahrder Herausgabe, Seitenzahi und SBN-Nummer

8. Titei der pubiizierten Arbeiten werden im Text und in FuRnoten kursiv geschrie- 

ben.

9. Zeitschriftentitei werden im Text in Anfuhrungszeichen gesetzt.

10. Haufig zitierte Namen von Einrichtungen bzw. Titei von Zeitschriften oder 

Oueiieneditionen soiiten nach derersten Nennung abgekurztgenannt werden.

11. Samtiiche Zitate werden sowohi im Text ais auch in den FuRnoten in Anfuh

rungszeichen gesetzt.

12. Daten werden im Text und in den FuRnoten im foigenden Format angegeben: 

der Tag wird in Ziffern geschrieben, der Monat wird ausgeschrieben, das Jahr 

wird mit Ziffern geschrieben (arabische Ziffern). in den FuRnoten wird das Da- 

tum in Ziffern geschrieben (Tag und Jahr in arabischen Ziffern und der Monat 

in rómischen Ziffern).

13. Monographien werden wie foigt zitiert: Nach dem ersten Buchstaben des Vor- 

namens wird Punkt gesetzt, voiistandiger Nachname, ferner voiistandiger Titei 

und abschiief^end Ort und Jahr der Herausgabe.

T. Suleja, L/n/wersyfef H/roc/awsk/ wokres/e cenfra//zmu sfa//nowsk/ego 1950- 

1955, Wrocław 1995, S. 13.

Wird dieselbe Monographie nochmais zitiert, wird statt des Titels die Abkurzung 

op. cit. verwendet. Beim Zitieren der Pubiikation aus der vorigen FuRnote wird 

ibidem geschrieben. Wird spater eine andere Veróffentiichung desselben Ver- 

fassers zitiert, wird dies mit Abkurzungen idem bzw. eadem  gekennzeichnet.

14. Werden in FuRnoten Sammeiwerke oder Oueiieneditionen zitiert, wird zwi- 

schen dem Titei des Artikei/Abschnitts/der Oueiie und dem Titei des Bandes 

nach dem Komma [in:] gesetzt. Der Name des Herausgebers wird -  nicht 

dekliniert -  nach der Abkurzung hrsg. von und dem ersten Buchstaben des 

Vornamens/den ersten Buchstaben der Vornamen angegeben.

B. Rok, Op/s podróży Wóc/awa S/erakowsk/ego (1641-1806) po Earop/e w/a- 

fac5 1763-1769, [in:] Z  badań nad Rzeczpospo//fą w czasach nowożytnych, 

hrsg. von K. Matwijowski, Wrocław 2001, S. 133-134.

T. Withetmi, Sehasf/an Brani. Zum Lehen und Werk Sehashan Branis, [in:] 

Forrschungshe/Irage zu se/nem Lehen, zum „h/arrensch/F" und zum uhngen 

Werk, hrsg. von T. Wiiheimi, Basei 2002, S. 7-35.

15. Wird in der FuRnote ein Beitrag aus einer wissenschaftiichen Zeitschrift zitiert, 

wird der Titei der Zeitschrift in normaier, gerader Schrift ohne Anfuhrungszei

chen geschrieben. Nach dem Komma wird Bandnummer bzw. Jahrgang und 

nach dem Doppeipunkt das Jahr angegeben  (wird die Zeitschrift in Heften 

herausgegeben, wird ihre Nummer hinzugefugt).

Boru



S. Jóźwiak, Zm/any w sposob/e fankc/onowan/a adm/n/s^rac/7 7ery^or/a/ne/ 

w z/em/ cbe/m/ńsk/e/ pod panowan/em zakonu krzyżack/ego w /ałacb 0 -  

7422, Zapiski Historyczne, Bd. 67: 2002, H. 3-4, S. 65 ff.

16. Werden Zeitschriften zitiert, die nicht wissenschaftiich sind, werden nach dem 

Titel das Jahr und nach dem Komma die Nummer angegeben.

K. Pisarczyk, O kagańcu ośw/aty wczora/ / dz/ś. Dyskutu/emy nad pro/ekten? 

Konstytuc/7, Gazeta Toruńska (im Fotgenden: GT), 1952, Nr. 74, S. 3.

Zcńw/7/, GT, 1898, Nr 58, S. 1.

