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Wstęp

W bibliotekach każdego typu poza podstawowymi zbiorami, zapewniającymi ich 
prawidłowe funkcjonowanie i realizowanie powierzonych zadań, znajdują się także 
zasoby otoczone specjalną opieką, gromadzone nie z myślą o podstawowych dzia-
łaniach placówek, lecz mające szczególne znaczenie dla odbiorców, regionu, histo-
rii. Kolekcje zbiorów specjalnych, bo o nich mowa, pozyskiwane są od darczyńców, 
sukcesywnie powiększane coraz rzadziej w drodze zakupu. Zgodnie z terminologią 
bibliologiczną:

Zbiory specjalne – zbiór dokumentów bibliotecznych, które ze względu na swą postać, 
odmienność, a często wartość wymagają innego traktowania niż pozostałe druki. Zali-
cza się do nich: rękopisy, stare druki, kartografię, ikonografię, muzykalia, dokumenty 
życia społecznego, materiały fotofilmowe itp.1. 

Wymienione rodzaje zbiorów specjalnych są często jednymi z najcenniejszych 
zasobów placówek bibliotecznych. Rozpatrywanie ich w takich kategoriach, nie-
malże automatycznie przywołuje największe i najbardziej zasłużone książnice pol-
skie – Bibliotekę Narodową z ponad 162 000 starych druków (stan z 31 stycznia 
2014 r.), ponad 20 000 jednostek rękopisów, ponad 500 000 jednostkami zbiorów 
graficzny (stan z 31 grudnia 2013 r.)2 czy Bibliotekę Jagiellońską z bogatymi zaso-
bami – ponad 100 000 starych druków, ponad 33 000 jednostek rękopisów i ponad 
58 000 jednostek zbiorów graficznych3.

Również w zasobach bibliotek pedagogicznych są gromadzone, opracowywa-
ne, przechowywane i  udostępnianie zbiory o  charakterze specjalnym. Niniejsza 

1 Zbiory specjalne, [w:] Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, H. Tadeu- 
siewicz, Warszawa 2011, s. 378.

2 Źródło danych: Biblioteka Narodowa – Zbiory, http://bn.org.pl/zbiory [dostęp: 4 maja 2015].
3 Źródło danych: Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zbiory, http://www.bj.uj.edu.

pl/kolekcje, [dostęp: 4 maja 2015].



publikacja, zawierająca 13 tekstów, dotyczy właśnie tego zagadnienia. Kolekcje 
w zbiorach bibliotek pedagogicznych to drugi tom w serii Forum Bibliotek Pedago- 
gicznych wydawanej wspólnie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w  Krakowie. W  przeciwieństwie do tomu pierwszego, w  którym Autorzy sku-
pili się na aktualnych problemach i działaniach bibliotek pedagogicznych, w tym  
wydawnictwie podjęli próbę przedstawienia teoretycznego i praktycznego tego, co 
w zasobach wyjątkowe i najcenniejsze.

Tom rozpoczynają trzy rozprawy teoretyczne: Idea kolekcji w dziejach i współ-
czesnej działalności polskich bibliotek pedagogicznych Krzysztofa Walczaka, Bibliote-
ka cyfrowa: lokalna czy globalna? Marka Nahotki i Kolekcje wiedzy. Biblioteka pe-
dagogiczna wobec kryzysu mediów Sławomira Iwasiowa – wprowadzające w istotę 
pozostałych tekstów, w których Autorzy przedstawiają konkretne przykłady gro-
madzenia kolekcji specjalnych oraz możliwości ich wykorzystania. Prezentację dob- 
rych praktyk w  tym zakresie rozpoczyna tekst Marii Golly-Nowak Historyczne 
kolekcje w  Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 
w  Gdańsku, a  kontynuują artykuły dotyczące zasobów Książnicy Pedagogicznej  
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu (Ewa Andrysiak, Bogumiła Celer), Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Karol Bara-
nowski, Katarzyna Mojska, Agnieszka Fluda-Krokos), Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi (Justyna Chylak, Mar-
cin Laskowski), Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeu- 
sza Kotarbińskiego w Olsztynie (Joanna Kacprzak, Hanna Tomaszewska-Reich), 
Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach (Maria Wodzyńska, 
Wanda Golec) i Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie (Lidia Ippoldt).

Publikację kończy tekst autorstwa Sylwii Czacharowskiej (Warmińsko-Ma-
zurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego) omawiający 
proces restrukturyzacji sieci bibliotek pedagogicznych w  Polsce w  latach 2010–
–2013. Podjęto decyzję, by w  każdym tomie serii publikować artykuł opisujący  
aktualną sytuację tych placówek.

Mamy nadzieję, że prace zebrane w publikacji będą także inspiracją do rozwija-
nia własnych kolekcji i tym samym poszerzania przez inne biblioteki oferty i form 
pracy z czytelnikiem. 

Redaktorki
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Krzysztof WalczaK

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego 
w Kaliszu

Idea kolekcji w dziejach i współczesnej działalności 
polskich bibliotek pedagogicznych

Sieć bibliotek pedagogicznych w jej historycznym rozwoju

W 2017 r. minie sto lat od utworzenia Biblioteki Ministerstwa Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego, powołanego w listopadzie 1916 r. pod berłem 
Hohenzollernów Królestwa Polskiego, która uważana jest za prekursorkę sieci 
bibliotek pedagogicznych. Dopiero jednak ustanowienie w  niepodległej Polsce 
kuratoriów okręgów szkolnych pozwoliło na założenie przy tychże instytucjach bi-
bliotek przeznaczonych dla nauczycieli, które stały się zaczątkiem istnienia jednej 
z ważniejszych sieci bibliotecznych, jakie kiedykolwiek powstały w naszym kraju. 
Zadaniem tych placówek było dostarczenie stosownej literatury kształcącym się 
i dokształcającym nauczycielom, a także wszystkim pragnącym doskonalić swoje 
umiejętności zawodowe1. Potrzeba książek z zakresu pedagogiki i psychologii była 
ogromna, zważywszy na warunki organizowania polskiego szkolnictwa na tere-
nach trzech dawnych zaborów, zróżnicowanych co do tradycji oświatowych i sta-
nu materialnego placówek2, największym jednak kłopotem był brak odpowiednio 
wykształconych kadr, które byłyby w stanie udźwignąć zadanie postawione przed 

1 Proces kształtowania się bibliotek pedagogicznych w czasach II Rzeczypospolitej obszernie oma-
wia książka J. Dzieniakowskiej, Państwowe biblioteki dla nauczycieli w II Rzeczypospolitej: studium 
historyczno-bibliologiczne, Kielce 2009.

2 Zróżnicowanie systemów oświatowych poszczególnych państw zaborczych zauważyć można śle-
dząc wskaźniki analfabetyzmu, charakteryzujące różne obszary, które złożyły się na ostateczny 
kształt II Rzeczypospolitej. Warto także zauważyć ogromne różnice w możliwościach używania 
języka polskiego na terenach poszczególnych dawnych zaborów, jak również w treściach kształ-
cenia. Nie ulega wątpliwości, że w porównaniu tym pod każdym względem najgorzej wypadają 
obszary dawnego zaboru rosyjskiego, najwyżej zaś ocenić wypada system szkolnictwa ówczesnych 
Niemiec, choć najbardziej przyjazny polskim dążeniom pozostał system Austro-Węgier.
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nimi przez społeczeństwo, a mianowicie wprowadzenie powszechnego obowiązku 
szkolnego3.

Rozmaite formy kształcenia nauczycieli wspierane były przez utworzone w po-
czątkach lat 20. XX w. biblioteki kuratoryjne; jednak ich odległość od wielu szkół, 
zwłaszcza wiejskich, powodowała, że z inicjatywy starostów, jak również kierowni-
ków powiatowych wydziałów oświaty, powstawały biblioteki nauczycielskie w nie-
których powiatach. Ich cennym wsparciem pozostały znaczne i aktywne księgo-
zbiory nauczycielskich związków zawodowych, tak charakterystyczne nie tylko dla 
kręgu oświaty, lecz działające również w  innych stowarzyszeniach zawodowych, 
społecznych i  kulturalnych. Wszystkie te biblioteki doznały wielkich zniszczeń 
w latach II wojny światowej, a zatem po zakończeniu okupacji trzeba było na nowo 
budować tę sieć biblioteczną.

Potrzeby po roku 1945 były nie mniejsze aniżeli w latach międzywojennych, 
a podstawowym zadaniem bibliotek pedagogicznych stało się wsparcie kształce-
nia młodych ludzi, mających wypełnić dramatyczne braki kadrowe, spowodowane 
eksterminacyjną polityką okupantów po 1939 r. Z  tą myślą odbudowywano bi-
blioteki pedagogiczne przy kuratoriach szkolnych (tworząc je także na tzw. zie-
miach odzyskanych), jak również uruchamiano podobne placówki w niektórych 
powiatach. Była jeszcze jedna przyczyna szybkiego rozwoju tej sieci bibliotecznej. 
Ideologizacja życia publicznego wymagała wychowania nowego pokolenia nauczy-
cieli, zdolnych do przekazania owych idei młodzieży, a biblioteki pedagogiczne 
stały się jednym z narzędzi, które miały pomóc w osiągnięciu tego zamierzenia. 
Wspomniane działania ideologiczne spowodowały szybki rozwój (zwłaszcza 
w  pierwszej połowie lat 50. XX w.) sieci poprzez przekształcenie bibliotek ku-
ratoryjnych w placówki wojewódzkie, a  także organizację w każdym powiecie – 
już nie spontanicznie, lecz obowiązkowo – powiatowej biblioteki pedagogicznej, 
utrzymywanej przez inspektorat oświaty. W latach 50. i 60. XX stulecia usiłowano 
wzbogacić tworzone księgozbiory, przekazując im biblioteki od lat prowadzone 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ostatnie z nich biblioteki pedagogiczne 
przejęły w początkach kolejnej dekady XX w.4

Warte wspomnienia są jeszcze dwie zmiany strukturalne sieci: pierwsza zwią-
zana z  reformą administracji publicznej w 1975 r., likwidująca biblioteki po-
wiatowe i  tworząca w  ich miejsce filie bibliotek wojewódzkich, a  także kolejna,  
w 1999 r., rozpoczynająca falę likwidacji bibliotek filialnych w niektórych nowo 
3 Obowiązek ten, uznany za jedno z podstawowych zadań odradzającego się państwa polskiego, 

wprowadzony został Dekretem o obowiązku szkolnym już 7 lutego 1919 r.
4 Tak stało się m.in. w Kaliszu, kiedy w 1973 r. do zbiorów ówczesnej Pedagogicznej Biblioteki 

Powiatowej trafił blisko siedmiotysięczny księgozbiór miejscowego oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, zawierający m.in. książki z okresu międzywojennego, przechowane przez czas 
okupacji. Por. K. Walczak, Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu: zarys działalności i perspektywy roz-
woju, „Rocznik Kaliski” 1977, T. 10, s.  392.
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utworzonych województwach, jak również przekształcenia zachowanych placówek 
filialnych, zmierzające w kierunku łączenia ich z innymi placówkami doskonalenia 
pracowników oświaty. Zmiany te, zazwyczaj niezbyt fortunne z punktu widzenia 
zachowania tradycyjnej roli biblioteki pedagogicznej, miały też w wielu przypad-
kach znaczenie dla posiadanych przez nie zbiorów historycznych, prowadząc do 
ich usunięcia lub w najlepszym przypadku przekazania innym placówkom biblio-
tecznym5.

Formowanie się kolekcji w bibliotekach pedagogicznych

Księgozbiory bibliotek pedagogicznych tworzono zawsze jako zbiory książek 
współczesnych; taki był zamiar twórców tych bibliotek, jak też cel praktyczny – 
przydatność zgromadzonej literatury dla celów kształcenia i doskonalenia kadr na-
uczycielstwa polskiego. Z czasem jednak – dotyczy to przede wszystkim bibliotek 
kuratoryjnych – zgromadzona w zasobach bibliotecznych literatura nabierała cech 
księgozbioru historycznego. W niektórych przypadkach zbiory te przetrwały okres 
okupacji kraju i poddane zostały selekcji o charakterze ideologicznym, w części jed-
nak zachowały się, tworząc pierwsze w sieci bibliotek pedagogicznych księgozbiory 
historyczne, zazwyczaj zgodne swoim charakterem z podstawowymi zadaniami owej 
sieci bibliotecznej. Naturalny proces starzenia się literatury objął także biblioteki 
utworzone w latach 50. XX w., choć w tym przypadku w szczególnie znaczący spo-
sób dały się zauważyć działania selekcji ideologicznej, eliminującej zwłaszcza licznie 
obecną w tych placówkach literaturę lat realizmu socjalistycznego, zarówno w jej be-
letrystycznym, jak i naukowym kształcie. Selekcja ta dotyczyła także późniejszych 
wytworów myśli pedagogicznej, zaś ostatnia wielka czystka nastąpiła po 1990 r., 
obejmując liczne edycje literatury ideologicznej, obecne w bibliotekach pedagogicz-
nych – przypomnijmy to – na mocy obowiązujących niegdyś zaleceń partyjnych.

Współczesne kolekcje

Księgozbiory historyczne

Księgozbiory historyczne utworzone w sposób naturalny przez upływający czas 
(obecne do dzisiaj przede wszystkim w najstarszych polskich bibliotekach pedago-

5 Najbardziej znaczącym przykładem jest likwidacja najstarszej w Polsce biblioteki pedagogicznej 
– księgozbioru Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także likwidacja historycznego księgozbioru 
pedagogicznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Nie sposób natomiast 
wymienić wszystkie placówki, w których na skutek ich całkowitej likwidacji podobny los spotkał 
księgozbiory o charakterze historycznym.
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gicznych) zostawały w niektórych przypadkach wzbogacane przez równie intere-
sujące nabytki w postaci kolekcji historycznych książki oświatowej XIX i pierwszej 
połowy XX w. Przykładem takiej placówki jest jedyna biblioteka pedagogiczna 
uznana za naukową, a zatem Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, posiadająca m.in. znakomity zbiór sprawozdań szkolnych. 
Inne biblioteki o dawnych tradycjach przechowują księgozbiory, które zapoczątko-
wały ich działalność jako fragment zbiorów służący m.in. dydaktyce, czy po prostu 
księgozbiór, którego nie wypada się pozbyć, mimo niewielkiej współczesnej przy-
datności. Do placówek tego typu, posiadających najbogatsze zbiory historyczne, 
należą m.in.: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Gdańsku im. Gdańskiej 
Macierzy Szkolnej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 
w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, Publiczna Biblio-
teka Pedagogiczna w  Poznaniu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

Młodsze biblioteki, powstałe po II wojnie światowej, w podobny sposób trak-
tują księgozbiory stojące u początków działalności poszczególnych placówek, do 
rzadkości natomiast należą księgozbiory starsze, gromadzone z myślą o formowa-
niu historycznego księgozbioru książki oświatowej. Tu bez wątpienia wyróżnia się 
Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w  Kaliszu, która, przejmu-
jąc historyczny księgozbiór oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w owym 
mieście, zapoczątkowała w ten sposób przemyślane gromadzenie dawnej literatury 
pedagogicznej i psychologicznej, w tym znacznego zbioru polskich i obcych pod-
ręczników szkolnych XIX i  pierwszej połowy XX w. Znacznie więcej bibliotek 
przejęło księgozbiory szkolne – zwłaszcza ich historyczne części – włączając je do 
własnych zasobów lub (rzadziej) traktując jako osobne kolekcje. Zdarzają się tak-
że księgozbiory wybitnych pedagogów, ofiarowane bibliotekom. Inną kwestią jest 
problem wykorzystania powstałych w  ten sposób księgozbiorów historycznych; 
na to pytanie jednak powinny odpowiedzieć ośrodki uniwersyteckiej pedagogiki, 
zwłaszcza zaś historycy oświaty, dla których zgromadzone zbiory stanowić powin-
ny niewyczerpane źródło inspiracji badawczych i dydaktycznych.

Zbiory tego typu wykazuje w swoich zasobach wiele bibliotek pedagogicznych, 
a do najbardziej zasobnych zaliczyć należy bez wątpienia Książnicę Pedagogiczną 
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, Centrum Edukacji Nauczycieli, Bibliotekę 
Pedagogiczną im. prof. Zenona Klemensiewicza w Koszalinie oraz Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu6.

6 Listę placówek utworzono w oparciu o dane zawarte w pracy Biblioteki pedagogiczne w Polsce: 
informator bibliotek pedagogicznych w roku szkolnym 2003–2004, Warszawa 2003.
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Muzea oświatowe

Naturalnym rozwinięciem idei zachowania historycznych księgozbiorów pe-
dagogicznych była myśl ocalenia materialnego dorobku polskiej oświaty, często 
lekceważonego przez profesjonalne placówki muzealne. W ten sposób doszło do 
utworzenia przy niektórych bibliotekach pedagogicznych muzeów oświatowych, 
gromadzących pamiątki polskiego szkolnictwa, począwszy od ławek, kałamarzy 
i dzwonków klasowych po szkolne mundurki, tarcze i zeszyty uczniowskie. Instytu-
cje te, często działające jako filie bibliotek pedagogicznych, w znacznej mierze były 
zależne nie tylko od środków finansowych macierzystych placówek, lecz przede 
wszystkim od ich możliwości lokalowych, co bywało w niektórych przypadkach 
powodem likwidacji prowadzonego muzeum. Placówki te stanowią doskonały 
przykład możliwości wykorzystania potencjału naszych bibliotek na rzecz uczniów, 
którzy zdecydowanie częściej mogą się zetknąć z tabletem w szkole aniżeli z kała-
marzem. Dobrymi przykładami takich muzeów oświaty są placówki prowadzone 
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w  Bydgoszczy (Muzeum Oświaty 
Pedagogicznej), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku im. Gdańskiej 
Macierzy Szkolnej (Muzeum Oświaty Pomorskiej i Regionalna Izba Edukacyjna), 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Mu-
zeum Oświaty), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotar-
bińskiego w Łodzi (Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej), Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką w Nowym Sączu (Muzeum Oświaty) oraz Publiczną Bibliotekę Pe-
dagogiczną w Poznaniu (Regionalna Izba Pamiątek Oświatowych). Placówki te 
służą nie tylko zachowaniu interesujących zbiorów oświatowych, lecz także szero-
ko pomyślanym celom i działaniom dydaktycznym. 

Kolekcje historyczne

Nowością w  działalności bibliotek pedagogicznych jest przyjęta niedawno 
koncepcja „kolekcji historycznych”, znana i  stosowana w  działalności bibliotek 
naukowych. To idea najczęściej łącząca zasady charakterystyczne dla księgozbio-
ru historycznego oraz muzeum oświatowego. W wielkim skrócie to zasada nie-
rozłączania elementów wielkiej darowizny i przyjęcia jej w całości. Mogą to być 
donacje indywidualne lub instytucjonalne, polegające na przekazaniu bibliotece 
całego dorobku danego twórcy (autora, artysty, wybitnego nauczyciela) lub insty-
tucji oświatowej (dokumenty archiwalne, kroniki, materiały ilustracyjne, nagrania, 
filmy itp.) Zaletą nierozdzielania zasobu donacji jest zachowanie jej pierwotnego 
kształtu, szczególnie ważnego w przypadku osób, często bowiem obok księgozbio-
ru osobistego w skład darowizny wchodzić mogą rękopisy (listy), zbiory graficzne 
(np. ekslibrisy), fotografie, odznaczenia, dyplomy, wreszcie narzędzia pracy twór-
czej (biurko, maszyna do pisania, warsztat graficzny itp.). Warunkiem właściwego 
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przechowywania i wykorzystywania takich zbiorów (w tym do celów dydaktycz-
nych) jest odpowiedni lokal, często oznaczony nazwiskiem lub nazwą donatora. 
Jednym z najciekawszych przykładów tego typu zbioru jest zespół kolekcji histo-
rycznych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, zawierający 
zespoły zbiorów przekazywanych zarówno przez osoby, jak i instytucje oświatowe. 
Najbogatszą kolekcją tej biblioteki jest darowizna znanego grafika Władysława 
Kościelniaka, zawierająca nie tylko setki grafik wykonanych rozmaitymi techni-
kami oraz tysiące ekslibrisów, lecz także prace malarskie artysty, jego księgozbiór, 
a nawet wyposażenie jego pracowni.

Biblioteki cyfrowe

Wreszcie trzeba wspomnieć kolekcje współczesne, którą to nazwą określić mo-
żemy mnożące się inicjatywy organizacji bibliotek cyfrowych, przez długi jeszcze 
czas prezentujących pewien wybór najcenniejszych (z różnych punktów widzenia) 
egzemplarzy lub księgozbiorów. To nowy, interesujący przypadek rozwoju idei 
kolekcji w zbiorach sieci bibliotek pedagogicznych, idący z  jednej strony w kie-
runku książki dawnej, rzadkiej, incydentalnie spotykanej w naszych bibliotekach, 
z drugiej jednak w kierunku tworzenia kolekcji książki współczesnej, skierowanej 
do nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych jako inna aniżeli papiero-
wa forma literatury. Ta forma kolekcji przeżywa dzisiaj burzliwy rozwój, a przy-
padek Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej prowadzonej przez Bibliotekę Główną 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we 
współpracy z dwiema co najmniej bibliotekami: Pedagogiczną Biblioteką Woje-
wódzką w Krakowie i kaliską – stanowi dobry przykład nowego rozumienia po-
trzeby organizacji kolekcji, idei skierowanej w tym przypadku nie tylko do histo-
rycznych książnic pedagogicznych, lecz także do wszystkich innych bibliotek tej 
sieci, nadal potrzebnej polskiej oświacie. Trzeba jednak także zauważyć obecność 
historycznych zbiorów bibliotek pedagogicznych w  regionalnych bibliotekach  
cyfrowych. To nowy dylemat, przed którymi stoją nasze placówki, otwierające się 
zarówno na historię, jak i przyszłość oświaty.
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Biblioteka cyfrowa: lokalna czy globalna?
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Często mówi się o bibliotekach cyfrowych jako elemencie sieci wirtualnych, a więc 
pozbawionych fizyczności, w odróżnieniu od bibliotek tradycyjnych, funkcjonują-
cych w świecie rzeczywistym i posiadających fizyczność. Wyznacznikiem biblioteki 
cyfrowej nie jest jednak, jak się często sądzi, brak fizyczności, gdyż urządzenia 
pamięci masowych i  łączy telekomunikacyjnych są zupełnie fizyczne, podobnie 
jak miejsca, w których użytkownicy korzystają z tej biblioteki, realni są też sami 
użytkownicy. Michael Batty1 zwraca uwagę na dwa podstawowe pojęcia przydatne 
w opisie przestrzeni wszelkiej komunikacji wspomaganej komputerowo: są to wę-
zły i sieć, czyli urządzenia służące do przetwarzania, magazynowania i prezentacji 
danych i informacji (komputery, dyski) oraz infrastruktura służąca do ich przesyła-
nia (łącza, bramki). Zarówno węzły, jak i sieć funkcjonują jako przestrzeń i miejsce. 
Dla węzłów przestrzeń to abstrakcyjny konstrukt działający w obrębie komputera 
dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu, a miejsce to punkt przyłączenia, gdzie 
dokonuje się przejście od przestrzeni lokalnej do systemu komunikowania (miejsce 
przechodzi w przestrzeń). Dla sieci miejsce to obiektywnie istniejąca infrastruk-
tura, związana z miejscami rzeczywistymi, a przestrzeń funkcjonuje w matrycach 
komputerowych i  rozwija się z  nich poprzez ich użycie do komunikowania się 
z inną, odległą fizycznie przestrzenią komputerową.

W Internecie mamy do czynienia z nakładaniem się dwóch przestrzeni: wir-
tualnej i fizycznej, realnej2. Coraz więcej osób traktuje obie te przestrzenie jako 

1 M. Batty, Virtual geography, “Futures” 1997, vol. 49, nr 4/5, s. 339.
2 M. Szpunar, Redefinicja pojęcia czasu i przestrzeni w dobie Internetu, [w:] Kulturowe kody mediów, 

red. M. Sokołowski, Toruń 2008, s. 59–73.
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równie ważne3. W  przestrzeni Internetu wchodzą one w  interakcje, podejmują 
ważne, życiowe decyzje na podstawie wyszukanych informacji i zawierają istotne 
transakcje. Obie przestrzenie, wirtualna i  realna, wpływają na siebie nawzajem, 
w szczególności czynności z przestrzeni realnej przenoszone są do przestrzeni wir-
tualnej. Magdalena Szpunar proponuje wyróżnienie w przestrzeni Internetu trzech 
części, z których tylko ostatnia jest naprawdę wirtualna:
• przestrzeni technologicznej: sieci, urządzenia, łącza, protokoły, oprogramowa-

nie, w tym również służące budowie bibliotek cyfrowych;
• przestrzeni społecznej: społeczność użytkująca i rozwijająca sieć, w tym użyt-

kownicy bibliotek cyfrowych;
• przestrzeni informacyjnej: zasoby znajdujące się w sieci wraz z logicznymi po-

wiązaniami między nimi, w tym zasoby udostępniane w bibliotekach cyfrowych.
Różnica pomiędzy przestrzeniami bibliotek tradycyjnej i  cyfrowej polega na 

organizacji przestrzeni – dla biblioteki tradycyjnej jest ona ograniczona i  ściśle 
wyznaczona, choć zdarza się bywać rozciągliwa, natomiast dla biblioteki cyfrowej 
i  innych miejsc w Internecie przestrzeń sięga wszystkich miejsc, do których do-
ciera Internet, jest prawie nieograniczona, stale się rozszerza, a więc jest bardzo 
rozciągliwa. Użytkownicy biblioteki cyfrowej mogą stosować w odniesieniu do niej 
pojęcia „miejsca” raczej wyłącznie w sensie metaforycznym, gdyż jej szczególną za-
letą jest oderwanie się (z punktu widzenia użytkownika) od ograniczeń związanych 
z jakimkolwiek miejscem. Podobnie używa się pojęcia „przestrzeń informacyjna” 
mając w tym przypadku na myśli raczej zasoby informacyjne określonego rodzaju, 
użyteczne w realizacji potrzeb informacyjnych, niż zasoby związane z jakimkolwiek 
miejscem fizycznym. Jest to przestrzeń, będąca komfortowym miejscem do pracy, 
głównie umysłowej i  twórczej, nawiązywania kontaktów i współpracy, oferująca 
wiele udogodnień w stosunku do fizycznej przestrzeni biblioteki tradycyjnej4.

Manuel Castells redefiniuje pojęcie przestrzeni, która według niego stała się 
przestrzenią przepływów5. Współcześnie wykonywanie wspólnych czynności nie 
wymusza zajmowania wspólnej przestrzeni. Przestrzeń przepływów jest material-
ną organizacją współczasowych praktyk społecznych, które działają przez przepły-
wy. Przepływami są natomiast celowe, powtarzalne i  programowalne sekwencje 
wymiany i  interakcji pomiędzy fizycznie rozłączonymi pozycjami aktorów spo-
łecznych. Na przestrzeń przepływów składają się trzy elementy: obieg wymian 
3 B. Kamińska-Czubała, Zachowania informacyjne w życiu codziennym, Warszawa 2013, s. 237.
4 Zwróćmy uwagę, że bibliotekarze pracujący w bibliotekach tradycyjnych od pewnego czasu starają 

się zwiększać atrakcyjność biblioteki jako miejsca fizycznego, dostosowując przede wszystkim ofe-
rowane usługi, ale także rozkład pomieszczeń i umeblowanie do gustów użytkowników, o czym 
świadczą akcje prowadzone w polskich bibliotekach publicznych, takie jak „Biblioteka – miejsce 
przyjazne maluchom”, „Biblioteka – miejsce przyjazne seniorom”, „Biblioteka przyjazna osobom 
niepełnosprawnym” itp.

5 M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. K. Pawluś i in., Warszawa 2008, s. 412.
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elektronicznych, węzły przestrzeni przepływów oraz przestrzenna organizacja do-
minujących elit zarządzających.

Każda przestrzeń posiada wewnętrzne, fizyczne definicje zarówno tego, co 
jest dozwolone, dostępne, jak i  wykluczone, zamknięte. Wykorzystywanie mo-
deli przestrzennych powoduje potrzebę ponownego rozpatrzenia relacji pomię-
dzy przestrzeniami. Wszystkie przestrzenie fizyczne i część przestrzeni cyfrowych 
pozwalają na tworzenie wykluczeń. W  Internecie przykładem mogą być nazwy 
domen, które muszą być niepowtarzalne. Wybrane elementy zastrzeżonych prze-
strzeni elektronicznych mogą mieć cechy dóbr publicznych. Z drugiej strony prze-
strzenie te stają się coraz bardziej dozwolone. Miesza się w nich to, co prywatne 
i publiczne, treści przepływają w obu kierunkach. Przestrzenie cyfrowe mogą być 
doświadczane jednocześnie, na przykład w przypadku umieszczenia zasobów ja-
kiejś firmy w  Intranecie i  w  przestrzeni publicznej. Zarządzanie przestrzeniami 
musi uwzględniać fakt, że funkcjonują w kontinuum, zawierającym elementy wy-
łączności, dozwolenia i jednoczesności w różnych wymiarach i sytuacjach. Różni 
to przestrzenie elektroniczne od fizycznych, gdyż te ostatnie zawsze znajdują się 
w przestrzeni wyłączonej. Stąd metafora przestrzeni Internetu, co prawda obiecu-
jąca, nie może zakładać ani całkowitego odrzucenia wyłączeń, ani też ich potrak-
towania jako jedynej dostępnej możliwości.

Warto przyjrzeć się kilku cechom Internetu jako przestrzeni:
• publiczna i prywatna. Inaczej niż zazwyczaj przestrzeń fizyczna, Internet łączą-

cy ludzi, urządzenia i zasoby informacji, jest jednocześnie publiczny i prywat-
ny. Jest to być może jedna z bardziej charakterystycznych jego cech – wszyscy 
pracują i żyją w tej samej przestrzeni, współużytkują te same zasoby, a przy tym 
każdy może wyodrębnić sobie część tej przestrzeni i  traktować ją jak własną. 
W sieci wspólne zasoby, na przykład udostępniane w bibliotekach cyfrowych, są 
wykorzystywane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Z drugiej strony 
umieszcza się w niej własne, prywatne informacje (na przykład w serwisach spo-
łecznościowych), przedstawiane do użytku publicznego. Przepływ między tym, 
co prywatne a tym, co publiczne jest stały i łatwy6;

• globalna – lokalna. Przestrzeń Internetu z definicji zawiera połączenia w ska-
li globalnej, z drugiej jednak strony zasoby lokalne wzbogacają ją i zwiększają 
użyteczność. Treści przeznaczone do użytku wybitnie lokalnego mieszają się 
z zasobami o znaczeniu globalnym, następuje więc glokalizacja, o której więcej 
w dalszej części tekstu. Użytkownicy przestają odróżniać otoczenie bliskie i da-
lekie na rzecz tych obszarów, które najlepiej korelują z realizowanymi celami;

6 Ta łatwość prowadzi czasem nawet do zachowań niepożądanych, takich jak np. tzw. ekshibicjo-
nizm internetowy (zob. D. Demel, Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci w Internecie 
jako zadanie dla edukacji medialnej, [w:] Media w edukacji: wymiar kulturowy i aksjologiczny, red.  
A. Roguska, Siedlce 2013, s. 206).
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• transjęzyczna i międzykulturowa. Pomimo że język angielski jest nadal, a może 
nawet coraz bardziej uniwersalnym językiem naszych cyfrowych czasów7, Inter-
net jest środowiskiem wielokulturowym i wieloetnicznym. Ta cecha wiąże się 
z pierwszą: w przestrzeni publicznej zazwyczaj używa się języka angielskiego 
(przynajmniej jako jednego z kilku), w przestrzeni prywatnej własnego języka 
etnicznego;

• związki z obszarami niepublicznymi. Przestrzeń Internetu, nawet w domenie 
publicznej, może być powiązana, zarówno przez przypadek, jak i w sposób za-
projektowany, z przestrzeniami o  charakterze prywatnym, takimi jak obszary 
pracy lub handlu. Przykładowo komercyjna strona Web przedsiębiorstwa (prze-
strzeń prywatna) może być bardziej efektywna biznesowo, gdy stworzona zo-
stanie jako funkcjonalnie publiczna (na przykład dla wykorzystania faktu, że 
klienci wchodzący na stronę zostawiają o sobie wiele przydatnych informacji);

• kontrolowana i  wolna. Dotyczy to głównie sposobu zarządzania przestrzenią. 
W tym zakresie jeszcze trudniej znaleźć konsensus, gdyż poprzednio przedsta-
wione cechy przestrzeni utrudniają go. Opinia publiczna chce nieograniczonego 
dostępu do informacji, ale jednocześnie bezpiecznego, chronionego środowiska 
elektronicznego. Próby „ograniczania anarchii” panującej w Internecie stwarzają 
jednak zagrożenie zmiany proporcji pomiędzy tym, co jest prywatne i zastrzeżo-
ne w Internecie, a tym, co publiczne. Właściciel dobra prywatnego zawsze dąży 
do ograniczenia jego używania przez innych, bez względu na to, czy jest to dobro 
fizyczne, czy wirtualne. Środowisko elektroniczne daje znacznie większe możli-
wości kontroli, o formach zupełnie nieznanych w druku. Wśród wielu przykła-
dów prób kontrolowania przestrzeni Internetu wymienić można powszechnie 
znaną sprawę ACTA8, ale także mniej znane przypadki, jak ograniczenie do  
26 liczby wypożyczeń egzemplarzy sprzedawanych bibliotekom przez wydawnic-
two HarperCollins (potem książka elektroniczna uważana jest za zaczytaną). Jak 
napisał Łukasz Józefowicz: „każda platforma dystrybucyjna stosująca DRM może 
zabrać wam wszystko, co do tej pory kupiliście w każdej chwili i  bez podania 
przyczyny. Nie ma znaczenia, czy jest to Steam, Origin, Amazon, czy iTunes”9.
W bibliotece cyfrowej obiekty tworzone i zarządzane (publikowane, archiwi-

zowane) są lokalnie (chociaż często w wyniku współpracy w różnej skali – lokalnej 
i ponadlokalnej), natomiast udostępnia się je globalnie, bez ograniczeń czasoprze-

7 Znaczenie języka angielskiego w Internecie powoli maleje: według Wikipedii tylko ok. 27% użyt-
kowników jest anglojęzycznych (nadal jest to jednak najliczniejsza grupa językowa), natomiast 
wciąż ok. 56% treści jest tworzonych w języku angielskim.

8 Anti-Counterfeiting Trade Agreement.
9 Ł. Józefowicz, Piractwo w sieci jest dobre – czyli dlaczego rok 2014 to nie to samo, co 1994, http://m.

technologie.gazeta.pl/internet/1,113033,15905128,Piractwo_w_sieci_jest_dobre___czy-
li_dlaczego_rok_2014.html [dostęp: 21 czerwca 2014].
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strzennych, chociaż z ograniczeniami ekonomiczno-prawnymi: część zasobów jest 
udostępniana odpłatnie. Takie zderzenie zasobów tworzonych lokalnie i udostęp-
nianych globalnie oraz masowych zasobów zewnętrznych, funkcjonujących w glo-
balnej sieci, nie musi być destruktywne, a w nauce, która ma charakter globalny, 
powinno być wręcz pożyteczne. Technologie sieciowe pozwalają na masowe do-
stosowywanie się do indywidualnych potrzeb – personalizację usług10. Efektem 
są nowe modele biznesowe funkcjonujące w  sieci na czele z  „długim ogonem”. 
Long tail („długi ogon”) jest określeniem zjawisk występujących w biznesie elek-
tronicznym, związanych z różnicami pomiędzy działalnością na rynku tradycyjnym 
i elektronicznym. Główna różnica polega na opłacalności sprzedaży (dostarczenia) 
użytkownikowi nawet pojedynczego egzemplarza interesującego go obiektu (np. 
książki). W tradycyjnym handlu należało nastawić się na masową sprzedaż nie-
wielkiej liczby produktów, stąd nagrody w rodzaju „złotych płyt”, uzależnionych od 
liczby sprzedanych egzemplarzy. Obecnie, w handlu prowadzonym elektronicznie, 
gdzie zniknęły (lub znacznie zmalały) koszty magazynowania i  dystrybucji, jest 
obojętne, czy zarabia się na sprzedaży wielkiej liczby egzemplarzy pojedynczych 
produktów (np. tytułów książek), czy też na sprzedaży pojedynczych egzempla-
rzy wielkiej liczby produktów. Dzięki temu przedsiębiorstwa typu Amazon (księ-
garnia) czy Google (reklamy) mogą znacznie lepiej dostosować swoją ofertę do 
potrzeb użytkowników. Po raz pierwszy na to zjawisko uwagę zwrócił Chris An-
derson11. Występuje ono także w bibliotekach oferujących swoim użytkownikom 
zdalne usługi12.

Zgodnie z  opiniami przedstawionymi przez Jacka Wojciechowskiego, treści 
globalne oraz lokalne nie muszą się nawzajem eliminować, bo mogą podlegać 
wspólnej asymilacji. Miejscowy kontekst oraz lokalna świadomość stanowią wów-
czas układ odniesienia, według którego przyswajane są treści zewnętrzne. Nastę-
puje konwergencja treści, poprzez dodanie do treści lokalnych przetworzonych 
składników zewnętrznych. Oba obszary komunikacji, lokalny i globalny, koegzy-
stują ze sobą bez potrzeby wzajemnego konkurowania. Zjawisko to nazywane jest 
glokalizacją, gdy miejscowy kontekst i lokalna świadomość stanowią układ odnie-
sienia, według którego rozumiane są treści zewnętrzne13, lub fragtegracją (z ang. 
fragmentation + integration), gdy problem rozpatrujemy z punktu widzenia społe-
czeństwa, które rozpada się na małe grupy, walczące o niezależność i wolność oraz 

10 D. Barney, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Warszawa 2008, s. 82.
11 Ch. Anderson, The long tail, “Wired Magazine” 2004, vol. 10, nr 12.
12 L. Dempsey, Libraries and the long tail: some thoughts about libraries in a network age, ”D-Lib Ma-

gazine“ 2006, vol. 12, nr 4, http://www.dlib.org/dlib/april06/dempsey/04dempsey.html [dostęp: 
20 maja 2014].

13 J. Wojciechowski, Biblioteka w  integracji środowiskowej, „Przegląd Biblioteczny” 2008, z. 2,  
s. 231–232.
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integrujące się z podobnymi grupami w elektronicznych sieciach obejmujących cały 
świat14. Wspomniana glokalizacja w odniesieniu do bibliotek cyfrowych oznacza, 
że gromadząc kolekcje lokalne, udostępniają je globalnie wszystkim użytkowni-
kom Internetu. Dokument dotąd nieomal niedostępny (np. cenny, niewypożycza-
ny) po zeskanowaniu i umieszczeniu w bibliotece cyfrowej staje się znacznie lepiej, 
bo globalnie, dostępny niż jakiekolwiek niezdigitalizowane zbiory biblioteki. 

Biorąc pod uwagę wymienione cechy, bibliotekę cyfrową zdefiniować można 
jako „miejsce” w „przestrzeni” Internetu, w którym tworzy się i archiwizuje lokalne 
kolekcje obiektów cyfrowych i/lub wykonywane są globalne funkcje komunika-
cyjne (usługi) z  wykorzystaniem Internetu (organizacja dostępu, pośredniczenie 
w obiegu i retransmisja komunikatów). Taki obraz biblioteki cyfrowej w przestrze-
ni globalnej odpowiada koncepcji tzw. obiektów transgranicznych (ang. boundary 
objects), czyli takich, które zamiast umacniać odmienności pomiędzy grupami spo-
łecznymi i społecznościami (na przykład pomiędzy grupami uczonych), pozwalają 
na porozumienia grup użytkowników ponad tymi granicami i odmiennościami. Są 
one definiowane jako obiekty, które jednocześnie przynależą do kilku grup (spo-
łeczności) oraz realizują potrzeby informacyjne każdej z nich15. Mogą one być ła-
two dostosowywane (kastomizowane) do potrzeb dowolnej grupy, co oznacza, że 
wykazują się znaczną elastycznością. Jednocześnie zapewniają jednolitość działań 
w obrębie wielu zastosowań. Jest to możliwe dzięki słabemu ustrukturyzowaniu 
obiektów transgranicznych na poziomie ogólnym, z  zachowaniem możliwości 
uzupełnienia i uszczegółowienia struktury na poziomie poszczególnych usług. Ta-
kie obiekty ułatwiają komunikację, jednak bez zacierania różnic pomiędzy grupa-
mi; te bywają nawet uwypuklane. Mogą to być obiekty materialne, formy organi-
zacyjne, procedury czy przestrzenie konceptualne. Obiektami transgranicznymi są 
takie formy organizacyjne, jak standardowe struktury danych, metadanych oraz 
narzędzia, które stosują te standardy. Umożliwiają wymianę danych i dokumentów 
pomiędzy grupami. Odgrywają także istotną rolę w procesach zmian, dokonywa-
nych w obrębie grup; zmiany w obiektach transgranicznych powodują modyfikację 
infrastruktury społecznej części grup, a to pociąga za sobą możliwości zmian także 
w innych grupach, wspólnie użytkujących dany obiekt.

Biblioteka cyfrowa jest znakomitym przykładem obiektu transgranicznego, 
gdyż jej zawartość może być wykorzystywana przez wiele społeczności. Dane gro-
madzone w ramach jednego serwisu z myślą o potrzebach określonej grupy bada-
czy mogą być wykorzystywane przez inne grupy, których członkowie często pro-
wadzą badania w innej dziedzinie. Każda z tych grup interpretuje dane w swoisty 

14 A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, przeł. P. Cypryański, 
Warszawa 2006, s. 173.

15 G. Bowker, S. Star, Sorting things out: classification and its consequences, Cambridge, Mass. 2000,  
s. 30.
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sposób, pomimo że pobiera je ze wspólnego zasobu16. Model ten wskazuje na dwa 
poziomy wymiany wiedzy pomiędzy różnymi kulturami: na poziomie syntaktycz-
nym wspólny język i słownik do łączenia tych kultur, a na semantycznym – bazy 
danych i tezaurusy w celu likwidacji barier komunikacyjnych pomiędzy kulturami. 
Efektem znoszenia tych przeszkód jest powstawanie nowych kultur, w których po-
jawiają się nowatorskie sposoby postępowania, ułatwiające przełamywanie barier 
i przekraczanie granic. W takim sensie wartość serwisów internetowych, takich jak 
biblioteka cyfrowa, polega nie tylko na udostępnianiu zasobów informacyjnych, 
ale głównie tworzeniu miejsc, w których stale powstaje nowa wiedza17. Kolekcje 
bibliotek cyfrowych mogą być wykorzystywane przez wiele społeczności. Dane 
gromadzone w ramach jednego serwisu z myślą o potrzebach określonej grupy ba-
daczy mogą być wykorzystywane przez inne grupy, których członkowie prowadzą 
badania w innej dziedzinie. Każda z tych grup interpretuje dane w swoisty sposób, 
pomimo że pobiera je ze wspólnego zasobu.

Z  takiego sposobu wykorzystywania bibliotek cyfrowych wynika brak pełnej 
wiedzy bibliotekarzy o sposobach stosowania zgromadzonych zasobów; nigdy nie 
wiemy, co użytkownicy zrobią z  udostępnionymi im zasobami (dokumentami, 
metadanymi). Przy pomocy mieszania, miksowania danych, z angielska zwanego 
mashup’em18, analogicznego do miksowania muzyki i tworzenia kolaży, łączy się ze 
sobą dane z różnych zasobów lub scala różnorodne dane w spójną całość. W ten 
sposób mogą być także prowadzone analizy, niemożliwe lub bardzo trudne do uzy-
skania w innych warunkach. Innym sposobem jest automatyczne wyodrębnianie 
(eksploracja) informacji z tekstu, zwane po angielsku text mining lub data mining19, 
które jest przedmiotem wielu aktualnie prowadzonych badań20, jako część zagad-
nień wydobywania wiedzy z  baz danych (ang. knowledge discovery in databases), 
polegającego na przetwarzaniu chaotycznych danych w uporządkowaną wiedzę21.

Kolekcje oferowane przez bibliotekę cyfrową, dla właściwego zaspakajania po-
trzeb użytkowników globalnych, muszą spełniać określone wymagania. Zostały 

16 Ch. Borgmani [i in.], Comparing faculty information seeking in teaching and research: implications for 
the design of digital libraries, “Journal of ASIST” 2005, vol. 56, nr 6, s. 636–657.

17 R. Mason, T. Hart, Libraries for a global networked world: toward new educational and design strat-
egies, http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/158-Mason_Hart-en.pdf [dostęp: 23 maja 2014].

18 W informatyce mashup jest to aplikacja Web scalająca dane z różnych źródeł w jedno, zintegrowa-
ne źródło. Najczęściej podaje się przykład wykorzystania danych kartograficznych z Google Maps 
na stronach opisujących nieruchomości, przestępczość i inne zjawiska występujące na danym te-
renie.

19 Dokładnie mówiąc, textmining polega na zastosowaniu metod data mining do zasobów teksto-
wych. Można więc uważać eksplorację tekstu za szczególny przypadek eksploracji danych.

20 I. Witten, D. Bainbridge, D. Nichols, How to build a digital library, San Francisco 2003, s. 266.
21 C. Chen, A. Chen, Using data mining technology to provide a recommendation service in the digital 

library, “The Electronic Library” 2007, vol. 25, nr 6, s. 712.
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one między innymi przedstawione w przewodniku National Information Stand-
ards Organization (NISO)22. Kolekcje cyfrowe zawierają obiekty cyfrowe, wyse-
lekcjonowane i zorganizowane w celu ich wyszukania, udostępniania i wykorzy-
stywania. Dobre kolekcje oprócz obiektów cyfrowych zawierają także opisujące je 
metadane oraz przynajmniej jeden interfejs użytkownika pozwalający na dostęp 
do nich.

Kolekcje spełniające wyspecyfikowane wymagania określane są jako „dobre”. 
Taka ocena jest oczywiście względna, gdyż zależy od poziomu stawianych wyma-
gań. W  początkowych okresach digitalizacji kolekcji bibliotecznych do uznania 
je za dobre wystarczające było zaspokajanie celów krótkotrwałych lub zapewnie-
nie minimalnej użyteczności. Później powstały kolekcje użyteczne i  relewantne 
z  punktu widzenia zaspokajania potrzeb określonych grup użytkowników. Od 
twórców kolekcji cyfrowych zaczęto wymagać zapewnienia użyteczności, dostęp-
ności i dostosowania do potrzeb przewidywanych grup użytkowników.

Obecnie rozwój kolekcji cyfrowych osiągnął etap, w którym wymienione cechy 
nie są już wystarczające. Równie ważne stały się problemy zapewnienia efektyw-
ności kosztowej (stosunek kosztów do uzyskiwanych wartości), trwałości i wiary-
godności, które uznać można za istotne kryteria odniesienia sukcesu w zakresie 
tworzenia dobrych kolekcji cyfrowych. Obiekty cyfrowe, ich kolekcje i metadane 
tworzone na obu poziomach, muszą być obecnie postrzegane nie tylko w kontek-
ście projektów, w ramach których są tworzone, ale także jako elementy składowe 
innych projektów, mających na celu ich powtórne wykorzystanie w  innym celu, 
włączenie w inne kolekcje oraz konstruowanie własnych usług z ich wykorzysta-
niem. Takie działania wymagają współdziałania na wszystkich poziomach23, wie-
lokrotnego wykorzystywania do różnych celów w  różnych miejscach, trwałości, 
weryfikowalności, udokumentowania oraz dostosowania do wymogów praw wła-
sności intelektualnej.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że procesy globalizacji w bibliotekar-
stwie nie rozpoczęły się dopiero wraz z powstaniem sieci globalnych. Już w XX w. 
bibliotekarstwo stało się globalne dzięki standaryzacji stosowanych narzędzi, ta-
kich jak zasady i przepisy katalogowania. Komputeryzacja zmieniła jednak zakres 
tych zmian, gdyż o ile wcześniej standaryzacja była przydatna, to po zastosowaniu 
w bibliotekach komputerów, a w szczególności po włączeniu ich do sieci global-
nych, stała się ona koniecznością. Pierwszym efektem tej globalizacji było two-
rzenie wspólnych katalogów OPAC i khw na poziomie regionalnym, krajowym 

22 A framework of guidance for building good digital collections, Baltimore 2007, 95 s. 
23 M. Nahotko, Współdziałanie metadanych w  systemach informacyjnych, „Zagadnienia Informacji 

Naukowej” 2013, nr 1, s. 62.
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i  światowym. Tworzenie przez bibliotekarzy własnych kolekcji cyfrowych w  ra-
mach bibliotek cyfrowych spowodowało globalizację na poziomie treści (zasobów 
cyfrowych) i towarzyszących im usług. Globalizacja na wszystkich poziomach spo-
wodowała, że społeczność użytkowników bibliotek cyfrowych i ich potrzeby muszą 
być zdefiniowane inaczej niż w bibliotece tradycyjnej. Warto jednak pamiętać, że 
biblioteki cyfrowe to również są biblioteki i powinny utrzymywać standardy typo-
we dla tych instytucji.
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Digital library: local or global?

Abstract: The article presents the features of a digital library as a place in the Internet virtual 
space. A digital library is a place where locally realized works are published globally, which has 
some consequences in the form of such phenomena as local and global content convergence, as 
well as glocalization and fragtegration. These phenomena allow the digital library to be treated 
as a cross-border object. 

Keywords: digital libraries, digital content convergence, glocalization, Internet space, boundary 
objects
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Sławomir iwaSiów

Zakład Mediów i Komunikowania 
Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa
Uniwersytet Szczeciński

Kolekcje wiedzy.  
Biblioteka pedagogiczna wobec kryzysu mediów

W  filmie Wszyscy ludzie prezydenta (reż. Alan Pakula, USA 1976), będącym 
fabularną rekonstrukcją afery Watergate, biblioteka odgrywa ważną rolę w pra-
cy głównych bohaterów, Boba Woodwarda i Carla Bernsteina, reporterów „The 
Washington Post”1. Dziennikarze, grani w  tym filmie przez Roberta Redforda 
i  Dustina Hoffmanna, próbują rozwiązać zagadkę włamania do siedziby Partii  
Demokratycznej i  w  związku z  tym chwytają się wszelkich możliwych technik 
pozyskiwania nowych wskazówek: rozmawiają z  informatorami, prowadzą tele-
foniczne intrygi, nachodzą ludzi w domach, robią notatki i  oczywiście piszą na 
maszynach kolejne fragmenty skomplikowanej historii... To nie wszystko – dzien-
nikarze korzystają także z biblioteki i to nie pierwszej z brzegu placówki w mieście, 
ale Biblioteki Kongresu, gdzie szukają rejestru książek wypożyczanych przez jed-
nego z podejrzanych. B. Woodward i C. Bernstein rzetelnie sprawdzają wszystkie 
dane, ponieważ nie tylko muszą wykazać się przed redaktorami wysokim standar-
dem dziennikarskiego fachu, lecz także mają za zadanie dbać o dobre imię gazety.