17. Wird in der FuRnote eine pubtizierte Oueiie zitiert, wird wie oben verfahren. 

Zusatzlich werden der gekurzte Vorname und Name der Person angegeben, 

die die Quelie/Queilen gesammeit, ubersetzt, bearbeitet, mit Einieitung verse- 

hen und herausgegeben hat.

S. Poniatowski, Pam/ętn/k/, ubers. und bearb. von W. Konopczyński und 

S. Ptaszycki, Bd. 1, T. 1, Warszawa 1915, S. 40-41.

J. Ossoliński, Pam/ętn/k (7595-7627), bearb. von J. Kolasa und J. Maciszew- 

ski, Wrocław 2004, S. 30.

Pam/ętn/k p. Mac/e/a CzygenPerk Odowsk/ego o w/asne/ rodz/n/e / rodach 

pow/nowatycń (7604-7606), hrsg. von W. Kętrzyński, Roczniki Towarzystwa 

Naukowego w  Toruniu, Jg. 13: 1906, S. 3.

Das grosse y4mferbucń des Deutscńen Ordens, hrsg. von W. Ziesmer, Danzig 

1916.
Ttktenstucke zur Gescń/cńfe der ń/o/descńen Pandę/ /n Kur/and zu /tnfang 

des s/ebzeńr)fen dańrńundeds, bearb. von C. E. Napiersky, [in:] Monumen/a 

L/Von/ae/\n7/guae, Bd. 2, hrsg. von J. F. Recke, Leipzig 1839, S. 1-238.

18. Wird in der FuRnote eine nicht publizierte Ouelle zitiert, wird zunachst dereń 

Standort, d.h. der Ort, an dem die Ouelle zu finden ist und an zweiter Stelle 

nach dem Komma die Katalognummer/Signatur angegeben.

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (im Folgenden: BCz), Ms 968, J. M. Osso

liński an T. Czacki 23 IV 1798 aus Wien.

19. Wir in der FuRnote aus dem Internet zitiert, wird wie bei traditionellen Verótfen- 

tlichungen verfahren. Zusatzlich werden die Angaben mit [oniine] versehen. Es 

werden auch das Zugangsdatum und die URL-Adresse angegeben.

J. Turowska, B/P//o/ek/ wyższych szkó/ n/epuh//cznych 7ró/n?/as7a, Biuletyn 

EBIB [Online], 2006, Nr. 11 (81) [eingesehen am 10 HI 2008]. URL-Adresse: 

http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php.

Użyteczność (eng. usah/7/fy, weh-usah/7/7y), [in:] W/k/ped/a. Wo/na encyk/ope- 

d/a [Online], [eingesehen am 10 HI 2008]. URL-Adresse: http://pl.wikipedia.org/ 

wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usani!ity).

[Barecki, Grzegorz]. 2016. „Szko/en/e h/h//ograń3w- Wspó/na Baza Adyku- 

/ów z  G azet / 7ygodn/ków" [in:] Informatorium. Blog der Informations-Bibiio- 

graphischen Abteilung der Offentlichen Woiwodschaftsbibiiothek -  Książnica 

Kopernikańska in Toruń, Mai 24. [eingesehen am 2 V! 2016]. URL-Adresse: 

http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-ba- 

za-artyku!ow-gazet-tygodnikow/.

http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php
http://pl.wikipedia.org/
http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-ba-za-artyku!ow-gazet-tygodnikow/
http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-ba-za-artyku!ow-gazet-tygodnikow/


20. Wird in der FuRnote Schriftverkehr zitiert, wird der Vor- und Nachname des 

Absenders, die tnformation von der Art des Schrtftverkehrs (E-Mait oder Brief) 

sowie das Sendedatum angegeben.

J. Szczot, Brief an den Autor, Juni 28, 2012.

T. Zbierski, E-Maii an den Autor, Aprii 26, 2012.

21. Bei der Anfertigung der Anhangsbibiiographie am Ende des Beitrags geiten 

anaiog die gieichen Regein w ie im Faiie derZitierung in den FuRnoten, wobei 

der Autor mit dem voiien Vornamen zitiert wird. Zuerst wird der Name des 

Autors angegeben . im Faiie von Beitragen und anderen Texten, die keine 

seibstandige Pubiikation darsteiien, werden die Seiten angegeben.

Unten finden Sie eine beispieihafte, anhand des in fruheren Beispieien ver- 

wendeten Materiais ersteiite Anhangsbibiiographie:

Bibtiographie

Unpubiizierte Oueiien

Biblioteka Czartoryskich w  Krakowie, Ms 968.