Kryzys mediów

Wizja dziennikarstwa przedstawiona w  filmie A. Pakuli blisko czterdzieści 
lat temu może wydawać się pociągająca – przede wszystkim młodszym adeptom 
sztuki reporterskiej – ale jednak w widoczny sposób, przynajmniej w niektórych 

1 Na ten temat zob. W. Adamczyk, W poszukiwaniu tożsamości Deep Throat. Ochrona informatorów 
dziennikarskich śledztw na przykładzie afery Watergate, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 2007, 
nr 1(2), s. 19–32.
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aspektach, traci swoją aktualność. Zmieniły się bowiem sposoby zdobywania i pre-
zentowania informacji, zmieniły się także, być może na niekorzyść komunikowania 
dziennikarskiego, warunki publikacji tekstów reporterskich. Nie jestem pewien, 
czy jakakolwiek redakcja gazety codziennej byłaby w stanie zainwestować w wie-
lomiesięczną (wieloletnią?) pracę reporterów, którzy, co zawsze jest w takich sytu-
acjach prawdopodobne, nie dostarczyliby ani jednego materiału nadającego się do 
publikacji. Trzeba, niestety, stwierdzić dobitniej – dziennikarstwo śledcze w stylu 
afery Watergate, przynajmniej z kilku zasadniczych powodów, jak cyfryzacja, ko-
mercjalizacja czy banalizacja mediów, prawdopodobnie zaczyna zmieniać swoje 
oblicze, a  powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim załamanie ryn-
ku prasy. Sam dziennik „The Washington Post” również odczuł wpływ ekonomii 
na kondycję prasy i dziennikarstwa – gazeta została sprzedana w sierpniu 2013 r.  
Jeffowi Bezosowi, prezesowi koncernu Amazon.com.

Ogólnoświatową tendencję kryzysową w sektorze mediów, która przejawia się 
traceniem niezależności finansowej, zamykaniem tytułów prasowych i redukcją za-
trudnienia dziennikarzy, dostrzegają od pewnego czasu medioznawcy. Władimir 
Sapunow napisał na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” o  dojmującej w  ciągu 
ostatnich kilku lat zmianie nastawienia wobec zawodu dziennikarza:

Wzrost bezwzględności w  zarządzaniu wydaje się dziś jednym z  ważniejszych pro-
blemów dla rynku mediów. Komercjalizacja, monopolizacja i  zmiany finansowania 
prowadzą do cyklicznych zwolnień pracowników, redukcji liczby tytułów wydawni-
czych i zmniejszenia częstotliwości wydawania publikacji oraz ich nakładów. Problem 
w znacznym stopniu nasilił się podczas globalnego kryzysu finansowego2. 

W Europie dzieje się zatem dokładnie to samo, co w ostatnich latach miało 
miejsce głównie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii – kryzys ekono-
miczny objął także prasę europejską i nie oszczędził wielu tytułów oraz miejsc pra-
cy etatowych dziennikarzy. Gdyby B. Woodward i C. Bernstein zaczynali karierę 
dziennikarską w XXI w., zapewne nie pracowaliby na stałe, a przy tym musieliby 
poszerzyć zakres swoich kompetencji i  zajmować się czymś innym oprócz roz-
wiązywania zagadek politycznych – być może prowadziliby blogi z komentarzami 
społecznymi albo pisaliby powieści sensacyjne z przyciągającymi uwagę czytelni-
ków tytułami (oczywiście, obaj dziennikarze w swoim czasie publikowaliby także 
poczytne książki)? Inaczej sprawę ujmując – dzisiaj dziennikarstwo to nie tylko 
„szukanie” informacji, ale także, w  konstruktywistycznym sensie, „wytwarzanie” 
przekazów medialnych, co nie znaczy oczywiście, że obie tendencje nie mogą ze 
sobą współistnieć. Media są teraz zupełnie inne niż jeszcze kilka dekad wstecz – 

2 W. Sapunow, Wzrost bezwzględności w zarządzaniu mediami w Europie Zachodniej w warunkach 
kryzysu finansowego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 1–2, s. 107.
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i żeby je zrozumieć, nie należy chyba patrzeć w przeszłość z nostalgią, choć, jak 
przestrzegał angielski historyk Tony Judt, nie wolno o przeszłości zapominać3.

Obecnie kryzys mediów w Europie – a w tym postępujące zmiany dotyczące 
sposobów przetwarzania informacji, cyfryzacji prasy, a także reformowania sposo-
bów zatrudnienia – wchodzi prawdopodobnie w nową fazę, którą należałoby na-
zwać „stopniowym uspokojeniem”. Całkiem niedawno Bernard Poulet, francuski 
dziennikarz i medioznawca, przestrzegał nas, to znaczy Europejczyków przekona-
nych o nienaruszalności druku jako fundamentu zachodniej kultury, przed nagłą 
śmiercią tradycyjnych obiegów prasy. „Być może już czas, żeby wpaść w panikę”? 
– pytał retorycznie B. Poulet. Francuski badacz zwracał przy tym uwagę, że w naj-
bliższym czasie powinniśmy przygotować się na reorganizację życia kulturalnego 
w  Europie, co w  dużej mierze jest związane z  krachem rynków wydawniczych 
w Stanach Zjednoczonych i na Starym Kontynencie4.

Czytamy coraz więcej?

Reorganizacja nie dotyczy jednak prostej, w gruncie rzeczy technicznej prze-
miany z druku tradycyjnego na cyfrowy – wciąż przecież posługujemy się słowem 
drukowanym, choć przy użyciu innych technologii, korzystając z nowych środków 
komunikowania, docierających prawdopodobnie do większej niż kiedykolwiek 
grupy odbiorców. Jak twierdzą niektórzy obserwatorzy, w  tym felietonista “The 
Guardian” Nick Harkaway – angielski pisarz, dziennikarz, syn autora bestsellerów 
Johna Le Carré – trzeba zapomnieć o konflikcie kultury drukowanej i kultury cy-
frowej. One po prostu będą istniały równolegle, być może w jakimś sensie zależnie 
od siebie, ale jednak wytworzą osobne koryta płynącej szerokim nurtem rzeki in-
formacji, sztuki, edukacji itp. Pisarz wymienia przy tym korzyści płynące z upo-
wszechnienia cyfrowych książek i czasopism, zaliczając do nich: łatwe przeglądanie 
treści, możliwość dzielenia się tekstami z innymi osobami, dostęp do międzyna-
rodowej sieci bibliotek cyfrowych, synchronizację z audiobookami czy niewielkie 
rozmiary czytników e-booków5. Wprawdzie naukowcy wciąż wykazują wyższość 
druku nad książką elektroniczną, która wynika między innymi z  tego, że ludzki 
mózg jest „przyzwyczajony” do czytania tradycyjnych wydawnictw drukowanych 

3 T. Judt, Źle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach, przeł. P. Lipszyc, Wołowiec 
2011.

4 B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, przeł. O. Hedemann, Wołowiec 2011. Tu m.in. 
rozdział: Być może już czas, żeby wpaść w panikę?, s. 17–35.

5 N. Harkaway, Paper vs digital reading is an exhausted debate, “The Guardian” z dn. 31 marca 2014, 
www.theguardian.com [dostęp: 28 maja 2014].
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na papierze, co nie znaczy mimo wszystko, że e-booki i czytniki nie będą coraz 
bardziej popularne.

Kryzys nie jest aż tak dojmujący, jak w pierwszej chwili mogłoby się wydawać. 
Oczywiście, czytamy dzisiaj coraz częściej korzystając z cyfrowych wydań książek 
i czasopism, ale chyba nie powinniśmy przedwcześnie żegnać się z książką czy pra-
są w wersji tradycyjnej. Więcej – nie znaczy to także, że biblioteki, a szczególnie 
biblioteki pedagogiczne, mają mniej obowiązków niż dotychczas. Zbieranie, selek-
cja i udostępnianie tekstów kultury to wciąż jedno z głównych i być może dzisiaj 
najważniejszych zadań biblioteki pedagogicznej. Dowodzą tego, moim zdaniem, 
słowa wspomnianego wcześniej B. Pouleta, który stwierdził, że:

[…] żadne demokratyczne społeczeństwo nie może funkcjonować bez rzetelnej infor-
macji. Aktorzy życia publicznego – politycy, szefowie przedsiębiorstw, nauczyciele oraz 
działacze samorządowi – a więc wszyscy ci, którzy pełnią ważne społecznie funkcje, za-
wsze będą potrzebowali dobrej informacji, nawet jeśli będzie ona dotyczyła jedynie wy-
branego obszaru tematycznego. Będzie ona zawsze poddana selekcji (żeby zaoszczędzić 
na czasie), zhierarchizowana i  sprawdzona, co wymagać będzie utrzymania pewnych 
marek, lub też, co bardziej prawdopodobne, doprowadzi do pojawienia się nowych, 
gwarantujących wiarygodność6.

Oto rysuje się w wypowiedzi francuskiego medioznawcy zadanie dla biblioteki 
pedagogicznej, która staje w obliczu kryzysu prasy drukowanej, spadku zaufania 
społecznego do mediów, a  przede wszystkim przemian przyzwyczajeń czytelni-
ków czasopism i książek – tym zadaniem jest przekazywanie sprawdzonej, rzetel-
nie opracowanej i odpowiednio przygotowanej informacji, ale także przekraczanie 
tradycyjnie rozumianych funkcji związanych z organizowaniem życia kulturalnego 
społeczności lokalnej. Samo dostarczanie materiałów – książek, czasopism, do-
kumentów – nie wystarczy i to nie tylko do tego, żeby przyciągnąć potencjalnych 
odbiorców (a  wiadomo, że spadająca liczba czytelników to problem właściwie 
wszystkich bibliotek), ale także do tego, żeby uzasadnić wartość swojej, bądź co 
bądź, statutowej działalności.

Rozwój bibliotek pedagogicznych

Co zatem mogą zrobić biblioteki w  czasach po światowym krachu finanso-
wym, w momencie wyraźnie dostrzegalnej kulturowej zmiany? Czy kryzysy prasy, 
a zatem mniejsza liczba tradycyjnych tytułów i form dziennikarskich, inaczej niż 
dotychczas kształtuje zbiory bibliotek? W jaki sposób bibliotekarze odnajdują się 
w nowej sytuacji, w której dominują cyfrowe media zastępujące papier? Z takimi 

6 B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji…, s. 268–269.
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pytaniami zmierzył się jakiś czas temu Lee Raine, amerykański badacz wpływu no-
wych mediów i komunikacji internetowej na struktury społeczne, który między in-
nymi zajmuje się obserwowaniem i analizowaniem pracy współczesnych bibliotek 
w ramach działalności Pew Research Center. L Rainie, w odczycie zatytułowanym 
How Libraries Can Survive in the New Media Ecosystem (Jak biblioteki mogą prze-
trwać w ekosystemie nowych mediów), zaproponował kilka sposobów na zaaklimaty-
zowanie się w środowisku cyfrowym i wskazał, jakie możliwości dają nowe media, 
sieci społecznościowe czy narzędzia służące do gromadzenia informacji.

Wśród najważniejszych symptomów cyfryzacji L. Rainie wymienia na pierw-
szym miejscu kulturową zmianę, która polega na tym, że mamy dzisiaj dostęp do 
większej liczby informacji niż kiedykolwiek – według badacza globalny przyrost 
informacji na początku XXI w. wynosi od 20 do 30% w skali roku, co oznacza, że 
w ciągu pięciu lat skumulowana „wiedza” ludzkości ulega podwojeniu (dla porów-
nania wystarczy prześledzić liczbę książek, jakie powstawały na przykład w zakre-
sie poszczególnych nauk ścisłych jeszcze sto lat temu – w niektórych dziedzinach 
zapewne można by je było policzyć na palcach jednej ręki)7.

To sytuacja, w odczuciu autora, idealna dla bibliotek pedagogicznych, ponie-
waż zadaniem wszelkich instytucji prowadzących działalność edukacyjną, naukową 
i kulturotwórczą jest dzisiaj, w związku z niespotykanym dotychczas przyrostem 
informacji i  wiedzy, katalogowanie, przetwarzanie i  opracowywanie ich źródeł. 
Musi się to zatem przekładać na konstruowanie odpowiednio sprofilowanych za-
sobów bibliotecznych, w  tym czasopism, książek i  rozmaitych tekstów kultury, 
zarówno na nośnikach tradycyjnych, jak i  cyfrowych. Im więcej tekstów będzie 
dostępnych na nośnikach cyfrowych, tym bardziej będziemy doceniali tradycyjne 
medium – biblioteki mogłyby w związku z tym przetwarzać wiedzę z nośników 
cyfrowych na papierowe, co może wydawać się w pierwszej chwili niepotrzebne, 
ale w pewnych sytuacjach uzasadnione i konieczne. Obserwujemy dzisiaj bowiem 
paradoksalną sytuację – to, co zachowane w formie cyfrowej, okazuje się czasem 
mniej trwałe niż kopie papierowe, ponieważ ginie w zalewie informatycznego po-
stępu. Kto dzisiaj jest w stanie, na przykład, kontrolować liczbę zdjęć wykonanych 
cyfrowymi aparatami fotograficznymi i wielokrotnie publikowanych oraz kopio-
wanych choćby na portalach społecznościowych? Dopiero selekcja, wydrukowanie 
(symptomatyczne wydaje się określenie z języka angielskiego – to make a hard copy) 
i skatalogowanie fotografii może przedłużyć ich życie w zdigitalizowanym świecie, 
w którego system została nieuchronnie wpisana jednorazowość i ulotność.

L. Rainie, oprócz informacyjnego boomu, wymienia również dużą dostępność 
potężnych źródeł informacji, których możliwości są dzisiaj praktycznie nieograni-
czone – znakomita część populacji, ok. 90% mieszkańców krajów wysokorozwinię-
7 L. Rainie, How libraries can survive in the new media ecosystem, „El profecional de la información” 

2010, nr 3, s. 310, www.elprofesionaldelainformacion.com [dostęp: 28 maja 2014].
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tych, ma dzisiaj nie tylko dostęp do źródeł internetowych, ale także samodzielnie 
wytwarza, przy użyciu nawet najprostszych narzędzi cyfrowych, źródła wiedzy8. 
W tym sensie biblioteki mogą uczyć się na błędach koncernów medialnych, które 
zbyt późno dostrzegły czekającą za progiem nowego tysiąclecia rewolucję. Jak za-
uważa medioznawca Tomasz Mielczarek:

Nieustannie rosnąca liczba czytelników bezpłatnej internetowej prasy skłoniła wydaw-
ców do zmiany strategii działania. Po ograniczeniu dostępu do bezpłatnych treści uru-
chomiono płatne odpowiedniki prasy drukowanej, a w 2011 roku pojawiła się pierwsza 
na świecie gazeta przeznaczona tylko dla mobilnych użytkowników sieci. Działania 
te podejmowano nie bez obaw, badania przeprowadzone bowiem wśród internautów 
wykazywały bowiem, że zaledwie 6 procent Europejczyków i Amerykanów gotowych 
było płacić za treści upowszechniane w Internecie9.

Nie chcę przy tym zasugerować, że biblioteki pedagogiczne powinny pobierać 
opłaty za swoje usługi albo wprowadzić abonamenty na korzystanie ze zbiorów. 
Chodzi mi raczej o  to, że warto wykorzystać cyfryzację do ustanowienia nowe-
go porządku na magazynowych, a  czasem wirtualnych półkach bibliotecznych. 
W mediach te możliwości dostrzeżono być może nieco za późno i stąd nastąpił 
niespodziewany kryzys, przede wszystkim codziennej prasy drukowanej, która zo-
stała wyparta przez darmową informację internetową. 

Biblioteki też odczuwają wahania w statystykach, przede wszystkim coraz mniej 
osób jest zainteresowanych wypożyczaniem i przeglądaniem w czytelniach książek 
oraz czasopism. Pokazują to niektóre dane zebrane w ciągu ostatnich trzech lat 
w  Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej, która siedzibę główną ma 
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na przykład licz-
ba osób odwiedzających czytelnię szczecińskiego oddziału biblioteki w roku 2011  
wynosiła 4553 osoby, natomiast w 2012 r. – już o ponad tysiąc osób mniej (3338), 
natomiast w 2013 r. wzrosła ponownie do poziomu 4206 osób. Przy tym inte-
resująco wypada stosunek liczby osób korzystających z  czytelni do liczby udo- 
stępnianych zbiorów. Na przykład, biorąc pod uwagę tylko katalog czasopism, 
w 2011 r. udostępniono czytelnikom 18 409 czasopism, w 2012 r. – 18 503, nato-
miast w 2013 r. – 12 072. Z jakiegoś powodu w szczecińskim oddziale biblioteki 
liczba udostępnianych czasopism drastycznie spadła w tym samym momencie, gdy 
znacznie wzrosła liczba czytelników. Czy można tłumaczyć ten fakt rosnącą popu-
larnością źródeł internetowych i dostępnością zbiorów w bibliotekach cyfrowych? 
Przedział czasowy trzech lat to z pewnością za mało, żeby wysnuć jednoznaczne 
wnioski, ale można chyba bezpiecznie założyć, że liczba czytelników odwiedzają-
cych czytelnię niekoniecznie przekłada się na liczbę udostępnianych czasopism, 

8 Tamże, s. 311–312.
9 T. Mielczarek, Raport o śmierci polskich gazet, Warszawa 2012, s. 197.
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a także, że czytelnicy szukają konkretnych zbiorów czy tytułów w innych niż tra-
dycyjne źródłach.

Rozwijanie zbiorów bibliotek cyfrowych wydaje się uzasadnione i  obecnie 
stanowi jedną z podstawowych aktywności bibliotek pedagogicznych. Nie należy 
w związku z tym pozbywać się zbiorów papierowych na rzecz digitalizacji, wręcz 
przeciwnie – oba rodzaje kolekcji bibliotecznych powinny mieć swoje miejsce 
i działać w wielu aspektach współzależnie. Jak wskazywałem wcześniej – papier 
wciąż może dawać czytelnikowi pewność, że opublikowane materiały zostały od-
powiednio wyselekcjonowane, zredagowane, zarówno pod względem językowym, 
jak i  merytorycznym, a  także udostępnione w  konkretnym celu (na przykład 
w dziale tematycznym czytelni). Internetowe zbiory nie zawsze dają taką pewność 
– szczególnie wtedy, gdy szukamy, w pewnym sensie na oślep, plików w forma- 
cie PDF, korzystając z wyszukiwarki. Inna sprawa, że biblioteka cyfrowa daje taką 
samą pewność, jaką przynoszą zgromadzone kolekcje woluminów książek i czaso-
pism – zmienia się przecież tylko nośnik, treści pozostają takie same.

Zakończenie

Wracając na zakończenie do pracy dziennikarzy z  filmu Wszyscy ludzie pre-
zydenta – ich celem było znalezienie w  bibliotece oryginalnych dokumentów, 
rejestrów, które byłyby dowodem w  prowadzonym dochodzeniu. Dzisiaj poję-
cie oryginału nie bez przyczyny zmieniło swoje znaczenie. Coraz częściej jestem 
świadkiem interesującego zjawiska – czytelnicy, korzystający z biblioteki, kopiują 
to, co już wcześniej zostało skopiowane. Jakiś czas temu z zaciekawieniem przypa-
trywałem się czytelniczce, która przeglądała mikrofilm z gazetą codzienną i robiła 
każdej stronie zdjęcie aparatem cyfrowym. W gruncie rzeczy – fotografowała foto-
grafię. O ile łatwiejsze byłoby jej życie – i oczywiście prowadzenie poszukiwań czy 
zbieranie materiałów do badań naukowych – gdyby mogła to robić, przeglądając 
zbiory w bibliotece cyfrowej.
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Knowledge collections.  
Pedagogical library and the media crisis

Abstract: The aim of the article is to present the condition and tasks of the contemporary 
pedagogical library in the face of the media crisis. The Author points out that cultural changes 
(such as common access to the Internet and falling popularity of the printed press) also change 
the statutory actions of pedagogical libraries. This means that currently the library is not only the 
place of gathering collections, but also a scientific institution, and a training, and cultural centre. 
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Historyczne kolekcje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej...     
im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

maria Golly-Nowak

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej  
w Gdańsku

Za dwa lata Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku będzie obchodziła 
70. rocznicę powstania. W 1946 r., kiedy Gdańsk zalegały jeszcze stosy ruin, do or-
ganizacji Okręgowej Biblioteki Pedagogicznej w Sopocie przystąpił z ramienia Ku-
ratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego wizytator Kazimierz Jasiulaniec. Osoba or-
ganizatora nie była bez znaczenia. K. Jasiulaniec był doświadczonym bibliotekarzem, 
przed wojną pracował w Bibliotece Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie 
i jak wielu wilnian osiadł po wojnie w Gdańsku. Pierwsze zbiory pochodziły z jego 
prywatnej biblioteki i z bibliotek jego przyjaciół. Obecnie zasoby placówki macierzy-
stej w Gdańsku liczą ok. 210 tys. jednostek inwentarzowych, na które składają się 
książki, czasopisma, zbiory multimedialne oraz zbiory specjalne historyczne.

Ważnym momentem dla gromadzenia kolekcji historycznych było przyjęcie 
założenia, że tak duża biblioteka o złożonej strukturze, wyspecjalizowanych wy-
działach, z  zespołem doświadczonych nauczycieli bibliotekarzy, jest naturalnie 
predestynowana do gromadzenia zbiorów zabytkowych, wpisując się tym samym 
w ochronę dziedzictwa narodowego. Zespoły historyczne kształtowały się w gdań-
skiej bibliotece stopniowo, w zależności od napływających nabytków, od uznania 
przez pracowników wyjątkowości danego zespołu, jego wartości historycznej, po-
trzeby zachowania, uzupełniania. Wyodrębnienie kolekcji, nadanie jej nazwy – to 
zwykle rezultat „dojrzewania” bibliotekarzy do uznania danej grupy zbiorów za 
ważny zasób dziedzictwa narodowego. 

Właściwie w każdej głównej, formalnej grupie zbiorów zostały wyodrębnione 
zespoły historyczne. Niektóre łączy wspólna dziedzina, przez co stały się jedną wiel-
ką kolekcją tematyczną. Tak jest w przypadku tematyki harcerstwa, „Solidarności” 
oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego, które są reprezentowane w książkach, 
multimediach i w szeroko rozumianych dokumentach życia społecznego. 
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Przeważają kolekcje „otwarte”, czyli takie, które zostały określone przez samą 
bibliotekę i które stale są przez nią rozwijane. Kolekcje „zamknięte”, skompleto-
wane i  przekazane w  porządku ustalonym przez darczyńcę, trafiały do naszych 
zbiorów rzadko. Dla zasobów o  znaczeniu historycznym przyjęto ważną zasadę 
zachowania egzemplarzy archiwalnych, czyli podlegających szczególnej ochro-
nie: przynajmniej dwóch w zbiorach książek i czasopism oraz przynajmniej trzech 
w zbiorach specjalnych historycznych. 

Ochrona dziedzictwa narodowego regionalnego na Pomorzu ma szczegól-
ne znaczenie wobec faktu ogromnych zniszczeń, jakich dokonano tutaj podczas  
II wojny światowej. Dotknęły one zarówno polskie, jak i niemieckie zbiory archi-
walne, muzealne i  biblioteczne. Niemcy po zajęciu Pomorza i włączeniu go do 
III Rzeszy przystąpili do zacierania na jego obszarze wszelkich śladów polskości. 
Dewastacje dotyczyły również polskich szkół. Starsi mieszkańcy wspominają, że 
Niemcy we wrześniu 1939 r., po zajęciu budynków szkolnych, wyrzucali doku-
menty kancelaryjne i książki z biblioteki na boisko, formowali z nich stos i podpa-
lali. Na Pomorzu można było być tylko Niemcem, język polski i inne świadectwa 
polskości były zakazane. W miastach i wsiach pomorskich z obawy o życie unikano 
języka polskiego, posługiwano się językami kaszubskim i niemieckim. Po polsku 
można było mówić bezpiecznie tylko w domowym zaciszu, w całkowitej konspi-
racji. Obawiano się także przetrzymywać w domach polskie książki, gazety, do-
kumenty, pamiątki. W przypadku przedwojennych dokumentów szkolnych prze-
chowano głównie polskie świadectwa szkolne, dzięki czemu zachowały się one do 
dzisiaj. Natomiast jedynie w znikomych ilościach przetrwały pamiątki po polskich 
szkołach, działających przecież licznie w rozbudowanej strukturze oświaty polskiej 
w  przedwojennym województwie pomorskim: zdjęcia, zeszyty szkolne, książki, 
podręczniki, pomoce dydaktyczne1. Zdziesiątkowane też zostały archiwalia Ku-
ratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. Pod koniec wojny Niemcy, opuszcza-
jąc masowo Pomorze w obawie przed Armią Czerwoną, zabierali ze sobą swoje 
dokumenty i  pamiątki. Dzieła dalszego spustoszenia w  zasobach historycznych 
dokonała Armia Czerwona, która przechodząc przez Pomorze, niszczyła bezmyśl-
nie niemieckie zbiory. Te niewątpliwe akty wandalizmu spowodowały olbrzymie 
straty w źródłach historycznych, gdyż wszelkiego typu publikacje i archiwalia w ję-
zyku niemieckim stanowią ważne materiały do historii Pomorza, historii zarówno 
mieszkających tu przez stulecia Niemców, jak i Polaków i Kaszubów2. 
1 O  tym, jak bardzo skąpe są zabytki oświaty pomorskiej, świadczy fakt, że dotąd nie udało się 

pozyskać z terenu Pomorza zeszytu szkolnego sprzed 1939 r., a ze sztandarów szkolnych z okre-
su międzywojennego zachował się tylko jeden – polskiej szkoły powszechnej Macierzy Szkolnej 
w Wolnym Mieście Gdańsku w miejscowości Ełganowo (przechowywany jest w siedzibie władz 
gminnych w Trąbkach Wielkich).

2 Wymienienie Polaków, Kaszubów i  Niemców jako mieszkańców Pomorza Gdańskiego jest 
uproszczeniem. Obszary wiejskie zamieszkiwali jeszcze Kociewiacy, na Żuławach mennonici, 
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Zbiory historyczne pozyskiwane są przez naszą Bibliotekę głównie z darów. 
Przekazują je prywatne osoby, związki zawodowe i stowarzyszenia, a także biblio-
teki, placówki oświatowe, archiwa i inne instytucje. W przypadku zbiorów o cha-
rakterze szeroko rozumianych dokumentów życia społecznego najwięcej darów 
ofiarowują emerytowani nauczyciele, którzy często zachowują wiele ciekawych pa-
miątek związanych z nauką własną i swoją pracą pedagogiczną. Wśród nich spo-
tkać można kolekcjonerów na dużą skalę, których zbiory liczą setki egzemplarzy. 

 
Il. 1. Zeszyt do kaligrafii, w języku niemieckim, z roku szkolnego 1899/1900, s. 8–9

Dary przekazywane bywają często w  postaci różnych, nieuporządkowanych 
rzeczy, spośród których dopiero należy wyselekcjonować materiały do zbiorów 
bibliotecznych, uporządkować je merytorycznie, określić ich wartość historyczną. 
Materiały zakwalifikowane do przyjęcia rozdzielane są według kryteriów formal-
nych i włączane do głównych grup zbiorów i ich podzbiorów: książek, czasopism, 
zbiorów audiowizualnych, zbiorów specjalnych historycznych. W celu zachowania 
informacji o proweniencji zawartości całego zespołu przekazanego przez danego 
ofiarodawcę, sporządzane są staranne wykazy otrzymanych materiałów.  Lek-
tura tych spisów przedstawia interesujący obraz domowych bibliotek i muzeów, 
zainteresowań właścicieli, ich preferencji kulturalnych, światopoglądowych, a nie-
rzadko kultywowania z pietyzmem tradycji narodowych, patriotycznych. W przy-
padku zespołów historycznych wyodrębnionych przez bibliotekę kolekcje widocz-
ne są w katalogach bibliotecznych. 

w Gdańsku również osiedlali się Żydzi, Skandynawowie, Rosjanie, Holendrzy, a nawet Anglicy. 
Ponadto Kaszubi i Kociewiacy identyfikują się (poza nielicznymi wyjątkami) z Polakami. 



Historyczne kolekcje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej...     

35

Podstawowe kryterium tematyczne tworzenia naszych kolekcji wyznacza specja-
listyczny profil biblioteki pedagogicznej: dawna i współczesna pedagogika i psycho-
logia oraz oświata w Polsce, w szczególności oświata na Pomorzu Gdańskim. Ma-
jąc ten ogólny zakres na uwadze, wypracowano szczegółowe kryteria gromadzenia 
zbiorów. Było to bardzo ważne dla konsekwentnego budowania zasobów Muzeum 
Oświaty Pomorskiej (czyli zbiorów specjalnych historycznych) i unikania przypad-
kowego, chaotycznego zbieractwa. Przyjęto następujące kryteria szczegółowe:
1. Kryterium podmiotu – dotyczy materiałów, których wytwórcą były podmioty 

z kręgów oświaty Pomorza: uczniowie, nauczyciele, instytucje oświatowe, sto-
warzyszenia uczniowskie i nauczycielskie;

2. Kryterium przedmiotu opracowania – dotyczy opracowań na temat oświaty 
pomorskiej, a zwłaszcza poświęconych konkretnym placówkom, stowarzysze-
niom, osobom;

3. Kryterium użytkownika – dotyczy materiałów, które nie muszą stanowić spe-
cyfiki pomorskiej, ale które były używane w placówkach oświatowych w tym 
regionie, zwłaszcza w  dawnych czasach, np. podręczniki, pomoce szkolne, 
meble szkolne;

4. Kryterium dawności i unikalności – dotyczy materiałów, które pozyskuje się 
jako szczególnie cenne, gdyż są bardzo rzadkie, unikatowe lub dokumentują 
bardzo dawną szkołę i oświatę; w tym wypadku przyjmuje się, że czym starsze 
obiekty, tym chętniej włącza się je do zbiorów, rezygnując z kryterium odno-
szącego się do związków z oświatą pomorską;

5. Kryterium przykładu zjawiska typowego – dotyczy materiałów, które przy-
kładowo dokumentują (lub ilustrują) codzienną pracę uczniów, nauczycieli, 
stowarzyszeń i instytucji oświatowych oraz inne przejawy życia szkolnego, np. 
przebieg imprez i uroczystości, folklor szkolny;

6. Kryterium wybitnego osiągnięcia i ważnego wydarzenia – dotyczy materia-
łów, które dokumentują wybitne, niezwykłe osiągnięcia uczniów i nauczycieli 
w naszym regionie, ważne wydarzenia w sferze oświaty, nie tylko na Pomorzu, 
ale i w całej Polsce;

7. Kryterium szczególnej wartości poznawczej – stosuje się wobec materiałów, 
które nie są związane bezpośrednio z oświatą pomorską, ale które ze względu 
na swoje walory poznawcze warte są zachowania w Muzeum i prezentowania 
zwiedzającym, np. książka pisana alfabetem Braille’a, ekslibrisy3.

Nietrudno zauważyć, że wiele zabytków spełnia kilka kryteriów. W analizie 
wartości historycznej należy również brać pod uwagę epokę, w  jakiej powstały 
zabytki. Specyfika czasów wyznacza dodatkowe kwalifikacje dla materiałów do 

3 M. Golly-Nowak, Zasady gromadzenia i  opracowania zbiorów Muzeum Oświatowego (ustalenia 
wstępne) [maszynopis], Gdańsk 1993 – opracowanie w dokumentacji Wydziału Zbiorów Specjal-
nych PBW w Gdańsku.
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zbiorów historycznych. W dziejach oświaty pomorskiej odrębne epoki określają 
następujące cezury (daty umowne): 

I. okres staropolski, do roku 1772,
II. lata 1772–1920,

III. lata 1920–1939,
IV. lata 1939–1945,
V. lata 1945–1950,

VI. lata 1950–1956,
VII. lata 1956–1980,

VIII. lata 1980–1989,
IX. lata od 1989 roku.

Trzeba wyjaśnić, że zabytki związane z edukacją w okresie staropolskim 
są niezwykle rzadkie na Pomorzu i trudne do pozyskania przez bibliotekę (np. 
z powodu bardzo wysokich cen antykwarycznych). Wyjątek stanowią pozyskane 
do naszych zbiorów książkowych w latach 70. ubiegłego wieku starodruki, które 
pochodziły z biblioteki przedwojennego gimnazjum w Wejherowie. Najstarsze 
nabytki, jakie posiadamy w Muzeum, zostały wytworzone na początku XIX w. 
Pomorzanie patrzą z zazdrością na zachowane zasoby archiwalne szkół w środko-
wej i południowej Polsce, tradycje tych szkół sięgają jeszcze XVII w.

W tym wykazie epok warto zwrócić uwagę na okres powojenny, na lata 1945– 
–1950, które stanowiły w historiografii Polski upowszechnianej w czasach PRL 
białą plamę. Wiedza na ten temat przebijała się do świadomości Polaków jeszcze 
długo po 1989 r. Tymczasem jest to okres interesujący dla zbiorów bibliotecznych, 
ze względu na materiały dokumentujące „wybuch” przedsiębiorczości Polaków 
w odbudowie Polski po zniszczeniach wojennych, w  tworzeniu nowych lub re-
aktywowaniu przedwojennych instytucji, szkół, stowarzyszeń, fabryk i  sklepów4. 
Publikacje z tego okresu – którego koniec związany jest z definitywną likwidacją 
prywatnych inicjatyw i wprowadzaniem sowieckich rozwiązań – wydawane były 
przeważnie bardzo skromnie (na marnym papierze, bez koloru, w  szarych, tek-
turowych okładkach), jednak zawarty w nich „materiał dowodowy” na aktywność 
i  inicjatywę społeczeństwa polskiego, w tym w dziedzinie edukacji, wart jest za-
chowania5. 

4 W.A. Ciszewska, Źródła do badań nad dziejami książki lat 1945–1950, „Biuletyn EBIB” 2007,  
nr 1(82), http://www.ebib.pl/2007/82/a.php?ciszewska [dostęp: 10 września 2014].

5 Na przykład publikacje Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej Dorastający chłopcy od 14– 
–17 lat, Warszawa 1946, wydawnictwa Gebethner i Wolff Prawidła poprawnej wymowy polskiej, 
Kraków 1946.
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Il. 2. „Filomata: pisemko młodzieży” 1923, nr 10, s. 1 (Pisemko młodzieży gimnazjalnej 
w Brodnicy, ukazywało się w latach 1922–1923)

Ustanowienie kryteriów gromadzenia zbiorów historycznych jest bardzo ważne 
w procesie selekcji materiałów do zbiorów: warto być przygotowanym do starań 
o cenne nabytki, do selekcji darów, do odkrycia wśród nich prawdziwych pereł. 

Przedstawione w  artykule kolekcje nie wyczerpują listy tematycznych grup 
zbiorów w naszej Bibliotece, stanowią autorski wybór tych najciekawszych.

Historyczne kolekcje w zbiorach książek, czasopism i multimediów

Do najstarszych naszych zbiorów należy kolekcja 56 woluminów starych dru-
ków, które zawierają 99 dzieł (w części współoprawnych). Przeważają zbiory praw 
i pism politycznych, a wśród innych publikacji uwagę zwracają 32 tomy dzieł Jana 
Jakuba Rousseau wydane w latach 1793–1795 w Bazylei. Najstarszym drukiem jest 
dzieło Jana Herburta pt. Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta wydane 
w Zamościu w 1557 r. W proweniencji tych woluminów interesujące jest to, że 
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przynajmniej część z nich była w zbiorach przedwojennej biblioteki nauczycielskiej 
Gimnazjum Państwowego w Wejherowie, która odziedziczyła z kolei zbiory po 
pruskim Królewskim Progimnazjum w tym mieście6. 

Na grupę zbiorów historycznych, które zostały najwcześniej zainicjowane i któ-
re były następnie konsekwentnie uzupełniane, składają się publikacje pedagogiczne 
i  psychologiczne sprzed 1939 r. Do dzieł pedagogicznych wydanych w XIX w. 
należy np. Orbis pictus Jana Amosa Komeńskiego wydany w  Pradze w  1896 r. 
W największej liczbie występują pisma z nurtu nowej pedagogiki wybitnych peda-
gogów i psychologów polskich oraz europejskich. Zręby tego zasobu przygotował 
K. Jasiulaniec i jego żona Leokadia Jasiulaniec (późniejszy wieloletni dyrektor bi-
blioteki), zapewniając nauczycielom w  latach powojennych aktualny księgozbiór 
pedagogiczny. Stał się on z czasem cenną kolekcją klasyków pedagogiki nowego 
wychowania. Obecność w tej kolekcji takich pozycji, jak dzieło Marii Montessori 
wydane w 1913 r., prac Henryka Rowida i Janusza Korczaka wydanych po I wojnie 
światowej, ma duże znaczenie w Gdańsku, gdzie polskie księgozbiory tworzono po 
wojnie prawie od podstaw i nadal istnieje potrzeba ich aktywnego uzupełniania. 

Książki i czasopisma dla dzieci i młodzieży wydawane po wojnie były groma-
dzone dość licznie, natomiast wydawnictwa sprzed 1939 r. zaczęto pozyskiwać 
aktywnie przed kilkunastoma laty, decydując się nawet na dokonanie zakupów, 
jak w  przypadku przedwojennych roczników „Płomyka” i „Płomyczka”. Zamia-
rem placówki jest dalsze pozyskiwanie dawnych czasopism i  książek dla dzieci 
i młodzieży.

W latach 90. XX w. podręcznikom i pomocom szkolnym nadano status zbio-
rów archiwalnych, zarówno tym najstarszym, wydanym jeszcze w  XIX w., jak 
i nowszym, opublikowanym w okresie Polski Ludowej. Obecnie zbiór liczy kil-
ka tysięcy egzemplarzy. Planowane jest pozyskanie jak najbardziej kompletne-
go zbioru polskich podręczników szkolnych. Do zbiorów przyjmowane są także 
podręczniki w języku niemieckim, które stosowane były w szkołach niemieckich  
w regionie do końca okupacji. W tej grupie szczególnie pożądane są podręczni-
ki wydane w Wolnym Mieście Gdańsku. Ciekawym nabytkiem są polskie pod-
ręczniki i pomoce szkolne wydane w czasie II wojny światowej lub zaraz po jej 
zakończeniu na potrzeby młodzieży polskiej rozsianej po świecie, np. na Bliskim 
Wschodzie, w Niemczech, w Związku Radzieckim. Niedawno trafił do biblioteki 
cenny dar kilku podręczników do użytku szkół dla dzieci polskich w ZSRR wyda-
nych w Moskwie w okresie II wojny światowej.

Podręczniki szkolne, jak wiadomo, traktowane były w  bibliotekach pedago-
gicznych przez lata jako zbiory z zasady nietrwałe, nieprzeznaczone do archiwizo-

6 Wskazują na to pieczęcie na stronach tytułowych kilkunastu tomów o treści: „König Progym-
nasium zu Neustadt” (Königliches Progymnasium zu Neustadt) oraz „Bibljoteka nauczycielska 
Gimnazjum Państwowego w Wejherowie”.
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wania, w wyniku czego nie mamy dzisiaj nawet kompletu podręczników z okresu 
Polski Ludowej, mimo że wydawane były wówczas w ogromnych nakładach.

Lata 1950–1956 zaznaczyły się w bibliotekach przymusowym gromadzeniem 
komunistycznych publikacji propagandowych, pism komunistycznych przywód-
ców, zniekształconych komunistyczną ideologią podręczników i innych opracowań. 
Ten zrazu „aktualny” zbiór, w którym chętnie przeprowadzano selekcję po 1956 r., 
z czasem został określony jako specyficzny zbiór historyczny, którego zachowanie 
i dalsze uzupełnianie było bardzo ważne ze względów archiwalnych. Z tego powo-
du, kiedy nastały czasy kolejnych „czystek” w księgozbiorach bibliotek po 1989 r., 
nie podlegał on już tak intensywnej selekcji jako zbiór wydawnictw zbędnych. 

Do zbiorów ważnych ze względów pedagogicznych i  historycznych należą 
książki i  czasopisma o  tematyce harcerskiej, liczące obecnie blisko 350 tytułów. 
Zbiory „harcerskie” były wprawdzie pozyskiwane regularnie przez biblioteki peda-
gogiczne, co ułatwiało masowe ich wydawanie w okresie PRL, jednak uznanie ich 
jako kolekcji godnej pełnego skompletowania przyczyniło się do systematycznego 
uzupełniania brakujących pozycji dawnych i nowych. Dzięki współpracy z zasłu-
żonymi harcmistrzami pomorskimi pozyskano wiele cennych publikacji. Jednym 
z najhojniejszych ofiarodawców jest harcmistrz Sylwester Glapiak, dzięki któremu 
w zeszłym roku uzupełniono zbiory o 46 książek i kilkadziesiąt numerów czaso-
pism harcerskich.

Il. 3. Wystawa stała w Muzeum Oświaty Pomorskiej PBW w Gdańsku: widoczna jest stara 
katedra z końca XIX w., tabliczka szkolna, dawne ławki, piórniki
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W roku 2009 pozyskano zbiór wyjątkowy – bibliotekę Oddziału Gdańskie-
go Polskiego Związku Esperantystów w liczbie ponad 400 egzemplarzy. Kolekcja 
esperancka jest nadal rozwijana, obecnie liczy blisko 500 egzemplarzy i  stanowi 
największy zbiór esperantianów na Pomorzu7. Wielu esperantystów działających 
w  Trójmieście było lub jest nauczycielami i  udziela się w  nauczaniu esperanto. 
Przekazana nam biblioteka stanowi zatem rodzaj biblioteczki nauczycielskiej. 
Składają się na nią książki i czasopisma w języku esperanto, książki o esperanto 
i do nauki tego języka. W podarowanym zbiorze są pozycje, które ukazały się jesz-
cze za życia Ludwika Zamenhofa, jak np. wydany w 1907 r. w Berlinie słownik 
niemiecko-esperancki8 czy opracowanie Adama Zakrzewskiego wydane w 1905 r. 
w Warszawie: Język międzynarodowy: historya, krytyka, wnioski.

Gdańskie tradycje „Solidarności”, w których również biblioteka pedagogiczna 
miała swój aktywny udział, dały naturalny impuls do pozyskiwania książek i mul-
timediów poświęconych „pierwszej «Solidarności»” i  opozycji demokratycznej 
w PRL. Przygotowane w 2010 r. z okazji 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierp-
niowych zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat „Solidarności” – w opar-
ciu o nasze zbiory – wyszczególnia, oprócz artykułów w czasopismach, 130 książek,  
22 pozycje audiowizualne, 36 pozycji dokumentów życia społecznego (ograniczo-
nych do najważniejszych publikacji)9. Zbiory dotyczące NSZZ „Solidarność” oraz 
opozycji w okresie PRL są oczywiście systematycznie rozwijane i służą nauczycie-
lom oraz uczniom do nauki historii najnowszej. 

Gromadzone od lat 70. XX w. zbiory audiowizualne w postaci przezroczy, płyt 
analogowych oraz taśm magnetofonowych na progu XXI w. wyszły z użycia, ustę-
pując najpierw w latach 90. XX w. kasetom magnetowidowym, a następnie – na 
początku XXI stulecia – płytom cyfrowym. W  tej grupie niegdyś nowoczesnych 
środków dydaktycznych, wart uwagi jest zachowany zbiór płyt winylowych z nagra-
niami znakomitych bajek muzycznych oraz zbiór kompletów przezroczy z obrazko-
wymi bajkami, z materiałami wizualnymi do nauki różnych przedmiotów. 

Specyficzną kolekcję historyczną stanowi zbiór – świadomie przez nas kilka lat 
temu zainicjowany i rozwijany – klasyki filmowej na płytach cyfrowych. Decyzję 
o gromadzeniu dzieł Frederica Felliniego, Ingmara Bergmana, Andrzeja Wajdy, 
Krzysztofa Kieślowskiego i innych wielkich twórców kina podjęto w celu wspomo-
żenia szkół w edukacji filmowej, umożliwienia młodzieży poznania wybitnych, fil-
7 M. Ciesielska, M. Schramm, Publikacje w języku esperanto (oraz dotyczące esperanto) dostępne w Pe-

dagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku – zestawienie bibliograficzne, Gdańsk 2009, aktu-
alizacja: 2011 r., http://pbw.gda.pl/archiwum_www/esperanto_bibl.html [dostęp: 10 wrześ- 
nia 2014].

8 Wörterbuch Teutsch-Esperanto, unter red. L.L. Zamenhof, 3. Aufl., Berlin [1907].
9 K. Podobińska, A. Zawistowska, Solidarność w  zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w  Gdańsku – zestawienie bibliograficzne w  wyborze, Gdańsk [2010], http://pbw.gda.pl/archi-
wum_www/bibliosolidar2010.html [dostęp: 10 września 2014].
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mowych tekstów kultury. Obecnie filmoteka, w której obok zbioru filmów dydak-
tycznych, kolekcji ekranizacji lektur szkolnych, znajdują się znane dzieła klasyków 
kina polskiego i światowego, liczy ok. 1500 tytułów (na płytach DVD i CD)10. 

W  grupie zbiorów cyfrowych zarysowuje się inna ciekawa kolekcja: zbiory 
książki mówionej wydawanej na płytach CD. Liczące kilkaset egzemplarzy au-
diobooki, zawierające książki czytane przez wybitnych aktorów, cieszą się dużym 
zainteresowaniem czytelników. Niestety, zbiory książki mówionej na taśmach  
magnetofonowych odchodzą do przeszłości, mimo bardzo cennej zawartości.

Kolekcje w zbiorach Muzeum Oświaty Pomorskiej

W  Muzeum Oświaty Pomorskiej, w  którym gromadzone są zbiory specjal-
ne historyczne, przeważają kolekcje utworzone przez bibliotekarzy, podobnie jak 
w zbiorach książek, czasopism i multimediów. Historia gromadzenia dokumentów 
życia społecznego – w szerszym znaczeniu tego terminu – zaczęła się skromnie, 
w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy w PBW w Gdańsku zaczęto zbierać pierwsze 
egzemplarze o charakterze druków ulotnych, mające stanowić pomoce metodyczne 
dla nauczycieli (zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.). W latach 1976 i 1979 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku wydawało okólniki do nauczycie-
li z prośbą o przekazywanie do zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Gdańsku materiałów piśmienniczych, dokumentujących oświatę Ziemi Gdań-
skiej. Jednak pozyskiwanie edukacyjnych dokumentów musiało opierać się przede 
wszystkim na aktywności bibliotekarzy. Na przełomie lat 70. i 80. zostały pozyska-
ne cenne starodruki oraz pierwsze dziewiętnastowieczne kroniki szkolne. W latach 
80. przystąpiono już do systematycznego gromadzenia zbiorów takich, jak rękopi-
sy, dokumenty życia społecznego (pisma ulotne), fotografie itp., stanowiących ma-
teriały źródłowe do historii oświaty pomorskiej. W 1991 r. rozszerzono zaintereso-
wania o zabytkowe przedmioty związane z danymi szkołami i utworzono Wydział 
Muzealny, a w jego ramach małe Muzeum Oświatowe. W 2001 r., po uzyskaniu 
dodatkowych pomieszczeń i przygotowaniu nowej, obszerniejszej ekspozycji stałej, 
ale też dzięki znacznemu powiększeniu zbiorów, otworzono uroczyście Muzeum 
Oświaty Pomorskiej (w strukturze Wydziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki).

W Muzeum gromadzone są zbiory w podziale na grupy formalne (z których 
każda ma swoją księgę inwentarzową). Liczba zinwentaryzowanych zbiorów wy-
nosi ponad 7700 jednostek: rękopisów – blisko 1500, dokumentów życia społecz-
nego – ponad 3300, fotografii, negatywów i mikrofilmów – razem ponad 2700,  

10 W  oparciu o  filmotekę działa w  bibliotece Międzyszkolne Koło Filmowe, a  w  jego ramach 
odbywają się zajęcia z edukacji filmowej.
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dokumentów cyfrowych (płyt CD i DVD) – 90. Według wstępnej ewidencji zbio-
ry przedmiotów zabytkowych oraz zbiory ikonograficzne dużych formatów (ta-
kie jak plakaty, afisze, plansze dydaktyczne, ilustracje szkolne itd.) liczą ok. 1000  
egzemplarzy. Większość kolekcji zostało wyodrębnionych według kryterium  
tematycznego, grupując eksponaty z różnych formalnych grup zbiorów11. 

Il. 4. Wystawa stała w Muzeum Oświaty Pomorskiej PBW w Gdańsku: widoczne są przed- 
wojenne rzutniki i projektor oraz „Szkolna Gazetka Ścienna” z 1936 r.

Najcenniejsze zabytki znajdują się w grupie dokumentów i kronik szkolnych 
(mamy 30 kronik). Do najstarszych kronik należy założona w  1871 r. kronika 
szkoły podstawowej w Mierzeszynie (miejscowości na zachód od Pruszcza Gdań-
skiego), obejmująca w jednym tomie historię szkoły i miejscowości do roku 1961, 
mimo zmiany władz państwowych po II wojnie światowej. Do roku 1944 zapisy-
wana była po niemiecku, od roku 1945 po polsku. Interesujący przykład ze zbiorów 
dokumentów szkolnych stanowi dar 38 dzienników szkolnych z  lat 1946–1976 
z wiejskich szkół podstawowych pod Bytowem – w Bukowie i Mydlicie. Zapisane 
w nich informacje o tematach lekcji, uroczystościach, obecnościach i nieobecno-
ściach uczniów i nauczycieli (z różnych przyczyn, np. na skutek epidemii odry), 
niecodziennych wydarzeniach i wizytach, kreślą realny, żywy obraz życia szkolnego 
w tamtych czasach.
11 Stan na koniec czerwca 2014 r. 
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Życiorysy i  dokumenty nauczycieli w  zbiorze rękopisów, dokumentów życia 
społecznego (dżs) i  fotografii, w  szczególności opracowane przez komisje histo-
ryczne w Związku Nauczycielstwa Polskiego do lat 80. ubiegłego wieku, stanowią  
cenny materiał źródłowy do badania losów nauczycieli polskich na Pomorzu (zasób 
liczy ponad 70 biografii i autobiografii). W ostatnich latach pozyskiwane są zbiory 
biograficzne, związane z wybitnymi pedagogami, w postaci kopii cyfrowych róż-
nych materiałów – rękopisy, zdjęcia, filmy, publikacje, wypożyczone z zasobów pry-
watnych. Przykładem są płyty DVD z kopiami materiałów użyczonych przez Lecha 
Falandysza, nauczyciela fizyki w gdańskich liceach, autora podręczników do fizyki, 
które zawierają 180 skopiowanych dokumentów piśmienniczych i ikonograficznych 
związanych z jego pracą zawodową. Można powiedzieć, że płyty te zawierają swo-
istą kolekcję materiałów poświęconych jednej osobie. Podobny charakter mają płyty 
z materiałami związanymi z Romanem Lewtakiem, pedagogiem, wybitnym współ-
twórcą, a następnie przewodniczącym „Solidarności” oświatowej w Polsce w latach 
1980–198112. 