Pubiizierte Oueiien

Akfensfucke zur Gesch/chfe der A/o/deschen /-/ande/ /n Kudand za  

Anfang des s/ebzehnfen dahrhanderfs, bearb. von C. E. Napiersky, [in:] 

Monamenfa L/Von/ae Anf/gaae, Bd. 2, hrsg. von J. F. Recke, Leipzig 1839, 

S. 1-238.

Dasgrosse/im ferbach des Deafschen Ordens, hrsg. von W. Ziesmer, 

Danzig 1916.

Ossoliński Jerzy, Pam/ęfn/k C1595-1621), bearb. von J. Kolasa und 

J. k/iaciszewski, Wrocław 2004.

Pam/ęf/i/k p. Mac/e/a Czygenberk Or/owsk/ego o w/asne/ rodz/n/e 

/ rodach pow/nowafych (*1604-1606^, hrsg. von W. Kętrzyński, Roczniki To

warzystwa Naukowego w  Toruniu, Jg. 13: 1906, S. 3-41.

Pisarczyk Kazimierz, O kagańca ośw/afy wczoraj / dz/ś. Dyskafa/emy 

nadpro/ekfem Konsfyfac/7, Gazeta Toruńska, 1952, Nr. 74, S. 3.

Poniatowski Stanisław, Pam/ęfn/k/, ubers. und bearb. von W. Konop

czyński und S. Ptaszycki, Bd. 1, T. 1, W arszawa 1915.

Z  cńw/7/, GT, 1898, Nr 58, S. 1.

Literatur

[Barecki, Grzegorz]. 2016. „Szko/en/e b/M ogra fów - Wspó/na Baza 

Arfyka/ów z  G azet / 7ygodn/ków" [in:] informatorium. Biog der informati- 

ons-Bibiiographischen Abteiiung der Offentiichen Woiwodschaftsbibiiothek 

-  Książnica Kopernikańska in Toruń, Mai 24. [eingesehen am 2 VI 2016]. 

URL-Adresse: http://informatorium.ksiaznica.torun.pi/szkolenie-bibiiogra- 

fow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/.

http://informatorium.ksiaznica.torun.pi/szkolenie-bibiiogra-fow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/
http://informatorium.ksiaznica.torun.pi/szkolenie-bibiiogra-fow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/


Jóźwiak Sławomir, Zm/any w sposoó/e ftvnkc/onowan/a adm/n/słrac/7 

łe/yłor/a/nę/ w z/em/ c/ie/m/ńsk/ę/ pod  panowan/em zakonu krzyżack/ego 

w/ałac/i 7470-7422, Zapiski Historyczne, Bd. 67: 2002, H. 3-4, S. 61-70.

Rok Bogdan, Op/s podróży t4^c/awa S/erakowsk/ego f7647-7806j 

po Europ/e w /atacó 7763-7769, [in:] Z  badań nad Rzeczpospo/ką w cza 

sach nowożytnych, hrsg. von K. Matwijowski, Wrocław 2001, S. 133-134.

Suleja Teresa, Ł/n/wersytet Wroc/awsk/ w okres/e cen7ra//zmu sta//- 

nowsk/ego 7950-7955, Wrocław 1995.

Turowska Jolanta, B/h//o7ek/ wyższych szkó/n/epuh//cznych 7ró/m/a- 

sta. Biuletyn EBIB [oniine], 2006, Nr. 11 (81 ) [eingesehen am 10 III 2008]. 

URL-Adresse: http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php.

Użyteczność (eng. usah/7/ty, weh-usah/7/ty), [in:] W/k/ped/a. Wo/na 

encyk/oped/a [oniine], [eingesehen am 10 III 2008]. URL-Adresse: http:// 

pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usaniiity).

Wilheimi Thomas, Sehast/an Brant. Zum Lehen und Werk Sehast/an 

Brants, [in:] Forrschungshe/trage zu se/nem Lehen, zun? „Uarrensch/k" und 

zum Ohr/gen Werk, hrsg. von T. Wilheimi, Basel 2002, S. 7-35.

Schriftverkehr

Szczot Jacek, Brief an den Autor, Juni 28, 2012.

Zbierski Tomasz, E-Mail an den Autor, ApriI 26, 2012.