Materiały kwalifikowane do tworzącej się kolekcji pod nazwą prace nauczycieli 
stanowią takie nabytki, jak prace magisterskie i doktorskie, konspekty zajęć, im-
prez szkolnych i wystaw, programy autorskie, pomoce szkolne, publikacje itd. Naj-
starszymi eksponatami są dwa zeszyty z konspektami lekcji w języku niemieckim: 
do nauczania języka niemieckiego i  religii z 1900 r. oraz do nauczania różnych 
przedmiotów z 1903 r. 

Podjęto także decyzję o  rozwijaniu kolekcji nazwanej dokumenty i  pra-
ce uczniów, do której oprócz świadectw, legitymacji, dyplomów i  innych doku-
mentów urzędowych, zaliczane są zeszyty szkolne, prace zaliczeniowe, uczniow-
skie gazetki szkolne, pamiętniki, prace plastyczne, rękodzielnicze. W  zbiorze  
39 uczniowskich zeszytów najstarszym zabytkiem jest zeszyt do kaligrafii w  ję-
zyku niemieckim z roku szkolnego 1899/1900. Cennym darem były przekazane 
przez Henryka Jabłońskiego, bibliotekarza związanego z Gdynią i z Gdańskiem, 
23 zeszyty do różnych przedmiotów, z których trzy prowadzone były podczas na-
uki na tajnych kompletach w miejscowości Firlej pod Lublinem w roku szkolnym 
1944/1945, a pozostałe w czasie nauki w gimnazjum i liceum w Gdyni w latach 
1945–1950. Wśród świadectw szkolnych cennym nabytkiem są dwa oryginalne 
świadectwa z Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Do wyjątko-
wych zabytków należą też robótki uczniowskie wykonane w latach 30. XX w. na 
lekcjach prac ręcznych w szkołach powszechnych: worek na chleb z haftem wyko-
nanym przez Felicję Skrzypczakównę (po mężu Krzymińską), uczennicę klasy VI 
szkoły powszechnej w Lesznie w roku szkolnym 1935/1936 i makatka wyhaftowa-

12 Roman Lewtak – gdańszczanin, nauczyciel języka polskiego, doktor nauk humanistycznych, 
przewodniczący Krajowej Rady Sekcji Oświaty i  Wychowania NSZZ „Solidarność” w  latach 
1980–1981, działał w podziemiu w stanie wojennym, zmarł w 1987 r.
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na przez Teresę Kargol (po mężu Ziębę), uczennicę klasy III Szkoły Powszechnej 
nr 53 we Lwowie w roku szkolnym 1938/193913.

W grupach dokumentów piśmienniczych powiększa się systematycznie zbiór 
gazetek szkolnych i innych szkolnych wydawnictw,  jak jednodniówki, księgi pa-
miątkowe, drukowane sprawozdania. Zawierają one prace uczniowskie i nauczy-
cielskie. Po latach zachowują obraz życia szkolnego, zainteresowań uczniów, pa-
miętnych wydarzeń. Najstarszym egzemplarzem pisma młodzieży szkolnej, jaki 
pozyskano, jest „Filomata: pisemko młodzieży”, które było wydawane w Brodnicy 
w latach 1922–1923 (posiadamy nr 10 z 1923 r.). Zasób gazetek i jednodniówek 
szkolnych liczy razem ponad 215 tytułów w zbiorach dżs-ów, rękopisów, mikro-
filmów.

Interesujące nabytki pozyskano do zbiorów ikonograficznych dużych forma-
tów,  jak afisze, plakaty, plansze dydaktyczne, gazetki szkolne ścienne, ilustracje 
szkolne (wydane drukiem lub w postaci zdjęć na papierze fotograficznym). Do tej 
grupy przybyła kilka lat temu prywatna kolekcja zawierająca 32 przedwojenne ilu-
stracje szkolne, w tym graficzne pomoce dydaktyczne (do powieszenia na ścianie), 
wydane drukiem w latach 30. XX w. Kolekcję zgromadził nieżyjący już nauczyciel, 
który przeprowadził się po wojnie z Łodzi do Gdańska. Cenny zbiór przekazała 
jego synowa, również gdańska nauczycielka. Zbiór pochodzący ze szkół w Łodzi 
mógł stanowić wyposażenie każdej szkoły w Polsce. Kolekcja o wyraźnie patrio-
tycznym wydźwięku zawiera: pięć numerów „Szkolnej Gazetki Ściennej”, mapki 
poglądowe II Rzeczypospolitej, ilustracje szkolne, portrety prezydentów Polski 
i marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Przedwojenny projektor do wyświetlania filmów i trzy przedwojenne rzutniki 
do przezroczy to pierwsze eksponaty, które otrzymano do zbiorów zabytkowych 
przedmiotów związanych z  dawnymi szkołami. Projektor i  rzutniki zachowały 
się w bardzo dobrym stanie. W  latach 30. XX w. były wykorzystywane na lek-
cjach w szkołach dla dziewcząt, prowadzonych przez Siostry Zmartwychwstanki 
w Wejherowie (szkole powszechnej, gimnazjum i liceum). Ten stary sprzęt zain-
spirował nas do tworzenia kolekcji przedmiotów stanowiących wyposażenie klas 
szkolnych oraz specjalnej podkolekcji pomocy szkolnych. W  tej grupie zbiorów 
najstarszy i unikalny eksponat stanowi katedra szkolna z końca XIX w., pochodzą-
ca ze szkoły wiejskiej w miejscowości Mydlita pod Bytowem, wykonana w warsz-
tacie stolarskim na Pomorzu. W salkach ekspozycyjnych prezentowane są ponadto 
dwie przedwojenne ławki szkolne ze szklanymi kałamarzami, pochodzące ze Szko-
ły Powszechnej nr 1 w Gdyni, duże, stare, stojące liczydło drewniane, stary stojak 
do map, przedwojenny krzyż i godło Polski do zawieszenia na ścianie. Do zbioru 
pomocy szkolnych – oprócz już wymienionych eksponatów – pozyskano liczne 

13 Obie panie były nauczycielkami w Gdańsku, obecnie są na emeryturze.



Historyczne kolekcje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej...     

45

plansze dydaktyczne powojenne, modele urządzeń, a nawet polową radiostację do 
zajęć z przysposobienia obronnego w czasach PRL.

 

Il. 5. „Kontakty: pismo oświaty niezależnej” 1984, nr 13, s. 1. (Pismo podziemne, ukazywało się 
w Gdańsku w latach 1983–1989)

W grupie zabytkowych przedmiotów wyodrębniono też kolekcję pod nazwą 
wyposażenie ucznia. Pozyskano do niej również cenne i  rzadkie eksponaty: ta-
bliczkę szkolną sprzed stu lat, drewniany piórnik z wyposażeniem sprzed 1939 r., 
stary tornister szkolny sprzed 1950 r., białą, popelinową bluzkę szkolną, należącą 
do uczennicy szkoły powszechnej w latach 30. XX w. Do młodszych eksponatów, 
wartych zachowania, ponadto budzących niezmiennie duże zaciekawienie wśród 
młodzieży szkolnej, należą drewniane piórniki z wyposażeniem z lat 50. i 60. oraz 
fartuszki szkolne z tarczami z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. 

Dwadzieścia lat temu dzięki współpracy z harcmistrzami gdańskimi, a zwłasz-
cza z Witoldem Lechem Rusiniakiem i z Zofią Kuropatwińską zapoczątkowano 
tworzenie w Muzeum kolekcji harcerskiej. Obecnie liczy ona ponad 600 jedno-
stek inwentarzowych w grupie rękopisów, dżs-ów i zdjęć. Składają się na nią rę-
kopiśmienne kroniki drużyn, dokumentacje obozów, czasopisma, jednodniówki, 
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wydawnictwa jubileuszowe i  inne publikacje, wydawnictwa Poczty Harcerskiej, 
biografie, zdjęcia itd. Niedawno przekazano do niej nieduży, ale unikalny dar: do-
kumenty i zdjęcia związane z przedwojennym harcerstwem. Obok pamiątek, które 
przetrwały wojenną pożogę, bardzo cenne są też dokumenty drużyn gdańskich 
z  lat 50. i  60. XX w., a wśród nich kronika zuchów 22. Drużyny im. Ludwiki 
Wawrzyńskiej „Watra” w Gdańsku, prowadzona w latach 1956–1964. W zbiorach 
ikonograficznych dużych formatów wyróżnia się przekazany dar kilkudziesięciu 
plakatów harcerskich z okresu PRL. Zbiór zabytkowych przedmiotów liczy blisko 
sto eksponatów: proporczyków, emblematów, odznak – i  najcenniejsze nabytki – 
przedwojenny proporzec z lilijką Morskiej Drużyny Harcerzy w Gdyni, mundury 
sprzed 60 lat zasłużonych gdańskich harcmistrzów oraz sztandar 18. Gdańskiej 
Drużyny Harcerzy im. Załogi ORP „Orzeł” (Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz). Wymie-
niony sztandar wraz z innymi dokumentami tej drużyny stanowią cenną podkolek-
cję, związaną z jedną z najbardziej prężnych harcerskich drużyn żeglarskich w tam-
tych czasach w Polsce. Z dokumentów i zdjęć oraz relacji harcmistrzów wyłania 
się ciekawy obraz całego harcerstwa w Gdańsku i w innych miastach pomorskich 
(a przynajmniej dużej jego części). Można powiedzieć, że kształtując w dzieciach 
i  młodzieży harcerską dzielność i  prawdziwy patriotyzm, drużyny działały wła-
ściwie „mimo” Polski Ludowej, omijając jej ideologiczne nakazy i organizacyjne 
utrudnienia.

Kolekcja na temat „Solidarności” oświaty pomorskiej jest w zbiorach specjalnych 
historycznych w   gdańskiej bibliotece pedagogicznej zbiorem obszernym i  stale 
rozwijanym. Dzięki staraniom udało się pozyskać m.in. skany oryginalnego doku-
mentu (będącego w rękach prywatnych) – protokołu porozumienia przedstawicieli 
„Solidarności” z Ministrem Oświaty i Wychowania na zakończenie głośnego straj-
ku 17 listopada 1980 r.14. Oprócz dokumentów, kronik, druków ulotnych i zdjęć 
postanowiono kolekcjonować biblioteczki wydawnictw bezdebitowych z  okresu 
PRL, gromadzone w domach działaczy „Solidarności” oświatowej, uznając te pry-
watne zasoby za świadectwo szczególnej aktywności wybitnych pedagogów. Bardzo 
hojnymi ofiarodawcami były nauczycielki i  działaczki: Zofia Madej, Małgorza-
ta Szweykowska i Z. Kuropatwińska. Dar Z. Madej liczy ponad 1000 publikacji  
z   drugiego obiegu wydawniczego z  lat 1976–1989. Dzięki pozyskaniu tych  
bibliotek udało się skompletować pokaźny zbiór czasopism z kręgów oświatowych, 
nauczycielskich i uczniowskich oraz innych publikacji wydawanych poza cenzurą 
w Trójmieście i innych miastach pomorskich w latach 1980–1989. 

Z satysfakcją też przyjęto dar jedyny w swoim rodzaju: księgozbiór całej kon-
spiracyjnej biblioteki Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Przekazana biblioteka stanowi rzadki na-
14 Protokół ustaleń w  sprawie postulatów nauczycieli i  pracowników oświatowo-wychowawczych […]

NSZZ Solidarność w Gdańsku, Gdańsk 17 listopada 1980 r.
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bytek kolekcji „zamkniętej”. Składa się na nią 1483 książek i czasopism z drugiego 
obiegu wydawniczego, a także inwentarz, katalog i karty książek z odnotowanymi 
wypożyczeniami. Dzięki kontaktom z zasłużonymi działaczami, pozyskanym ma-
teriałom, poznaniu historii i  problematyki Solidarności oświatowej możliwe było 
zorganizowanie konferencji naukowo-wspomnieniowej pt. Co dała Solidarność pol-
skiej szkole? z okazji 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”15. 

Zasoby w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej 

Biblioteka przystąpiła do projektu pod nazwą Pomorska Biblioteka Cyfrowa 
w 2009 r., pierwsze pozycje zostały zamieszczone w 2010 r. Obecnie nasze zasoby 
w PBC liczą 469 tytułów, kolejne 100 tytułów czeka na digitalizację. W opracowa-
niu są skany następnej grupy zbiorów. Na zawartość naszych zasobów w PBC skła-
dają się obecnie: starodruki, najstarsze kroniki szkolne założone w XIX w., kronika 
harcerska i opracowanie na temat harcerstwa pomorskiego, zeszyty uczniowskie, 
przedwojenne książki pedagogiczne i psychologiczne, w tym wydane w XIX w., 
przedwojenne podręczniki i pomoce szkolne, literatura piękna i inne cenne książki 
z XIX i początku XX w.

Odwiedziny w  bibliotekach cyfrowych dają nie tylko nieograniczony dostęp 
do umieszczonych w nich dzieł, ale także propagują zasoby materialne bibliotek. 
Dzięki PBC czytelnicy biblioteki mogą zapoznać się z cennymi, rzadkimi dzieła-
mi i wykorzystać je do zgłębiania historii Polski i naszego regionu. Przeglądając 
cyfrowe zasoby, mają także możliwość zorientowania się w charakterze naszych 
zbiorów i zaplanowania skorzystania z nich w naszej siedzibie. Bibliotekarze mają 
ogromną satysfakcję z popularyzacji zbiorów swojej biblioteki, a także z faktu, iż 
cenne zabytkowe dzieła dzięki digitalizacji są lepiej chronione, że dzięki realizacji 
projektu uczestniczą w zachowaniu dziedzictwa przeszłości.
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Historical collections in the Voivodeship  
Pedagogical Library in Gdańsk

Abstract: The basic thematic criterion of creating a collection of the VPL in Gdańsk, existing 
since 1946 and comprising nearly 210 000 units in its collection, underlines the specialist profile 
of the library:  former and contemporary pedagogy, psychology, and education in Poland, 
especially education in the Gdańsk Pomerania. Historical groups have been created in each 
collection group: books, magazines, audiovisual collection, and special historical collection, 
located in the Museum of the Pomerania Education. The collections took their current shape 
gradually, depending on the inflow of the antiques and on the decision of the librarians to treat 
the collection as a valuable national heritage. Some large thematic collections include all the 
collection groups, e.g. concerning scouting, Pomeranian education, educational „Solidarity”. The 
root of the first valuable collection can be found in the classic works of psychology and pedagogy 
from the 19th and the first half of the 20th century. The unique historic groups include e.g.  
56 volumes of old prints including 99 works, old school chronicles and documents, pre-war 
school aides and illustrations, secret library of illegal publishing from the 1980s of the educational 
„Solidarity” in Gdańsk, esperanto library. After starting the Pomeranian Digital Library project 
in 2009, valuable collections are being digitized – over 500 units have already been published 
on-line.

Keywords: Voivodeship Pedagogical Library in Gdańsk, Pomeranian education, special 
historical collections, education museums, historical collections 
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Księgozbiory historyczne w zasobach  
Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu

Ewa aNdrySiak

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytet Łódzki  

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego 
w Kaliszu

Wstęp

Zbiory bibliotek pedagogicznych to obok książek i czasopism także zbiory specjal-
ne, a pośród nich kolekcje historyczne, rękopisy i starodruki, ekslibrisy, kartografia, 
fotografie, dokumenty życia społecznego i inne.

Obecność zbiorów specjalnych w zasobach działającej od 1949 r. kaliskiej bi-
blioteki pedagogicznej (dziś Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego 
w  Kaliszu) nie jest sprawą przypadku. Pierwsze, w  1976 r., trafiły do książnicy 
przezrocza i mikrofilmy. Mikrofilmy, bo tylko w takiej formie biblioteka mogła 
pozyskać dostęp do źródeł. W roku następnym (1977) dołączyły zbiory audiowizu-
alne (filmy, płyty gramofonowe, taśmy magnetofonowe), kartografia i fotografie. 
Tematyka zbiorów specjalnych rozszerzyła się w  roku 1979, kiedy pojawiły się 
pierwsze starodruki oraz grafika (w  tym ekslibrisy). Dziesięć lat później (1989) 
biblioteka zaczęła gromadzić kasety VHS, później dołączyły dokumenty elektro-
niczne (płyty CD i DVD). Od roku 1981 w Książnicy Pedagogicznej obecne są 
dokumenty życia społecznego, ukazujące życie społeczne i kulturalne Kalisza i zie-
mi kaliskiej1.

1 K. Walczak, Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w  Kaliszu: historia, działalność, 
zbiory 1949–2009, Kalisz 2009, s. 30–40. Na temat zbiorów specjalnych Książnicy pisała 
także B. Celer, Współczesne formy zbiorów specjalnych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im.  
A. Parczewskiego w  Kaliszu, [w:] Zbiory specjalne i  regionalia w  polskich bibliotekach naukowych 
i  publicznych: materiały z  III ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę 
Główną Uniwersytetu Szczecińskiego 9–11 września 2009, red. R. Gaziński, Szczecin 2010,  
s. 245–253.
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Poza tym biblioteka posiada historyczne kolekcje regionalne2, dotyczące osób, 
organizacji i  instytucji. Są to kolekcje kaliskiego pisarza i  poety Eligiusza Kor-
-Walczaka, artysty grafika Władysława Kościelniaka, Antoniny i Oskara Meysz-
towiczów (ta ostatnia obejmująca zbiory związane z  patronem Książnicy Peda-
gogicznej, Alfonsem Parczewskim), Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu. 
Kolejne kolekcje: Kaliskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Książki 1977– 
–2002, Anny i Ryszarda Templewiczów (obejmująca przede wszystkim wydawnic-
twa Kaliskiej Drukarni Akcydensowej) oraz kolekcja Technikum Ekonomicznego 
w Kaliszu, to nadal zbiory będące w trakcie opracowania.

Liczące dziś 3870 jednostek inwentarzowych3 zbiory specjalne stanowią ważny 
fragment zasobu bibliotecznego.

Specyficzną kategorią zbiorów są księgozbiory historyczne włączone do głów-
nych zbiorów książek nowych, a  przecież zachowujące swoją odrębność prowe-
niencyjną. Zbiory takie, interesujące ze względu na swoją historię i zawartość, po-
siada także kaliska książnica.

Księgozbiory historyczne Książnicy

Księgozbiór Związku Nauczycielstwa Polskiego

W roku 1973 Książnica Pedagogiczna4 przejęła liczący 6761 wol.5 księgozbiór 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którego skład weszły zarówno zbiory bi-
blioteki Oddziału Powiatowego ZNP, zorganizowanej na początku lat 30. XX w. 
przez nauczycieli i utrzymywanej z ich składek, jak i zbiory gromadzone po II woj-
nie światowej. Księgozbiór przedwojennej biblioteki ZNP przetrwał czasy oku-
pacji dzięki temu, że został zamurowany6 przez nauczyciela Zygmunta Tischera. 

Największy z  księgozbiorów historycznych Książnicy Pedagogicznej nie zo-
stał jeszcze dokładnie rozpoznany (oczekuje na swego badacza), ale bez wątpienia 
stanowi interesujący materiał do badań. Dziś jego zasób jest mniejszy niż w mo-

2 Na temat kolekcji historycznych zob. E. Andrysiak, Kolekcje historyczne w  bibliotekach pedago-
gicznych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, [w:] Biblioteki 
pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty: materiały konferencji naukowej Kalisz 11–12 maja 
2006, red. D. Wańka, Kalisz 2008, s. 125–133.

3 Stan na koniec 2013 r. 
4 Ówczesna Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Kaliszu.
5 K. Walczak, Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu: zarys działalności i perspektywy rozwoju, „Rocznik 

Kaliski” 1977, T. 10, przypis 27.
6 K. Walczak, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Kaliszu, „Rocznik Kaliski” 1981, T. 14,  

s. 322.
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mencie przejęcia, bowiem wycofano pozycje literatury marksistowskiej, znajdujące 
się w powojennej części tego księgozbioru, a występujące w wielu egzemplarzach. 

   

 

 

 

   

Il. 1. O. Decroly, é. Monchamp,  
Gry wychowawcze, Warszawa 1931

Il. 2. Walka o szkołę polską: w 25-lecie strajku 
szkolnego, red. S. Drzewiecki, Z. Nowicki,  
T. Wojeński, Warszawa 1930

Il. 3. A. Mogilnicki, Dziecko  
i przestępstwo, wyd. 2 uzup.,  
Warszawa 1925

Il. 4. K. Dąbrowski, Nerwowość dzieci  
i młodzieży, Warszawa 1935
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Na zawartość dawnej biblioteki Związku Nauczycielstwa Polskiego składają się 
m.in. edycje dla nauczycieli wydawane w różnych seriach: „Biblioteka Dzieł Pe-
dagogicznych”, „Z Praktyki Szkolnej”, „Biblioteka Przekładów Pedagogicznych”, 
wydawnictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, szereg publikacji dotyczących 
spółdzielczości, w tym w serii „Biblioteka Spółdzielcza”, literatura piękna, wiele 
wydawnictw, których tytuły i tematyka aktualne są i dziś, jak np. zbiór przemówień 
międzywojennego ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Sławo-
mira Czerwińskiego pt. O nowy ideał wychowawczy (wyd. 2, 1934).

 

Książki z  biblioteki ZNP opatrywane były nie tylko pieczęcią (Związek  
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w  Kaliszu Biblioteka) ale także ekslibrisem 
z napisem: „Biblioteka Pedagogiczna Oddziału Powiatowego ZNP w Kaliszu”.

Księgozbiór Gimnazjum Żeńskiego   
im. Anny Jagiellonki w Kaliszu 

Do zasobów Książnicy Pedagogicznej 30 grudnia 1975 r. wpłynął zbiór książek 
i czasopism (ok. 420 wol.) z proweniencją międzywojennej Biblioteki Gimnazjum 
Żeńskiego im. Anny Jagiellonki w Kaliszu (istniejącego od 1866 r.), jednej z naj-
większych kaliskich bibliotek szkolnych (ponad 7 tys. wol.) tego okresu. Po wojnie 
ocalały księgozbiór wszedł w skład biblioteki III Liceum Ogólnokształcącego, od 
roku 1971 noszącego imię Mikołaja Kopernika. 

Opublikowany w  2008 r. katalog zbioru7 odnotowuje 334 pozycje, w  tym  
321 druków zwartych w 369 woluminach i 13 tytułów czasopism w 43 wolumi-

7 Księgozbiór Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Par-
czewskiego w Kaliszu: katalog, red. B. Celer, Kalisz 2008.

Il. 5. Ekslibris ZNP w Kaliszu,  
którym oznaczany był księgozbiór
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nach. Edycje dziewiętnastowieczne z lat 1842–1900 stanowią 27 tytułów w 30 wol. 
Na lata 1901–1914 przypadają 74 tytuły w 78 wol., a 37 tytułów w 41 wol. to lite-
ratura wydana w okresie 1915–1918. Największa grupa pośród wydawnictw zwar-
tych obejmuje druki wydane w latach 1919–1938, czyli 185 tytułów w 204 wol.,  
13 tytułów w 16 wol. to druki z lat 1946–1952.  

Nieduży w zasadzie zbiór, stanowiący fragment międzywojennej biblioteki, jest 
bardzo różnorodny i wydaje się, że jego tematyka nie odbiegała od księgozbiorów 
innych bibliotek szkół średnich. Księgozbiór, w większości w języku polskim, to 
publikacje z zakresu filozofii, psychologii, socjologii i pedagogiki, historii, języko-
znawstwa, teorii i historii literatury, nauk przyrodniczych, zagadnień politycznych 
i gospodarczych oraz tematyki zdrowotnej i sportowej8.

         

Najstarsze w  całym zbiorze wydawnictwo to gawędy historyczno-oby-
czajowe Kazimierza Władysława Wójcickiego Zarysy domowe (t. 2–3, 1842). 
Z  innych XIX-wiecznych druków można wymienić dzieła historyczne Józe-
fa Szujskiego (Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 3, Królowie wolno obra-
ni, 1864), Tomasza Babingtona Macaulaya (Dzieje Anglii od wstąpienia na tron 
Jakuba IIgo, t. 7, 1874), Karola Szajnochy (Szkice historyczne, cz. 3–6, 1876), 
Waleriana Kalinki (Sejm czteroletni, 1880–81) i  inne. Warto zwrócić też uwa-

8 Tamże, s. 7–8.

Il. 6. K.W. Wójcicki, Zarysy domowe. T. 3, 
Warszawa 1842 

Il. 7. T.B. Macaulay, Dzieje Anglii  
od wstąpienia na tron Jakuba II-go. T. 7, 
Warszawa 1874
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gę na tytuły z  innych dziedzin: Chrześcijaństwo starożytne a  filozofia rzymska 
Tadeusza Zielińskiego (1921) – dziś rzadkość, dalej Zarys geografii powszechnej 
(rozumowej) Wacława Nałkowskiego (1894), Obywatelstwo jako podstawa ży-
cia zbiorowego w  odrodzonej Polsce w  opracowaniu Ludwiki Dobrzyńskiej-Ry-
bickiej (w  latach 1893–1903 nauczycielki w  Kaliszu prowadzącej tajne naucza-
nie języka polskiego) i Heleny Witkowskiej (1931), O nowy ideał wychowawczy  
S. Czerwińskiego (wyd. 1, 1931), w latach 1895–1905 ucznia Miejskiego Gimna-
zjum Klasycznego w Kaliszu, później ministra WRiOP (1929–1931).

   

W  zbiorze, który trafił do Książnicy Pedagogicznej, poza książkami są tak-
że czasopisma, w  tym metodyczne („Parametr”, „Praca Ręczna w  Szkole”), pe-
dagogiczne („Rocznik Pedagogiczny”, „Minerwa Polska”), historyczne („Kwar-
talnik Historyczny”), z zakresu literatury („Ruch Literacki”), pisma młodzieżowe 
(„Iskry”), krajoznawcze („Orli Lot”) i inne znane wówczas pisma: „Przegląd War-
szawski”, „Mathesis Polska”, „Wiedza i Życie”. 

Ciekawe informacje przynoszą znaki proweniencyjne występujące na poszcze-
gólnych egzemplarzach. Księgozbiór biblioteki gimnazjum powiększał się dzięki 
zakupom dokonywanym w kaliskich księgarniach, o czym świadczą pieczęcie firm 
Maksymiliana Jasińskiego, Henryka Skąpskiego czy księgarni „Kaliszanin”. Wi-
doczne są także pieczęcie warszawskich księgarni Justyny Lisowskiej, Kuncewicza 
i Hofmana oraz M. Niemierkiewicza. Do biblioteki trafiały również dary, wskazują 
na to pieczęcie: „Księgozbiór W. Grochowskiego”, „Księgozbiór Jarochowskich”, 

Il. 8. T. Zieliński, Chrześcijaństwo sta- 
rożytne a filozofia rzymska, Zamość 
1921

Il. 9. L. Dobrzyńska-Rybicka, H. Witkowska, 
Obywatelstwo jako podstawa życia zbiorowego  
w odrodzonej Polsce, Poznań 1931
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„Biblioteka Jadwigi i  Feliksa Matawowskich” (J. Matawowska – nauczycielka 
przyrody i geografii w Gimnazjum Żeńskim), choć dziś nie zawsze już można od-
naleźć informacje o darczyńcach. W niektórych egzemplarzach widnieją nazwiska 
uczennic szkoły bądź autografy osób, co do których nie udało się ustalić bliższych 
danych. Interesujący jest egzemplarz z dedykacją dla Zofii Bassakówny, pierwszej 
dyrektorki gimnazjum żeńskiego w okresie międzywojennym (1918–1931), poda-
rowany jej przez dwie osoby, których inicjałów nie udało się rozwiązać. 

  

Księgozbiór opatrywany był pieczęcią, której kształt i napis zmieniały się wraz 
ze zmianami wprowadzanymi do nazwy szkoły (Królewsko Polskie Gimnazjum 
Żeńskie im. Królowej Anny Jagiellonki w Kaliszu, Gimnazjum Żeńskie im. Anny 
Jagiellonki w  Kaliszu, Gimnazjum Państwowe Żeńskie im. Anny Jagiellonki 
w Kaliszu, Państwowe Gimnazjum im. A. Jagiellonki w Kaliszu) bądź pieczęcią 
z  napisem: Biblioteka Gimnazjum im. A. Jagiellonki w  Kaliszu. Tylko na jed-
nym egzemplarzu z 1871 r. zachowała się pieczęć z napisem w języku rosyjskim:  
„Bibl’oteka Kališskoj Ženskoj Gimnazii”.  

Charakterystyczną cechą zbioru jest oprawa. Poza oryginalnymi oprawami kar-
tonowymi i broszurowymi, z których część uległa podniszczeniu lub zniszczeniu, 
większość książek i czasopism ze zbioru gimnazjalnej biblioteki oprawiona została 
w płócienne oprawy introligatorskie w kaliskiej pracowni introligatorskiej Józefa 
Pytlińskiego. 

Il. 10. S. Czerwiński, O nowy ideał wycho-
wawczy, Warszawa 1931

Il. 11. A.N. Ostrovskij, Ne vse kotu 
maslânica, [1871]
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Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie 

Przykład księgozbioru liceum pedagogicznego, typu szkół działających po  
II wojnie światowej, przedstawia wydany w 2004 r. katalog9 zbioru Liceum Peda-
gogicznego w Krotoszynie (1945–1970), który wpłynął do biblioteki pedagogicz-
nej (ok. 500 wol.) w latach 80. ubiegłego wieku. 

Księgozbiór krotoszyńskiego Liceum Pedagogicznego, po likwidacji szkoły we 
wrześniu 1970 r., nie od razu trafił do zasobów kaliskiej Książnicy Pedagogicznej. 
Część zbioru przekazana została naszej filii w Krotoszynie, część oddano bibliotece 
Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, a stąd, na początku lat 80. XX w., 
przekazano książnicy. 

Katalog prezentuje w  układzie działowym prace wydane w  latach 1900– 
–1967 z zakresu filozofii, psychologii, socjologii, logiki, oświaty i szkolnictwa, sta-
tystyki, biologii i  zoologii, językoznawstwa, nauki o  literaturze, kultury, sztuki, 
historii, bibliotekarstwa, czytelnictwa i prasoznawstwa oraz osobno czasopisma. 

Wydawnictwa z  lat 1900–1939 posiadają proweniencje placówek kształcą-
cych nauczycieli w Krotoszynie od początku XX w. (Seminarium Nauczycielskie 
1908–1918) i okresu międzywojennego (Państwowe Seminarium Nauczycielskie 
1921–1936, Liceum Pedagogiczne od roku szkolnego 1938/1939). 

   

9 K. Kubiak, Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie w zbiorach Książnicy Pedagogicznej 
im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Kalisz 2004.

Il. 12. A. Mickiewicz, Wykłady o literaturze 
słowiańskiej, T. 2, Lwów 1900 

Il. 13. Gdańsk: przeszłość i teraźniejszość,  
red. S. Kutrzeba, Lwów 1928 
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Najstarsze dzieło w  zbiorze to kilkutomowe Wykłady o  literaturze sło-
wiańskiej wygłoszone w  Kolegium francuskim w  Paryżu w  latach 1840–1841 
przez Adama Mickiewicza (1900). Jeden z  druków, monografia Hugo Kołłątaj  
Michała Janika, ukazał się w  roku 1913. Okres międzywojenny prezentuje  
16 wydawnictw z lat 1918–1939, m.in. Stylistyka polska Lucjusza Komarnickiego 
(1918), Gramatyka języka polskiego dla szkół powszechnych i średnich w opracowaniu 
Ignacego Steina i Romana Zawilińskiego (1922), Gdańsk. Przeszłość i teraźniejszość 
pod red. Stanisława Kutrzeby (1928), Satyra polityczna sejmu Czteroletniego Juliu-
sza Nowaka (1933), Literatura serbsko-łużycka Józefa Gołąbka (1938), Podręcznik 
fizyki autorstwa Stanisława i Ewy Kalinowskich (1938), Metodyka arytmetyki i geo-
metrii w pierwszych latach nauczania Ludwiki Jeleńskiej (1939).

  

Większość wydawnictw w zbiorze stanowią druki z lat 1945–1967, m.in. prace 
Witolda Doroszewskiego, Mariana Falskiego, Jana Kotta, Zenona Klemensiewi-
cza, Juliana Krzyżanowskiego, Stanisława Pigonia, utwory pisarzy polskich (Miko-
łaj Rej, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Ignacy Krasicki, Eliza Orzeszkowa, 
Jan Kasprowicz, Kazimierz Brandys i in.) i obcych (Anton Čechov, Nikolaj Gogol, 
Moliére, Ivan Turgenev i in.). 

Il. 14. J. Gołąbek, Literatura serbsko- 
-łużycka, Katowice 1938

Il. 15. M. Gotkiewicz, J. Klimaszewska,  
R. Reinfuss, Geografia dla liceum  
pedagogicznego i szkół ogólnokształcących,  
Katowice 1946 
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Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego

7 czerwca 2014 r. minęło 137 lat od założenia Kaliskiego Towarzystwa Lekar- 
skiego (1877), jednego z najstarszych w Polsce, które od początku swojej działal-
ności rozpoczęło także gromadzenie księgozbioru i prenumerowanie pism medycz-
nych. Systematycznie wzrastającymi zbiorami opiekowali się lekarze. Biblioteka 
KTL w  roku 1982 trafiła do otwartego w Kaliszu Oddziału Głównej Biblioteki 
Lekarskiej i przez 20 lat służyła kaliskiemu środowisku. W marcu 2005 r. zbiory 
Kaliskiego Oddziału GBL przeniesione zostały do biblioteki Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w  Ciechanowie, w  tym gromadzony przez lata księgo-
zbiór KTL. Dzięki informacji prezesa KTL, dr. Zbigniewa Kledeckiego, dotyczą-
cej przekazania części książek Oddziału GBL na makulaturę, dyrekcja Książnicy 
Pedagogicznej podjęła decyzję o ich włączeniu do swoich zasobów. W efekcie do 
zbiorów książnicy trafiło około 150 egzemplarzy książek i  czasopism z  prowe-
niencją Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i  Biblioteki Kaliskiego Oddziału 
GBL, w  tym wydawnictwa XIX-wieczne. Zbiór z  proweniencją KTL uzupełnił  
dr Z. Kledecki, przekazując książnicy czasopisma lekarskie, które towarzystwo 
otrzymywało z uczelni medycznych10. 

  

Zachowane fragmenty księgozbioru Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego to 
w większości druki zwarte, edycje z wieku XIX (8 wol.), druki z  lat 1901–1914  
10 E. Andrysiak, Przedmowa, [w:] Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach Książ-

nicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu: katalog, Kalisz 2007, s. 12–13.

Il. 16. W. Ściborowski, Krzeszowice jako 
zakład lekarsko-zdrojowy wód siarczanych, 
Kraków 1878 

Il. 17. T. Chałubiński, Metoda 
wynajdywania wskazań lekarskich, 
Warszawa 1874 



Księgozbiory historyczne w zasobach  Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu

59

(8 wol.), z lat 1916–1939 (22 wol.), literatura wydana w latach 40. XX w. (17 wol.) 
oraz w latach 50. XX w. (86 wol.), edycje z drugiej połowy XX w. – 1960–2000   
(20 wol.). 

Pośród druków z  wieku XIX w  pierwszej kolejności wymienić należy dwie 
książki z  sygnaturami z  początków tworzenia się biblioteki KTL. Są to Wła-
dysława Ściborowskiego Krzeszowice jako zakład lekarsko-zdrojowy wód siar-
czanych (1878) – nr 73, oraz Tytusa Chałubińskiego Metoda wynajdywania 
wskazań lekarskich: plan leczenia i  jego wykonanie (1874) – nr 79. Wiek XIX 
reprezentują także cztery prace w  języku niemieckim wydane w  latach 1879– 
–1886 w serii „Deutsche Chirurgie”. 

Biblioteka posiadała również publikacje lekarzy obdarzonych członkostwem 
honorowym KTL: Tytusa Chałubińskiego, Adama Wrzoska, Karola Jonschera, 
Ludwika Paszkiewicza, Witolda Orłowskiego. Swoje prace do zbiorów bibliote-
ki przekazywali kaliscy lekarze, świadczą o  tym autografy lub pieczęcie imienne 
Bronisława Koszutskiego, Marka Grabowskiego, Edmunda Zboromirskiego, Ta-
deusza Pniewskiego, Włodzimierza Sapińskiego, Zbigniewa Kledeckiego. Ostat-
ni z wymienionych oprócz książek i czasopism przekazał w darze cenny rękopis 
z 1896 r. Szpital Św. Trójcy w Kaliszu autorstwa kaliskiego historyka Adama Cho-
dyńskiego.

  
Il. 18. W. Męczkowski, Historya szpitali  
Św. Ducha i Św. Trójcy w Kaliszu,  
Warszawa 1906

Il. 19. O. Janke, Zasady higjeny szkolnej, 
Warszawa 1906
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W  zbiorze zachowało się kilka książek z  proweniencją Aleksandra Janusz-
kiewicza, pełniącego funkcję prezesa KTL po II wojnie światowej (1945–1955).  
Egzemplarze z biblioteki A. Januszkiewicza sygnowane są pieczęcią imienną pro-
fesora oraz ekslibrisem (z motywem architektury wileńskiej) wykonanym dla niego 
w 1950 r. przez Krystynę Wróblewską.

Przeglądając zachowane fragmenty biblioteki KTL, napotkać można też 
kaliskie akcenty. W  roku 1929 wydana została Diatermia Józefa Kowarschika, 
którą tłoczył w  Kaliszu Piotr Piotrowski, a  na język polski przełożył Edmund 
Zboromirski, lekarz w kaliskim zakładzie leczniczym zwanym „Hydropatią”. Do 
biblioteki wpływały książki z kaliskich księgarni, m.in. z firmy Bronisława Szcze-
pankiewicza. 

Pośród czasopism są tytuły z  wieku XIX, XX i  obecnego stulecia, zarówno 
kompletne roczniki, jak i pojedyncze numery. Bez wątpienia na uwagę zasługu-
ją roczniki „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” i „Archiwum 
Historii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych”.

Dawne polskie podręczniki szkolne

Znaczące miejsce w  zbiorach Książnicy Pedagogicznej zajmują podręczniki 
szkolne, których gromadzenie zapoczątkowane zostało jeszcze w latach 50. ubie-
głego wieku, a systematycznie – od połowy lat 70. XX w. Egzemplarze podręcz-
ników wpływają do zasobów biblioteki w formie darów, m.in. przekazywane przez 
samych nauczycieli oraz w formie zakupów, zarówno bieżących, jak i antykwarycz-
nych, szczególnie edycji wydanych do początku lat 70. ubiegłego wieku11. 

Zbiór polskich podręczników szkolnictwa podstawowego i średniego od wieku 
XVIII do roku 1971, kończącego czas wdrażania reformy szkolnictwa z 1961 r., 
prezentuje wydany w  2010 r. katalog Dawne polskie podręczniki szkolne w  zbio-
rach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu12. Spis rejestruje  
454 podręczniki do różnych przedmiotów (astronomia, biologia, chemia, filozo-
fia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język łaciński, język 
niemiecki, język polski, język rosyjski, logika, matematyka, pedagogika, religia, 
wychowanie muzyczne, wychowanie obywatelskie). Najwięcej jest podręczników 
do języka polskiego (115), w  tym elementarze i  ćwiczenia elementarzowe, pod-
ręczniki do gramatyki, historii literatury polskiej i powszechnej, wypisy, czytanki 
oraz podręczników do matematyki (61), w tym do geometrii, arytmetyki, algebry. 

11 K. Walczak, Wstęp, [w:] Dawne polskie podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. 
Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, opisy bibliogr. zebrała I. Maciejewska; wstęp i red. K. Walczak, 
Kalisz 2010, s. 7.

12 Tamże.
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Najstarszy w zbiorach podręcznik – dzieło Emanuela Alvara De institutione 
grammatica libri tres – tłoczyła w 1755 r. kaliska Oficyna Kolegium Jezuickie-
go. Edycje dziewiętnastowieczne stanowią podręczniki do geometrii (1822, 
1869), geografii (1869), religii (1869), logiki (1876), gramatyki (1878, 1883), 
języka łacińskiego (1886), fizyki (1889), języka rosyjskiego (1889) i astronomii 
(1900). Najstarszy podręcznik z wieku XIX to pierwszy tom Geometrii wykreśl-
nej Franciszka Sapalskiego dla uczniów szkoły wojskowej z 1822 r. Z intere-
sujących tytułów wieku XX wymienić można elementarze, edycję z roku 1916 
oraz wydania Elementarza M. Falskiego (1963), z innych: Ku szczytom wypisy 
na klasę szóstą dla dzieci polskich w ZSRR Zofii Łuczek (Moskwa 1945). 

Losy wielu egzemplarzy można prześledzić na podstawie znajdujących się 
w nich znaków proweniencyjnych, czyli własnościowych różnych osób, księgarń, 
bibliotek szkolnych i publicznych czy Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. 

Dziś kolekcja dawnych podręczników jest już znacznie większa i w dal-
szym ciągu się rozrasta, czas zatem pomyśleć o drugiej edycji katalogu.

Il. 20. F. Sapalski, Geometrya wykreślna.  
T. 1, Teorya, Warszawa 1822

Il. 21. T. Radońska, Gramatyka polska 
dla uczącej się młodzieży, wyd. 2,  
Poznań 1883 
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Druki podziemne i emigracyjne (1976–1990)

„Najmłodszy” ze zbiorów historycznych obejmuje druki podziemne i emigra-
cyjne wydawane w latach 1976–1989, zarówno publikacje drugiego obiegu tłoczo-
ne przez wydawnictwa podziemne, jak i edycje emigracyjne nieposiadające zgody 
na rozpowszechnianie na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Wydawnictwa podziemne i  emigracyjne odnotowuje opracowany katalog13 
obejmujący druki zwarte i  ciągłe (stan na 31 XII 2013) zawierający m.in. druki 
NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, nielegalnych partii 
politycznych oraz organizacji społecznych. W zbiorze znajdują się także nieocen-
zurowane wydawnictwa religijne i edycje z zakresu publicystyki. Wiele z opisanych 
w katalogu druków wydawały podziemne organizacje działające w Kaliszu14.

13 M. Antczak, Druki podziemne i  emigracyjne 1976–1989 w  zbiorach Książnicy Pedagogicznej  
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu: katalog, Kalisz 2014.

14 Tamże, s. 5.

Il. 22. K. Martin, Dogmatyka szczegółowa 
dla użytku młodzieży szkolnej gimnazyalnej.  
T. 2, tł. W. Jachimowski, Lwów 1869 

Il. 23. Z. Łuczek, Ku szczytom: wypisy  
na klasę VI, Moskwa 1945 
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Większość druków zwartych w  zbiorze stanowią wydawnictwa podziem-
ne wydane w  Polsce w  latach 1981–1989 (teksty Stanisława Barańczaka, Ka-
zimierza Brandysa, Józefa Garlińskiego, Václava Havla, Gustawa Herlinga- 
-Grudzińskiego, Marka Hłaski, Waldemara Kuczyńskiego, Jana Józefa Lipskiego, 
Jerzego Łojka, Tadeusza Mazowieckiego, Czesława Miłosza, Leszka Moczulskie-
go, George Orwella, Aleksandra Sołżenicyna), z tego okresu są też publikacje wy-
dane w Kaliszu (Pieśń dla dumnych Polaków, Melchior Wańkowicz Dzieje rodziny 
Korzeniewskich). 

Wydawnictwa emigracyjne z kolei to druki z  lat 1977–1989 wydane przede 
wszystkim w Londynie (Zbigniew Brzeziński, Marek Edelman, Witold Gombro-
wicz, Leszek Kołakowski, Leopold Tyrmand) i Paryżu (Władysław Bartoszewski, 
Józef Czapski, Stefan Kisielewski).

Pośród nielegalnych wydawnictw ciągłych ukazujących się w  Polsce i  poza 
jej granicami w latach 1977–1989 przeważają pisma wydawane przez podziemne 
struktury NSZZ „Solidarność”. Nielegalne czasopisma z zasobów kaliskiej Książ-
nicy Pedagogicznej to w większości tytuły wydane w Warszawie i Kaliszu, a naj-
dłużej wychodzącym pismem pierwszej „Solidarności” w  regionie kaliskim była 
„Solidarność – pismo MKZ [Międzyzakładowy Komitet Założycielski] NSZZ 
»Solidarność« województwa kaliskiego” (1980–1983).

Zbiór wydawnictw drugiego obiegu, podobnie jak zbiór dawnych polskich 
podręczników szkolnych, wzrasta systematycznie. 

Il. 24. W. Bartoszewski, Polskie państwo  
podziemne, Warszawa 1980 

Il. 25. M. Wańkowicz, Dzieje rodziny  
Korzeniewskich, Kalisz 1981
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Podsumowanie

Księgozbiory historyczne stanowią bez wątpienia bardzo wartościowe, czasem 
wręcz unikatowe materiały regionalne, a znaki proweniencyjne na poszczególnych 
egzemplarzach to pasjonujący materiał do poszukiwań. Księgozbiory te wymagają 
także odpowiedniego zabezpieczenia, jakim jest z pewnością udostępnianie ich na 
miejscu, co wynika z zapisów regulaminowych. Inną, zdecydowanie korzystniejszą 
dla użytkowników formą, jest tworzenie wersji cyfrowych, i takie rozwiązania sto-
sują również biblioteki pedagogiczne. 

W  2007 r. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu rozpoczęła 
współpracę z Dolnośląską Biblioteką Cyfrową w zakresie współtworzenia zasobów 
cyfrowych. Celem tworzonych cyfrowych zasobów DBP jest m.in. zabezpieczenie 
i udostępnienie cennej, liczącej ponad 2000 książek kolekcji ‘Edukacja w okresie 
międzywojennym’15. Z kolei Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regio-
nalnej – Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze w 2009 r. rozpoczęła digitalizację 
ksiąg pamiątkowych miejscowych szkół, zapoczątkowując w ten sposób rozwój ko-
lekcji pedagogicznej w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej16. 

15 W. Jędrzejewska, Digitalizacja w bibliotekach pedagogicznych, „Biuletyn EBIB” 2009, nr 6, www.
ebib.pl [dostęp: 16 kwietnia 2014].

16 A. Raczek, Digitalizacja w bibliotece pedagogicznej, „Biuletyn EBIB” 2009, nr 7, www.ebib.pl [do-
stęp: 16 kwietnia 2014].

Il. 26. „Biuletyn Dolnośląski”, Wrocław 
1986, nr 6/25

Il. 27. „Solidarność. Region – 
Wielkopolska Południowa”, Kalisz  
1981, nr 26
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Czas pokaże, czy Książnicę Pedagogiczną czeka podobne wyzwanie. Od  
2009 r. współpracuje z  Pedagogiczną Biblioteką Cyfrową Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, gdzie trafiają także rzadkie druki oświatowe z naszych 
zbiorów. Być może planowana Kaliska Biblioteka Cyfrowa w przyszłości zapewni 
czytelnikowi szerszy dostęp do swoich cennych zbiorów. 
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Historical book collections in the resources of the A. Parczewski 
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most commonly as gifts. They are usually book collections (or parts of them) of the education 
institutions, communities or other libraries. The resources of the pedagogical library in Kalisz, 
active since 1949 (today called the A. Parczewski Pedagogical Library) include such collections 
as: the collection of the Polish Teachers Association (Związek Nauczycielstwa Polskiego) and 
the Anna Jagiellonka Secondary School in Kalisz, the collection of the Pedagogical High School 
in Krotoszyn, Doctors Association in Kalisz collection, or old Polish course books, which are 
the subject of this article.
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Zbiory specjalne Książnicy Pedagogicznej...
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu i ich wykorzystanie  

w dydaktyce i badaniach regionalnych

BoGumiła CElEr

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa  Parczewskiego  
w Kaliszu

Wstęp

Czym są zbiory specjalne? Pytanie to pojawia się w wielu tekstach poruszających 
kwestie gromadzenia, opracowania, przechowywania, popularyzowania czy też 
prowadzenia badań naukowych nad obiektami bibliotecznymi, zakwalifikowany-
mi jako specjalne1. W  najnowszej monografii Bibliotekarstwo. Nauka - Dydakty-
ka – Praktyka2, będącej syntezą współczesnego bibliotekarstwa „zbiory specjalne 
traktowane są jako grupa dokumentów bibliotecznych wyłączonych z  ogólnego 
zasobu zbiorów bibliotecznych ze względu na odrębne cechy formalne”3. Autor 
tej części monografii, prof. Maciej Matwijów, zwraca jednak uwagę, że zbiory 
specjalne przedstawiają bardzo szeroką i niejednolitą grupę dokumentów biblio-
tecznych o różnej wartości naukowej. W związku z powyższym badacz sugeruje, 
aby za zbiory specjalne w ścisłym tego słowa znaczeniu uznawać tylko te obiekty, 
które „posiadają największą wartość naukową i kulturową oraz unikalny charak-
ter”4. Pozostałe natomiast traktować jako „dokumenty podstawowe o charakterze 
specjalnym” lub „jako materiały specjalne”5. 

1 M.A. Supruniuk, Zbiory specjalne w bibliotekach naukowych: obowiązek czy przyjemność, [w:] Zbiory 
specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych: materiały z III Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego 9–11 września 
2009, red. R. Gaziński, Szczecin 2010, s. 9–14; J. Talbierska, Zbiory artystyczne, zbiory specjalne czy 
zbiory ikonograficzne? Typologia i funkcje, [w:] Świat w obrazach: zbiory graficzne w instytucjach kultury 
– ich typologia, organizacja i funkcje, red. M. Komza, Wrocław 2009, s. 19–38.

2 Bibliotekarstwo. Nauka – Dydaktyka – Praktyka, red. A. Tokarska, Warszawa 2013. 
3 Tamże, s. 143.
4 Tamże. 
5 Tamże.
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Dział zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu gromadzi zarówno cenne zbiory o charakterze unikalnym, jak i mate-
riały specjalne, które ze względu na cechy formalne nie mogą być włączone do 
księgozbioru głównego6. Zbiory zabytkowe przechowywane są przede wszystkim 
ze świadomością, że należy je uchronić od zniszczenia i zapomnienia. Gromadze-
nie zbiorów oczywiście jest realizowane w dość ograniczonym zakresie. Wynika 
to zarówno z  powodu priorytetowych – materialnych – potrzeb całej instytucji, 
jak i ograniczonej dostępności oraz stosunkowo wysokiej ceny materiałów, które 
mogłyby znaleźć się w kręgu zainteresowań działu7. Jednak sporadycznie udaje się 
dokonać zakupów na aukcjach lub od prywatnych kolekcjonerów. Biblioteka przy-
wiązuje dużą uwagę do gromadzenia calisianów, czyli dokumentów związanych 
z regionem kaliskim. Udostępnianie zbiorów ma charakter prezencyjny, a w przy-
padku zbiorów najcenniejszych podlega dodatkowym ograniczeniom. 

Zbiór zapoczątkowały w latach 70. XX w. przeźrocza. Na przestrzeni lat uzu-
pełniano kolekcje o kolejne cenne materiały, wśród których znalazły się stare druki, 
rękopisy, kartografia, zbiory graficzne, muzykalia8, dokumenty życia społecznego. 
Do szczególnie cennych należy oczywiście zbiór starych druków, który jest stosun-
kowo niewielki, a jego podstawą są XVII- i XVIII-wieczne druki religijne tłoczone 
przez kaliskich jezuitów. W zbiorze znalazł się także jeden podręcznik, stanowiący 
najstarszy w zasobach biblioteki przykład literatury tego typu. 