22. Neben der Anhangbibliographie in traditioneller Form soli fur die Zitierzwecke 

ein Verzeichnis im Chicago Citation Style angefertigt werden.

Im Folgenden Beispiele bibliographischer Angaben nach dem Chicago Citation 

StyleL

Bibtiographie

Unpublizierte Ouellen

Biblioteka Czartoryskich w  Krakowie. 968.

Publizierte Ouellen

Map/ersky^ Car/ Eduard, bearb. von. 7839. „Aktenstucke zur Ge- 

sch/chte der /\/o/deschen /-/ande/ /n Kur/and zu Antang des s/ebzehnten 

dahrhundeds". /n Monumenta L/Von/ae Ant/guae. 2, hrsg. von J. F. Recke, 

1-238. Leipzig 1839, Verlag von Eduard Frantzen's Buchhandlung.

/V/\/. 7898. „Z  chw///", Gazeta Toruńska, Marz 13.

Or/owsk/, Mac/e/. 7906. „Pam/ętn/k p. /t4ac/eya Czygenberk Or/ow- 

sk/ego o w/asne/ rodz/n/e / rodach pow/nowatych (7604-7606/', hrsg. von 

W. Kętrzyński. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 13: 3-41.

"Chicago-Style Citation Ouick Guide". In 7?]e Cti/cago Manua/ or St//e. Zugang am 25.04.2016. http://www. 
chicagomanuaiofstyie.org/toois_citationguide.htmi; "Bibliografia", in POL-/ndex. 25.04.2016. http://polindex- 
pomoc.opi.org.pi/index.php?option=com_content&view=article&id=13&itemid=112; .Styl bibliograficzny Chicago". 
In B/Mofe/ra Un/wersyfefu Kardyrra/a Sfefarra WyszyńsMego. Zugang am 30.05.2015. http://www.biblioteka.uksw. 
edu.pi/pi/node/466.
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Ossoliński, Jerzy. 2004. Pam/'ęfn/'/(Cł595-ł62ł), bearb. von J. Kolasa 

und J. Maciszewski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pisarczyk, Kazimierz. 1952. „O  kagańca ośw/afy w czor^  /' dz/ś. Dys- 

kała/emy nad pro/e/dem Konsłytag'/". Gazeta Tbrańska, Marz 26.

Poniatowski, Stanisław. 1915. Pam/ętn/k/, ubers. und bearb. von W. Ko

nopczyński und S. Ptaszycki. 1(1). Warszawa: Księgarnia W. Jakowickiego.

Z/esn?en Wakńen ńrsg. ŝ on. 1916. Dasgrossev4n7lerbacń des Deaf- 

scńen Ordens. Danzig: A. W. Kafemann.
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k/ego w/atacń 1410-1422". Zap/sk/P/sloryczne 67(3-4): 61-70.

Rok, Bogdan. 2001. „Op/s podróży Wacława S/erakowsk/ego (1641- 

1806) po Earop/e w /atacń 1763-1769". in Z  badań nad Pzeczpospo/ką 

w czasach  nowożytnych, hrsg. von K. Matwijowski, 133-134. Wrocław: In

stytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, W rocławskiego Towarzystwo 

Miłośników Historii.

Suleja, Teresa. 1995. Un/wersytet Wroctawsk/ wokres/e centrat/zma 

stat/nowsk/ego 1950-1955. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław

skiego.

Turowska, Jolanta. 2006. „B/bkotek/ wyższych szkół n/epab//cznych 

7ró/m/asta". B/ałetyn EBłB, 11(81). eingesehen am 10.03.2008. http://www. 

ebib.info/2006/81/turowska.php.

"Użyteczność (eng. asab/ł/ty web-asab/ł/ty)". In Wk/ped/a. Wo/na 
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Szczot Jacek, Brief an den Autor, Juni 28, 2012.

Zbierski Tomasz, E-Mail an den Autor, ApriI 26, 2012.

23. Sowohl im Text ais auch in den FuHnoten sollten allgemein bekannte und 

akzeptierte Abkurzungen verwendet werden:

bearbeiten von -  bearb. von. Band -  Bd., H e ft-  H., herausgegeben von -  hrsg. 

von, Jahrgang -  Jg., Nummer -  Nr., vergleiche -  vgl., ubersetzt von -  ubers. 

von, Jahrhundert-Jh., usw.

Eoli!

Boru
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