Wśród rękopisów dominują materiały powstałe po 1945 r., mają one w prze-
ważającej części charakter regionalny. Najliczniej reprezentowane są maszynopisy 
prac z naniesionymi odręcznie poprawkami, powstałych w ramach badań prowa-
dzonych przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Szczególnie wartościowym 
dokumentem jest rękopis Szpital Św. Trójcy w Kaliszu autorstwa Adama Chodyń-
skiego, pochodzący z 1896 r.

Dużą część zbiorów stanowią dokumenty graficzne, do których zaliczamy fo-
tografie, ryciny, grafiki, ekslibrisy, pocztówki. W kolekcji przeważa współczesna 
grafika lokalnych twórców – Władysława Kościelniaka i Czesława Wosia. Szcze-
gólnie cenne są zabytkowe pocztówki i fotografie z przełomu XIX i XX w. Fakt, iż 
poszczególne fotografie były wykonane ponad sto lat temu, nadaje kolekcji wyjąt-
kowe znaczenie historyczne. Książnica gromadzi również fotograficzną dokumen-
tację własnej działalności: narad, sesji, konferencji, wizyt, wystaw organizowanych 
w bibliotece oraz różnych uroczystości. 

6 Por. B. Celer, Współczesne formy zbiorów specjalnych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej  
im. A. Parczewskiego w Kaliszu, [w:] Zbiory specjalne…, s. 245–253.

7 Kwestię tę podnosi A. Jazdon: A. Jazdon, Zbiory specjalne – luksus czy narodowy obowiązek?, [w:] 
Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Poznań 
13–15.11.2002, Poznań 2002, s. 154–157 oraz M. Biłozór-Salwa: M. Biłozór-Salwa, Gabinet 
Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – zbiór artystyczny w bibliotece naukowej, [w:] Świat 
w obrazach…, s. 140. 

8 Zbiór obejmuje zabytkowe drukowane zapisy nutowe. 
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Il. 1. Biblia Święta to jest Księgi Pisma 
Świętego Starego y Nowego Przymierza, 
[Gdańsk 1632]

Il. 2. Emmanuelis Alvari […] De 
institutione grammatica libri tres,  
Kalisz 1755

Il. 3. Szpital Św. Trójcy w Kaliszu: 
(z notat Adama Chodyńskiego), 1896
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 Il. 4. Fotografie ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

W ostatnich latach zasoby biblioteki wzbogaciły się także o zbiory numizma-
tyczne w postaci banknotów, a także medali czy też zbiory falerystyczne, na które 
składają się ordery, odznaczenia i inne znaki nagrodowe czy honorowe. 

Odrębny charakter ma gromadzenie materiałów specjalnych, czyli kopii mikro-
filmowych i  cyfrowych dokumentów bibliotecznych, zbiorów dźwiękowych, au-
diowizualnych, muldimedialnych (płyt gramofonowych, taśm magnetofonowych, 
filmów, kaset video, płyt CD/DVD). Biblioteka zamawia na swoje potrzeby kopie 
mikrofilmowe i cyfrowe ze zbiorów innych bibliotek. W ten sposób uzupełnia luki 
w  swoich zasobach podstawowych. Na uwagę zasługują mikrofilmy zawierające 
„popisy szkolne”, w których odnajdziemy m.in. rysy historyczne kaliskich szkół.

Dział zbiorów specjalnych posiada także kolekcje regionalne, które dotyczą 
osób, organizacji oraz instytucji. Trafiły one do biblioteki w postaci darów w latach 
1995–20069. Należą do nich m.in.: kolekcja literacka Eligiusza Kor-Walczaka (na 
którą składają się materiały dotyczące kaliskiego pisarza i poety: korespondencja, 
dokumenty osobiste, fotografie, rękopisy literackie, księgozbiór, czasopisma oraz 
dokumenty życia społecznego); kolekcja Władysława Kościelniaka, kaliskiego ar-
tysty grafika (w jej skład wchodzą materiały rękopiśmienne, fotografie rodzinne, 
dokumenty osobiste, ekslibrisy, plakaty, fotografie Kalisza i  regionu, pocztówki 
przedstawiające fragmenty miasta z początku XX w. i z okresu międzywojennego, 
klisze cynkograficzne i  linorytowe, z  których odbijane były ekslibrisy); kolekcja 
Anny i Ryszarda Templewiczów obejmująca zbiór publikacji, głównie wydawnictw 
kaliskiej Drukarni Akcydensowej; kolekcja Kaliskiego Oddziału Towarzystwa 

9 Szerzej na ten temat zob. E. Andrysiak, Kolekcje historyczne w  bibliotekach pedagogicznych na 
przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, [w:] Biblioteki pedagogiczne 
wobec wyzwań współczesnej oświaty: materiały z konferencji naukowej, Kalisz 11–12 maja 2006 r., 
red. D. Wańka, Kalisz 2008, s. 125–133.
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Przyjaciół Książki w Kaliszu, kolekcja Technikum Budowy Fortepianów w Kali-
szu, kolekcja Technikum Ekonomicznego w Kaliszu; kolekcja Antoniny i Oskara 
Meysztowiczów, która obejmuje zbiory dotyczące Alfonsa Parczewskiego, patrona 
Książnicy. Dokładne informacje na temat poszczególnych zasobów można odna-
leźć na stronie internetowej Książnicy10.

Wykorzystanie zbiorów specjalnych Książnicy w dydaktyce

Jednym z zadań statutowych biblioteki jest wspieranie nauczycieli w realiza-
cji zajęć dydaktycznych i wychowawczych. W celu poszerzenia oferty biblioteki 
skierowanej do nauczycieli, dział zbiorów specjalnych stanął przed koniecznością 
gromadzenia różnorodnych dokumentów, szczególnie multimedialnych. Oprócz 
wzbogacania oferty edukacyjnej działu poprzez zakup nowych multimediów, pla-
cówka podejmuje również działania związane z popularyzacją zbiorów wśród na-
uczycieli oraz innych czytelników. Organizowane są wystawki nowych nabytków, 
aktualizowana jest informacja o zbiorach na stronie internetowej, przygotowywa-
ne są zestawienia bibliograficzne filmów edukacyjnych czy też foldery promujące 
zbiory. Dla nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy przeprowadzane są także 
szkolenia, na przykład Wykorzystywanie filmów edukacyjnych w  pracy nauczyciela 
wychowawcy. Podczas szkoleń omawiane są korzyści wynikające z wprowadzenia 
do biblioteki szkolnej oferty multimedialnej, prezentowane są filmy edukacyjne 
dotyczące wybranych tematów, np.: oblicza przemocy, alkohol i nastolatki, me-
dia i nastolatki, anoreksja i bulimia, zespół ADHD. Podjęte działania wpływają 
na systematyczne powiększanie się liczby osób korzystających ze zgromadzonych 
w dziale multimediów. 

Zbiory specjalne są również wykorzystywane podczas lekcji bibliotecznych dla 
różnych kategorii wiekowych uczniów. W dziale organizowane są zajęcia eduka-
cyjne o następującej tematyce: 
• Odkrywamy skarby biblioteki: specyfika zbiorów specjalnych Książnicy Peda-

gogicznej w Kaliszu; 
• „Kaliszanin: gazeta miasta Kalisza” z Petersburga do kaliskiej biblioteki;
• Szkolnej ławy czar: prezentacja zbiorów Książnicy związanych z  dziejami 

szkolnictwa; 
• Dokumenty życia społecznego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu; 
• Relikt przeszłości czy rarytas: płyty gramofonowe w zbiorach Książnicy Peda-

gogicznej w Kaliszu; 
• Kolekcje historyczne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.
10 Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Katalogi http://www.kp.kalisz.pl, [do-

stęp: 15 maja 2014].
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Prezentacja najciekawszych zbiorów pozwala wprowadzić dzieci i  młodzież 
w świat polskiej tradycji, kształtować postawę szacunku dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego. Szczególną ciekawość wśród uczniów wzbudzają pamiątki kultury 
materialnej oświaty (dawne zeszyty szkolne, podręczniki, przedwojenne gazetki 
szkolne, przybory, fotografie przedstawiające uczniów w szkolnych mundurkach). 

 

Il. 5. Zeszyt szkolny z lat 30. XX w., ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Przedmiotem kwerend zgłaszanych zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów 
biorących udział w konkursach wiedzy o regionie są często materiały ikonograficz-
ne dotyczące Kalisza. Zasoby ikonograficzne ze zbiorów biblioteki są wykorzysty-
wane przez nauczycieli podczas lekcji czy przy realizacji projektów edukacyjnych, 
stają się narzędziami dydaktycznymi w nauczaniu przedmiotów humanistycznych 
i artystycznych.

Wykorzystanie zbiorów specjalnych Książnicy  
w badaniach regionalnych

Zbiory specjalne często uzupełniają warsztat do badań naukowych nad historią 
Kalisza. Szczególnie chętnie wykorzystywanym rodzajem dokumentów w bada-
niach regionalnych – ze względu na ich atrakcyjność, a  niekiedy i  unikatowość 
– są dokumenty ikonograficzne. Zbiór ma charakter dokumentalny i gromadzo-
ny jest z  myślą o  użytkownikach różnych specjalności. Są więc w  nim fotogra-
fie osób, widoki miasta i zabytków architektury, pocztówki. Większość fotografii 
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portretowych, niestety, nie została dotąd zidentyfikowana, mimo to stanowią one 
wartość samą w sobie, zawierają różne treści historyczne i rodzajowe, niosą także 
wiadomości o zakładach, w których zostały wykonane. Dlatego nie rezygnujemy 
z gromadzenia portretów osób nieznanych, tym bardziej iż są one wykorzystywane 
przez badaczy jako materiał ilustracyjny w wydawnictwach naukowych i popular-
nonaukowych. 

W regionalnych publikacjach często wykorzystywane są pocztówki ze zbiorów 
Książnicy. Przykładem jest wydany w 2011 r. album Kalisz na starych pocztówkach11. 
Zbiory ikonograficzne Książnicy ilustrują również książki z serii Kaliszanie, wyda-
wanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk12. Nie tylko regionalni badacze 
kierują zapytania do działu, ale realizowane są również kwerendy zagraniczne. Jed-
na z kart pocztowych przedstawiająca zniszczenie Kalisza w sierpniu 1914 r. została 
wykorzystana w artykule “A Belgium of Our Own”. The Sack of Russian Kalisz, August 
191413 autorstwa prof. Laury Engelstein z Uniwersytetu w Yale. Ulotne kartki stały 
się nie tylko środkiem korespondencji, ale również bogatym źródłem wiedzy, swo-
istym dokumentem historycznym, społecznym i obyczajowym. 

Ważną inicjatywą działu było podjęcie prac nad Bibliografią ikonografii Kali-
sza14, której celem jest rejestracja w jak najpełniejszym zakresie dokumentów iko-
nograficznych dotyczących miasta, bez względu na miejsce ich wydania lub druku. 
Schemat bibliografii został oparty na klasyfikacji działowej i  obejmie 5 działów 
głównych i 17 poddziałów. Autorzy bibliografii dążą do ujęcia całego dostępnego 
materiału ikonograficznego dotyczącego Kalisza w jego obecnych granicach tery-
torialnych. W spisie rejestrowane są panoramy miasta, herb i pieczęcie, architektu-
ra miasta, czyli widoki poszczególnych jego fragmentów, ulic, placów, budynków 
publicznych, sakralnych, pomników i rzeźb wolnostojących oraz życie codzienne 
miasta (społeczne i gospodarcze, religijne, szkolnictwo, sport, kultura itp.). Osobny 
dział stanowi wykaz wizerunków zmarłych znanych osób związanych z Kaliszem. 
Bibliografia obejmuje materiały wytworzone od czasów najdawniejszych do 1945 r., 
zachowane w zbiorach instytucji polskich i (w miarę możliwości) zagranicznych. 
Uwzględnione zostaną wszystkie materiały ikonograficzne niezależnie od techniki 
wykonania (dzieła malarskie, grafika, rysunki, karykatury, portrety, szkice, pocz-
tówki, reprodukcje, fotografie, płaskorzeźby, klisze, przeźrocza, plakaty itp.). Będą 
to zarówno dokumenty występujące samoistnie, jak i stanowiące element ilustro-

11 T. Chlebba, Kalisz na starych pocztówkach, Łódź 2011. 
12 Seria książek poświęconych znanym kaliszanom, bogato ilustrowanych, o charakterze popularno-

naukowym. 
13 L. Engelstein, “A Belgium of our own”. The sack of Russian Kalisz, August 1914, “Kritika : Explora-

tions in Russian and Eurasian History” 2009, vol. 10, nr 3, s. 441–443.
14 Szerzej na ten temat w: B. Celer, Na marginesie prac nad „Bibliografią ikonografii Kalisza”, „Rocz-

nik Kaliski” 2011, T. 37, s. 129–136.
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wanych wydawnictw zwartych, czasopism, kalendarzy. Systematycznie pomnaża-
na i doskonalona baza daje nadzieję na obiecujące rezultaty. 

Zainteresowanie w ostatnich latach materiałami dotyczącymi I wojny świato-
wej, zwłaszcza w związku z 100. rocznicą zniszczenia Kalisza w sierpniu 1914 r., 
zaowocowało pozyskaniem do zbiorów Książnicy kilku cennych nabytków. Mię-
dzy innymi w formie daru trafił do biblioteki album Kalisz podczas wojny – in der 
Kriegszeit 1914. W wyniku współpracy z Biblioteką Narodową w Finlandii Książ-
nica wzbogaciła się o kopie nieznanych dotąd publikacji z 1914 r. opisujących ka-
tastrofę kaliską. Zwieńczeniem podjętych prac stała się publikacja wydana przez 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, zbierająca wybrane materiały źródłowe, 
ukazujące zniszczenie Kalisza w relacjach bezpośrednich uczestników15. 

  

Il. 6. Wydawnictwa poświęcone zniszczeniu Kalisza w 1914 r.

W toku prac nad zbiorami specjalnymi powstają też rozmaite referaty16, arty- 
kuły i  przyczynki17, które z  jednej strony służą popularyzacji zasobów kaliskiej 

15 R. Bieniecki, B. Celer, Katastrofa Kaliska 1914: materiały źródłowe (wybór), Kalisz 2014. 
16 E. Andrysiak, Maszynopis ostatniej pracy Jana Muszkowskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej 

im. A. Parczewskiego w Kaliszu, referat wygłoszony na konferencji Jan Muszkowski: ludzie, epoka, 
książki. Polska bibliologia uniwersytecka w 60 lat od śmierci Profesora, Łódź, 13–15 maja 2013 r.

17 B. Celer, Spuścizna rękopiśmienna Eligiusza Kor–Walczaka w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. 
Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2004, nr 8, 
s. 124–142; B. Celer, Współczesne formy zbiorów specjalnych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej 
im. A. Parczewskiego w Kaliszu, [w:] Zbiory specjalne i regionalia…, B. Celer, Ekslibrisy medyczne 
w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, „Zeszyty Naukowe Kaliskiego 
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Książnicy, z drugiej strony umożliwiają wzbogacenie wiedzy w zakresie uprawianej 
specjalności. 

Podsumowanie

Aktywność działu zbiorów specjalnych kaliskiej Książnicy wyraża się w przy-
gotowywaniu różnorodnych kwerend oraz w  popularyzacji własnych działań 
w formie wykładów, referatów, artykułów. Program działalności jednostki jest wy-
pełniony także wystawami i innymi formami popularyzacji kolekcji, np. poprzez 
anonse w prasie lokalnej. 

W 2007 r. w Muzeum Polskim w Rapperswilu (Szwajcaria) prezentowana była 
wystawa zatytułowana Ekslibrisy Władysława Kościelniaka ze zbiorów Książnicy  
Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Z działań promujących zbiory wymienić należy także prelekcję wygłoszoną na 
spotkaniu członków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu: Pamiątka, świę-
tość czy talizman? Obrazki święte ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Par-
czewskiego w Kaliszu. Uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane szczególnie 
unikatowe obrazki przechowywane w bibliotece, przypomniana została także ich 
historia, metody wytwarzania i funkcjonowanie we współczesnym świecie. Efek-
tem spotkania była promocja zbiorów oraz nawiązanie współpracy z  członkami 
towarzystwa, dwoje z nich regularnie przekazuje do biblioteki obrazki, także te 
zabytkowe z przeszło stuletnią metryką. 

Prezentując poczynania działu zbiorów specjalnych, należy kilka słów poświę-
cić współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie pozyskiwania cennych ma-
teriałów. Do biblioteki wpływają nie tylko duże kolekcje, spuścizny, ale również 
drobne zakupy i  darowizny. Przede wszystkim wymienić należy podejmowanie 
bezpośrednich kontaktów z  antykwariatami oraz prywatnymi kolekcjonerami. 
W celu uzupełnienia własnych zbiorów podstawowych o materiały w postaci kopii 
mikrofilmowych i cyfrowych z innych bibliotek, podjęto współpracę między inny-
mi z Biblioteką Narodową, Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. 
w wyniku nawiązania współpracy z Rosyjską Biblioteką Narodową w Petersbur-
gu do zbiorów Książnicy trafiły dotychczas niedostępne w Polsce cyfrowe kopie 
roczników „Kaliszanina”, jednego z najważniejszych tytułów XIX-wiecznej prasy 
kaliskiej. Zdobyte materiały pozwolą uzupełnić historyczny obraz miasta. 

Specyfika zbiorów specjalnych Książnicy, ich wartość historyczna i edukacyj-
na, uzasadniają wyjątkowe traktowanie. W najbliższej przyszłości dział zbiorów 

Towarzystwa Lekarskiego” 2011, nr 16, s. 94–103.; B. Celer, Sfera sacrum w przestrzeni biblio-
tecznej – obrazki święte w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, „Bliżej 
Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej” 2013, nr 1, s. 13–17.
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specjalnych, po uwzględnieniu możliwości personalnych i finansowych, ma zamiar 
skoncentrować swoje prace głównie nad retrospektywnym opracowaniem kolej-
nych kategorii zbiorów w katalogu elektronicznym, nad porządkowaniem i opra-
cowaniem dokumentów życia społecznego oraz konserwacją szczególnie cennych 
i zabytkowych materiałów. 

W  roku 2009 podczas konferencji Zbiory specjalne i  regionalia w  polskich bi-
bliotekach naukowych i publicznych Mirosław Adam Supruniuk przedstawił referat 
Zbiory specjalne w bibliotekach naukowych: obowiązek czy przyjemność? Autor poru-
szył wiele problemów ważnych dla bibliotekarzy zajmujących się zbiorami specjal-
nymi, mówił o ich rosnącym znaczeniu. Przede wszystkim starał się odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego powinniśmy gromadzić i posiadać zbiory specjalne? Zauwa-
żył, iż w niedalekiej przyszłości znaczna część publikacji potrzebnych studentom 
dostępna będzie poza budynkiem biblioteki. Już dziś studenci wielu kierunków 
przychodzą do biblioteki dopiero wtedy, kiedy nie znajdują potrzebnych informa-
cji w Internecie. Biblioteki naukowe i uniwersyteckie (ale również pedagogiczne) 
będąc jedynie miejscem przechowywania i udostępniania książek i czasopism, stra-
cą wiele ze swej atrakcyjności18. Wyniki badań czytelniczych, także przeprowadzo-
nych w kaliskiej Książnicy, wskazują na postępujący z roku na rok spadek czytel-
nictwa. M.A. Supruniuk postawił w swoim referacie ważne pytanie: „Kto zatem 
będzie przychodził do bibliotek”? Odpowiedź według badacza jest prosta: „czytel-
nicy zbiorów specjalnych… czytelnicy rękopisów, partytur muzycznych, zbiorów 
archiwalnych, osoby zainteresowane oglądaniem grafiki, ekslibrisów, rycin, pocz-
tówek, plakatów i afiszy teatralnych, fotografii i ulotek, map i planów”. Czy zbiory 
specjalne będą decydowały o roli i znaczeniu bibliotek? Z pewnością gromadzenie 
tego rodzaju zasobów stwarza możliwość prowadzenia wartościowych badań, co 
jest istotnym warunkiem zachowania tego, co nazywa się nauką w bibliotece19, czy 
też oddziaływania dydaktycznego poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych z wy-
korzystaniem zbiorów specjalnych lub organizowania ekspozycji poszczególnych 
kategorii zbiorów. 
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Special collections of the A. Parczewski Pedagogical Library  
in Kalisz and their use in didactics and regional study 

Abstract: The main topic of the article is the issue of using special collections of the  
A. Parczewski Pedagogical Library in didactic work and in regional study. The article includes 
a short characteristic of the documents included in the special collection of the library. There 
is also a short description of the research projects (publications, exhibitions) and the national 
and international cooperation in the range of acquiring valuable materials. The Author tries to 
answer the question of how the acquired documents are being used in the research works and if 
they can be of use to teachers in their work.
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Biblioteka Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie... 
jako kolekcja w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Krakowie

karol BaraNowSki, katarzyNa mojSka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie

Autorzy niniejszego artykułu zajęli się w swoich badaniach zbiorem tak zwanym 
nauczycielskim, to jest książkami, które Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
otrzymała w spadku po bibliotece Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie. 

Galicja i region małopolski mają silne tradycje związków nauczycielskich i sto-
warzyszeń. W tę chwalebną tradycję wpisuje się Stowarzyszenie Nauczycielek, któ-
re zostało założone przez nauczycielki galicyjskie z inicjatywy Marceliny Holskiej1. 
Powstało dnia 21 września 1873 r. Było odpowiedzią na palące problemy żeńskiej 
kadry oświatowej w Galicji. Miało za zadanie pomagać swoim członkiniom zarów-
no finansowo, jak i w rozwijaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Mimo 
ogromnych trudności, przeszkód oraz złej kondycji finansowej Stowarzyszenie 
przez szereg lat dzięki dobremu zarządzaniu oraz właściwie prowadzonej polity-
ce oszczędnościowej pomogło wielu nauczycielkom, pośredniczyło w znalezieniu 
pracy, oferowało tanie miejsce noclegowe, a także wspierało finansowo.

Jednym z ważniejszych aspektów w działalności Stowarzyszenia było prowa-
dzenie biblioteki i czytelni dla nauczycielek. W roku 1881, czyli już w siedem lat 
po powstaniu, Wydział i Zarząd podjęły starania o utworzenie wypożyczalni i czy-
telni książek dla nauczycielek przygotowujących się do egzaminów. W  1882 r. 
otwarto bibliotekę. Zajmowała się nią specjalna komisja biblioteczna. Placówka 
kilkakrotnie zmieniała swą siedzibę, aby po zakupieniu przez Stowarzyszenie ka-
mienicy przy ul. Karmelickiej 32 w roku 1906 tam znaleźć stałe miejsce. Począt-
kowo z czytelni i wypożyczalni mogli korzystać tylko członkowie stali i honorowi, 

1 K. Dormus, Pierwsze zawodowe stowarzyszenia nauczycielek galicyjskich i ich wpływ na ówczesne 
życie szkolne, [w:] W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania: uczeń – szkoła – nauczyciel,  
red. K. Dormus i R. Ślęczka, Kraków 2012, s. 472.
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jednak, aby zwiększyć przychody, pozwolono z nich korzystać osobom niezrze-
szonym. Biblioteka działała bardzo prężnie i już po kilkunastu latach jej księgo-
zbiór z pierwotnych 150 dzieł rozrósł się w roku 1913 do ponad 67242. Oprócz 
wydawnictw zwartych, czyli książek, można było w  czytelni przeczytać ponad  
25 czasopism – polskich, niemieckich czy francuskich, m.in. „Ateneum”, „Der 
Gral”, „Sodalis Marianus”, „Tygodnik Ilustrowany”. Tak o bibliotece i Stowarzy-
szeniu mówiła jego prezes, Wanda Żeleńska, na zgromadzeniu ogólnym członków 
w roku 1892:

[…] Niemniej liczba członków biblioteki powiększyła się o 35 osób. Stowarzyszenie, 
które posiadało z końcem 1890 roku 2453 dzieł (3107) tomów, obecnie rozporządza 
liczbą 2673 dzieł (3348 tomów). Obrót dzieł przeczytanych był nadzwyczaj znacz-
ny, gdyż przeczytano 8546 dzieł w ciągu ostatniego roku. […] Co się tyczy wzrostu 
członków Stowarzyszenia, liczba ich jest zbyt może małą w stosunku do celów Sto-
warzyszenia i do wartości naszej biblioteki. Członków zwyczajnych przybyło w ciągu 
1891 r. tylko 32. Sympatya, którą się cieszy nasza instytucya w mieście, nie objawia się 
dostatecznie czynną pomocą i  zsolidaryzowaniem się w pracy tak, jak należałoby się 
spodziewać. Co do biblioteki nadmieniam, że opłata jest znacznie mniejszą od opłat 
istniejących w  Krakowie wypożyczalni; nasza biblioteka posiada książki naukowe, 
historyczne, pamiętniki i t. d., których te wypożyczalnie książek wcale nie posiadają. 
W widnych pokojach można prócz tego w godzinach oznaczonych czytać przeglądy 
i pisma periodyczne […]3.

Jak wynika z powyższych słów, biblioteka Stowarzyszenia działała bardzo pręż-
nie. W roku 1921 Stowarzyszenie Nauczycielek przyłączyło się do Stowarzyszenia 
Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce. Bi-
blioteka prawdopodobnie funkcjonowała pod auspicjami nowego Stowarzyszenia. 
Prawdopodobnie, gdyż nie udało się ustalić z całą pewnością jej losów w okresie 
międzywojennym. Być może wątpliwości te rozwieją dalsze badania. Stowarzysze-
nie zostało rozwiązane w latach 60. i wtedy prawdopodobnie zbiory biblioteki zo-
stały przekazane Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. 

W roku 1968, po przeprowadzce z dotychczasowej siedziby przy placu na Gro-
blach, został utworzony inwentarz książek z  symbolem „N”. Biblioteka posiada 
również katalog zbiorów bibliotecznych wydany przez Stowarzyszenie, obejmujący 
stan zbiorów biblioteki w roku 19094. Wstępna analiza pozwoliła stwierdzić, że 
pozycje będące w zbiorze „N” zgadzają się z katalogiem. 

Podczas spotkania Rady Naukowej PBW w Krakowie zapadła decyzja o stwo-
rzeniu zamkniętej kolekcji z księgozbioru Stowarzyszenia Nauczycielek. Autorzy 

2 Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie obejmujący okres czter-
dziestoletni 1873–1913, Kraków 1913 (pisownia oryginalna).

3 Tamże, s. 81–82.
4 Katalog Biblioteki Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie, Kraków 1900.
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niniejszego tekstu przystąpili do przeprowadzenia analizy wstępnej, mającej na 
celu ogólne zorientowanie się w  posiadanym zbiorze. Wyniki przedstawiają się 
następująco: inwentarz sporządzony w 1968 r. liczy 2837 pozycji, z czego 436 zo-
stało przeniesionych do głównego inwentarza naszej biblioteki. Publikacje, które 
zdecydowano się włączyć do głównego księgozbioru, to przede wszystkim dzieła 
klasyków literatury, np. Knut Hamsun, Sigrid Undset, Kazimierz Tetmajer czy 
Maria Rodziewiczówna. Przeprowadzone skontrum wykazało, że faktyczny stan 
księgozbioru to 2368 woluminów. 

 

Il. 1. Pieczątka biblioteki Stowarzyszenia (fot. K. Baranowski)

Pierwszym z  podjętych działań było ustalenie stanu fizycznego księgozbioru. 
Mimo początkowych obaw okazało się, że większość pozycji jest w dobrym stanie 
i będzie można je w przyszłości udostępniać czytelnikom zainteresowanym kolekcją.

Ustalono trzystopniową skalę oceny stanu – dobry, średni i zły. Jako zły okre-
ślono stan tych książek, które uległy prawie całkowitemu zniszczeniu: zalane, nie-
kompletne czy całkowicie zaczytane. Wyodrębniono 202 takich woluminów, czyli 
9% całej kolekcji. Stan średni stwierdzono w przypadku 20% księgozbioru, dobry 
– 72%. Wyniki badań obrazuje wykres Stan zbiorów (wyk. 1).

Jako że całość zbiorów ma pozostać w naszej bibliotece jako kolekcja, postano-
wiono zdigitalizować te najbardziej zniszczone pozycje. Są to głównie popularne, 
tanie wydania pochodzące z początków XX wieku.

Poza stanem fizycznym księgozbioru, ujęto też w badaniach szereg zagadnień 
związanych z  jego opisem formalnym – pochodzenie i  lata wydania. Najstarszą 
książką w kolekcji są niemieckojęzyczne Werke Ksenofonta z Aten, wydane w 1828 r. 
w Stuttgarcie (il. 2). 
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Stan zły 
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Wyk. 1. Stan zbiorów

Źródło: badania własne

 

Il. 2. Strona tytułowa najstarszej książki w zbiorze (fot. K. Baranowski)
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W celu ogólnej orientacji w księgozbiorze zgrupowano książki według lat wy-
dania w kilka okresów historycznych:

1. wiek XIX – najstarsze w kolekcji, 653 pozycje;
2. początek XX w. – do końca I  wojny światowej – okres najliczniej repre-

zentowany, 680 pozycji; być może wiąże się to z  tym, że w  tym czasie zaczęto 
prenumerować wydawnictwa seryjne, takie jak: Biblioteka Dzieł Wyborowych czy 
Biblioteka „Bluszczu”;

3. XX-lecie międzywojenne – 297 pozycji;
4. II wojna światowa – wydawnictwa krakowskie, wydane oficjalnie w okupo-

wanym Krakowie, głównie literatura dziecięca bądź przygodowa, 29 pozycji;
5. lata powojenne – do 1960 r., czyli likwidacji Domu Nauczycielek Katoliczek 

w Krakowie, 510 pozycji. 
W  przypadku 221 tytułów nie udało się ustalić daty wydania. Są to jednak 

przeważnie pozycje z przełomu XIX i XX w., czyli najliczniej reprezentowanego 
okresu w kolekcji. Podział ze względu na datę wydania przedstawia wykres Zbiory 
według daty wydania (wyk. 2).
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Zbiory według daty wydania 
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Wyk. 2. Zbiory według daty wydania

Źródło: badania własne

Kolejnym aspektem badanego księgozbioru, na który zwrócono uwagę, jest kraj 
i język wydania. Wyniki przedstawia wykres Podział zbiorów ze względu na język 
książki (wyk. 3).
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Wyk. 3. Zbiory ze względu na język wydania

Źródło: badania własne

Jak widać, zdecydowanie najwięcej jest książek w  języku polskim – aż 1858. 
Drugą pod względem liczebności grupą są pozycje wydane we Francji. Jest ich 294 
i pochodzą głównie z XIX wieku. W tych czasach język francuski był bardzo po-
pularny, a wśród nauczycielek, które korzystały z tej biblioteki, z pewnością wiele 
uczyło tego języka i potrzebowało odpowiedniej literatury do pracy. Są to w więk-
szości pięknie wydane dzieła klasyków literatury światowej, które mimo upływu 
lat, są zachowane w dobrym stanie. Kolejnym pod względem liczebności jest język 
niemiecki, reprezentowany w ilości 196 pozycji. Podobnie jak w przypadku fran-
cuskiego, są to przeważnie książki wydane w XIX bądź na początku XX wieku. 
W naszej bibliotece posiadamy dość duży zbiór niemieckojęzyczny, co jest zro-
zumiałe zważywszy na to, że Kraków znajdował się na terenie dawnej Galicji pod 
zaborem austriackim i każda biblioteka, w tym również działająca wówczas biblio-
teka Stowarzyszenia Nauczycielek, miała w swojej ofercie książki w tym języku.

Inne języki, które spotkaliśmy w swojej pracy nad omawianym księgozbiorem, 
nie są już reprezentowane tak licznie. Posiadamy 34 książki w języku angielskim, 
który dawniej nie był popularny tak bardzo, jak dzisiaj. Znalazło się też niewiele, 
bo zaledwie 8 książek rosyjskich. Są to wydawnictwa już powojenne, kiedy znikają 
zupełnie książki w językach zachodnich. Celem dalszych badań będzie ustalenie 
wartości, jaką przedstawia księgozbiór obcojęzyczny.

Następnie skupiono się na rodzaju zgromadzonej literatury. Przedstawia to wy-
kres Podział zbiorów ze względu na treść (wyk. 4).



karol BaraNowSki, katarzyNa mojSka

84

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Wyk. 4. Zbiory ze względu na treść
Źródło: badania własne

Opracowujący prezentowany księgozbiór przyjęli również zasady podziału 
związane z treścią książek. Ponieważ badania dopiero rozpoczęto, uznano, że stwo- 
rzenie kilka ogólnych, prostych kategorii, jak np. opowiadania czy literatura dzie-
cięca, pozwoli na logiczne zestawienie zawartości księgozbioru. 

Il. 3. Jedna z wielu książek dla dzieci.  
J. Chrząszczewska, Promyki: opowiadania dla 
dzieci, Warszawa 1911 (fot. K. Baranowski)
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Il. 4. Baśnie Andersena, wyd. niemieckie: J.Ch. Andersen, Sämtliche Märchen, Lipsk 1882  
(fot. K. Baranowski)

Najwięcej książek znalazło się w kategorii powieści obyczajowe. Do tego ro-
dzaju literatury zaliczono wszystkie prace współczesnych pisarzy (dzisiaj często 
zapomnianych), którzy byli twórcami popularnych powieści z  tego nurtu. Jako 
oddzielne kategorie wyróżniono książki historyczne, fantasy czy kryminały. Bar-
dzo dużą grupą są powieści dla dzieci i młodzieży, są to też jedne z najbardziej 
zaczytanych pozycji, co może świadczyć o tym, że nauczycielki w dawnym Kra-
kowie chętnie wypożyczały i czytały je swoim dzieciom i uczniom. Po II wojnie 
światowej do księgozbioru włączono dużą liczbę publikacji o  tematyce wojennej  
i socrealistycznych. Stan tych książek – wiele z nich ma nierozcięte karty – świad-
czy o ich małej popularności wśród powojennych krakowskich nauczycielek. 

Przy okazji omawiania zawartości treściowej, warto też wspomnieć o seriach 
wydawniczych, które prenumerowała biblioteka Stowarzyszenia. Były to między 
innymi: Biblioteka Dzieł Wyborowych, Biblioteka Małego Światka czy Biblioteka 
„Bluszczu”. 

Ostatnim zagadnieniem poruszonym w tym artykule jest dostępność zdigitali-
zowanych egzemplarzy w zbiorach bibliotek cyfrowych – wykres Dostępność zbio-
rów w innych bibliotekach (wyk. 5). To badanie pozwala nam stwierdzić, z jak uni-
katowymi egzemplarzami mamy do czynienia, i określić, jakie kroki należy podjąć, 
aby należycie przygotować kolekcję do ewentualnego udostępniania i ewentualne-
go tworzenia kopii cyfrowych. 
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Wyk. 5. Dostępność zbiorów w innych bibliotekach

Źródło: badania własne

Podsumowując to krótkie sprawozdanie z badań, zaznaczyć należy, że przed-
stawione wyniki są dopiero wstępną analizą księgozbioru dawnej biblioteki na-
uczycielek w  Krakowie. Treść artykułu nie wyczerpuje bynajmniej zagadnienia, 
jakim są podjęte badania. Zaplanowane dalsze prace pozwolą na pogłębienie wie-
dzy o tym zbiorze i uzyskanie wyczerpujących danych na temat tej niewątpliwie 
ciekawej kolekcji5. Przyczynią się także do lepszego poznania historii edukacji 
i przede wszystkim działalności kobiet, które tej dziedzinie poświęciły życie w na-
szym regionie. Stowarzyszenie Nauczycielek przez szereg lat odegrało znaczącą 
rolę w historii oświaty regionu małopolskiego, jednak obecnie zapomina się o jego 
zasługach. Badania tej kolekcji naszej biblioteki mogą być także przyczynkiem do 
poznawania historii oświaty w Galicji.
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The Female Teachers Association Library (Biblioteka  
Stowarzyszenia Nauczycielek) in Kraków as a collection  

in the resources of the Voivodeship Pedagogical Library in Kraków

Abstract: During the preliminary analysis of the Female Teachers Association Library collection 
the authors analyzed the physical condition of the books, division with regard to language and 
historical period from which the books come from. They also made an attempt to analyze the 
collection with regard to the content. The conclusions describe the vast diversity in languages, 
contents, and time period connected to the publishing date of individual books in the collection. 
The preliminary analysis allowed for pointing out the directions for deeper and more accurate 
studies.

Keywords: female teachers, library, association, analysis
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Kolekcja sprawozdań szkolnych w zasobach...
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie  
jako źródło do badań1

aGNiESzka Fluda-krokoS

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie

1

Dekret cesarsko-królewskiego Ministerstwa Wyznań i Oświaty z 31 grudnia 1850 r. 
nakazywał wszystkim placówkom gimnazjalnym coroczne wydawanie programów 
szkolnych. Miały one zastąpić tzw. karty klasowe, które publikowano już w latach 
40. XIX w., zawierające wykazy nauczycieli, uczniów oraz uzyskanych przez nich 
stopni. Wspomniane programy z kolei z czasem przekształcono w sprawozdania 
szkolne, redagowane przez dyrekcje poszczególnych placówek. 

Stały się one podstawą artykułów naukowych i opracowań monograficznych, 
w których w  sposób jednostkowy (na przykładzie konkretnej placówki oświato-

1 Zasób sprawozdań placówek szkolnych zgromadzony w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
w Krakowie (dalej PBW) jest bardzo duży, wymaga tym samym oddzielnego, monograficzne-
go opracowania. Poza sprawozdaniami krakowskimi (szkoły wyższe – 7, szkoły średnie ogól-
nokształcące – 18, szkoły średnie zawodowe – 10, szkoły podstawowej, gimnazja – 2), zawiera 
sprawozdania szkół ze 128 następujących miejscowości: Batignolles, Biała, Bielsko, Bochnia, 
Borszczów, Brno (Brünn), Brody, Bruksela, Brzesko, Brzeżany, Brzozów, Bukareszt, Buczacz, 
Bydgoszcz, Charbin, Charlottenburg, Chełmno, Chrzanów, Chyrów, Cieszyn, Czernichów, 
Czerniowce, Czortków, Dębica, Drohobycz, Dublany, Dziśna, Gdańsk, Gliwice, Głogów, 
Gniezno, Gorlice, Grybów, Horodenko, Husiatyn, Inowrocław, Jarosław, Jasło, Jaworów, Ka-
łusz, Kalwaria, Kamionka Strumiłowa, Katowice, Kępno, Kielce, Kłodzko, Kocman, Kołomyja, 
Kolonia, Końskie, Koronowo, Kowel, Królewiec, Krosno, Krotoszyn, Leżajsk, Lublin, Lwów, 
Łańcut, Łęczyca, Łódź, Malbork, Mielec, Nisko, Nowy Sącz, Nowy Targ, Nysa, Opatów Kie-
lecki, Ostrowiec, Ostrów Wielkopolski, Oszmiana, Pińczów, Piotrków, Płock, Poznań, Prze-
myśl, Przemyślany, Radom, Radomsko, Rawa Ruska, Rohatyn, Rogożno, Rzeszów, Sam-
bor, Sandomierz, Sanok, Seret, Skałat, Śniatyn, Sokal, Śrem, Środa, Stanisławów, Stary Sącz, 
Stryj, Strzyżów, Suczawa, Świdnica, Świdnin, Szczebrzeszyn, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnopol, 
Tarnów, Tarnowskie Góry, Tłumacz, Tomaszów Lubelski, Toruń, Trembowla, Trzemesz-
no, Turka, Tylża, Wadowice, Warszawa, Wiedeń, Wieliczka, Włocławek, Wolsztyn, Wro-
cław, Września, Zacisze, Zakopane, Zaleszczyki, Zamość, Zbaraż, Złoczów, Żółkiew, Żywiec.  
Pełny wykaz sprawozdań krakowskich gimnazjów (stan wg katalogu kartkowego z dn. 7 września 
2014 r.) w aneksie.
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wej), ogólny, zawężając do konkretnego terenu (np. Galicji) lub czasu (1867–1918)
oraz tematyczny (skupiając się np. na funkcjonowaniu bibliotek dla nauczycieli 
w szkołach) ekscerpowały omawiane źródła. Niewątpliwa zatem jest teza posta-
wiona w temacie wystąpienia, że stanowią one bogate źródło do badań naukowych. 
W  jednym z  ogólnych artykułów, autor, Artur Wildhardt2, zamieścił odważne 
stwierdzenie: „Pełną dokumentację ich [gimnazjów – AFK] działalności w intere-
sujących nas ramach chronologicznych znajdujemy w sprawozdaniach szkolnych”3. 
Nie sposób jednak zgodzić się z  tym zdaniem, mając na uwadze fakt, że pełny 
obraz ich działania możemy odtworzyć, syntetyzując dane nie tylko ze sprawozdań 
(o grupach informacji później), lecz także z dokumentacji archiwalnej i obowiązu-
jących w okresie funkcjonowania tychże szkół norm prawnych. Niemniej jednak 
w przypadku placówek, które utraciły bezpowrotnie swoje akta w czasie działań 
wojennych (np. Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie), sprawozdania 
stają się jedynym dostępnym źródłem, zawierającym dane liczbowe oraz osobowe, 
a także informacje o działalności społeczności szkolnej. 

Zostały one także uznane za bardzo cenne, lecz nie jedyne, źródło do badań 
nad dziejami szkolnictwa w  dużej jego wieloaspektowości (nauczyciele, ucznio-
wie, programy nauczania, podręczniki, wyniki edukacji itd.). Tezę tę potwierdza-
ją w swych tekstach poświęconych dziejom szkolnictwa galicyjskiego rzeszowscy 
badacze, Tadeusz Bieda oraz Andrzej Jagusztyn, prezentując w nich rodzaje ma-
teriałów do tychże badań znajdujące się w bibliotekach i archiwach Polski połu-
dniowo-wschodniej4. Poza sprawozdaniami, zarówno poszczególnych szkół, jak 
i  jednostek nadrzędnych (np. c.k. Rady Szkolnej Krajowej), badacze wymieniają 
także kroniki szkolne, akta kancelarii szkolnych, schematyzmy5, inwentarze, a tak-
że czasopisma. Dodatkowo A. Jagusztyn dokonuje ich podziału na dwie grupy:  

2 A. Wildhardt, Sprawozdania szkolne krakowskich gimnazjów w  dobie autonomii galicyjskiej 
(1867–1918), [w:] Kraków-Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. IX, cz. 1,  
red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, Kraków 2009, s. 64–68.

3 Tamże, s. 64.
4 T. Bieda, Zasoby archiwalne do dziejów szkolnictwa galicyjskiego w archiwach Polski południowo-

-wschodniej, [w:] Z dziejów oświaty w Galicji: materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Łań-
cucie w dniach 23–25 października 1986 roku na temat „Stan i potrzeby badań nad dziejami oświaty 
w Galicji”, red. A. Meissner, Rzeszów 1989, s. 291–296 oraz A. Jagusztyn, Źródła drukowane do 
dziejów szkolnictwa w Galicji w wybranych bibliotekach i archiwach Polski południowo-wschodniej, 
[w:] tamże, s. 297–310.

5 Wydawnictwa informacyjne coroczne, zawierające m.in. dane o  kadrze zarządczej placówek 
szkolnych, ich organizacji oraz ustroju, prezentujące je zgodnie z obowiązującym podziałem ad-
ministracyjnym oraz w jego obrębie według typów szkół, nauczycielach, uczniach (np. Szematy-
zmy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskiem z lat 1782–1914). O niewąt-
pliwej przydatności tychże wydawnictw w badaniach m.in. H. Kramarz, Schematyzmy galicyjskie 
jako źródło historyczne, „Studia Historyczne” 1982, R. 25, z. 1, s. 27–48; taż, Jeszcze w sprawie 
Schematyzmów galicyjskich, „Studia Historyczne” 1985, R. 28, z. 4, s. 633–635.
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pośrednie (drukowane) oraz bezpośrednie (rękopiśmienne)6. Ponadto autor za-
mieścił w  swym opracowaniu tabelaryczny wykaz sprawozdań znajdujących się 
w  Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Rzeszowie7, terytorial-
nie związanych z Galicją8. Ich zasób obejmuje 66 miejscowości, 2150 tomów oraz  
177 szkół9. 

Efektem prac rzeszowskiego zespołu (A. Jagusztyn, Stanisława Dembow-
ska, Ewa Jankisz) jest także część pierwsza bibliografii Katalog sprawozdań szkol-
nych 1843–199510, zawierająca wykaz tychże druków z  228 placówek szkolnych  
z  98 miejscowości. Wartość publikacji podnoszą wykazy wybranych bibliotek, 
w których autorzy przeprowadzili kwerendę11. 

Cennym źródłem informacji o  bilansach szkolnych jest kolejna publikacja 
ośrodka rzeszowskiego – druga część Bibliografii dziejów oświaty i  wychowania 
w Galicji 1772–191812, w której odnotowano szereg tego typu publikacji, wska-
zując na ich „istotne znaczenie dla poznania dziejów oświaty galicyjskiej, […] 
ukazujące stan placówki w danym roku szkolnym oraz zainteresowania badawcze 
nauczycieli”13.

Fragmenty drukowanych sprawozdań stały się podstawą do źródłowych badań 
nad zagadnieniami związanymi z edukacją, bibliotekarstwem czy pracami nauko-
wymi. Przykładem może być artykuł Jacka Kolbuszewskiego dotyczący działal-
ności naukowej nauczycieli gimnazjalnych, dokładniej – prac polonistycznych14. 
6 A. Jagusztyn, Źródła drukowane..., s. 298. Niemniej jednak przeczy temu podziałowi na s. 304 

artykułu, pisząc: „Najdokładniejszym i wszechstronnym spośród źródeł bezpośrednich są druko-
wane sprawozdania gimnazjów galicyjskich”.

7 Obecnie, od 1 września 2001 r., Uniwersytet Rzeszowski, utworzony z Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej.

8 A. Jagusztyn, Źródła drukowane …., s. 305–307.
9 Tamże, s. 307. O sprawozdaniach szkolnych jako części zbioru dokumentów życia codziennego 

w Bibliotece Głównej rzeszowskiej WSP tegoż autora: Zbiory specjalne Biblioteki Głównej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, [w:] Rola i funkcje bibliotek wyższych szkół pedagogicznych w Polsce: 
(materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Rzeszowie w dniach 12–13 września 1988 r.), 
red. Z. Sokół, Rzeszów 1992, s. 109–118 (o samych sprawozdaniach na s. 112–115).

10 A. Jagusztyn, Katalog sprawozdań szkolnych 1843–1995. Cz. 1, Polonica, Rzeszów 1997.
11 Były to: Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Główna Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz Biblioteka Główna Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie, od 20 listopada 
2008 r., Uniwersytet Pedagogiczny).

12 Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918. Część II, Źródła drukowane, red.  
A. Meissner, J. Dybiec, Rzeszów 2007.

13 Tamże, s. 7.
14 J. Kolbuszewski, Rozprawy polonistyczne w „Sprawozdaniach gimnazjów galicyjskich”, [w:] Z dzie-

jów edukacji literackiej w Galicji, red. M. Inglot, Prace Literackie, „Acta Universitatis Wratisla-
viensis” 1983, no 633, s. 101–119.
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Wspomnieć należy, że w większości druków ich pierwszą część stanowiła rozprawa 
naukowa związana z  zagadnieniami programu nauczania. Rzadko pojawiają się 
teksty nienaukowe – tłumaczenia z  języków obcych, również autorstwa nauczy-
cieli15, lub teksty przemówień wygłaszanych przy różnych okazjach w szkołach16. 
Ogólnie z artykułu poświęconego tylko pracom polonistycznym wyłaniają się czte-
ry główne grupy tekstów: interpretacyjne, komparatystyczne, biograficzne i meto-
dyczne. 

Drugim opracowaniem dotyczącym kształcenia polonistycznego, opartym na 
rozprawach naukowych ze sprawozdań szkolnych jest tekst Stanisława Frycie17. 
Zawężając temat badań, skupił się autor jedynie na tekstach dotyczących twórczo-
ści epoki romantyzmu. W podzielonej na dwie części bibliografii wyodrębnił ze 
sprawozdań rozprawy dotyczące pisarzy polskich – 190 tekstów (w tym 7 o cha-
rakterze ogólnym), oraz pisarzy obcych – 39 tekstów (w tym jeden o charakterze 
ogólnym), załączając do niej indeks autorów oraz miejscowości i szkół.

Cztery lata wcześniej S. Frycie przedstawił wyniki swoich wstępnych ba-
dań nad sprawozdaniami, omawiając krótko historię tego typu wydawnictw (od 
kart klasowych, poprzez programy, do sprawozdań sensu stricte) oraz prezentując 
charakterystykę ich zawartości naukowej, czyli wspomnianych już rozpraw, któ-
re sklasyfikował do ośmiu grup tematycznych: 1) filozofia i  dydaktyka filozofii;  
2) pedagogika i psychologia; 3) historia starożytna i historia kultury; 4) filologia 
i  literatura klasyczna; 5) filologia i historia literatury polskiej; 6) historia Polski;  
7) matematyka; 8) nauki przyrodnicze18. Jak zauważa S. Frycie, z racji coraz więk-
szej liczby szkół i tym samym rosnącej liczby sprawozdań, oraz potrzeby dotarcia 
do szerszego grona odbiorców, z  czasem rozpoczęto wydawanie bibliografii ich 
zawartości naukowej. Wśród opublikowanych wymienia m.in. opracowania Wil-
helma Vettera (z lat 1851–1863), Jana Gutschera (z lat 1850–1869, 192 placówki) 

15 Jako przykład podaje J. Kolbuszewski m.in.: Ballady W. Goethego wierszem polskim wiernie z nie-
mieckiego naśladowanym przełożył M. Karol Staniewicz zastępca nauczyciela, [w:] Sprawozdania 
Dyrekcji c.k. szkoły średniej w Tarnopolu za rok szkolny 1885/86, Tarnopol 1886, s. 3–24. [J. Kolbu-
szewski, Rozprawy polonistyczne…, s. 104].

16 Jako przykład podaje J. Kolbuszewski m.in. przemówienie Antoniego Euzebiusza Balickiego pt. 
Ku czci Zygmunta Krasińskiego, [w:] Sprawozdania dwudzieste czwarte Dyrekcji c.k. Gimnazjum II 
w Krakowie za rok szkolny 1912, Kraków 1912, s. 3–20. [J. Kolbuszewski, Rozprawy polonistycz-
ne…, s. 106].

17 S. Frycie, Bibliografia rozpraw o romantykach i literaturze romantycznej opublikowanych w sprawoz-
daniach polskich gimnazjów w Galicji w latach 1863–1918, „Prace Humanistyczne”, Rzeszów 1970, 
z. 1, s. 193–217.

18 S. Frycie, Sprawozdania szkolne polskich gimnazjów w Galicji, [w:] Z tradycji kulturalnych Rzeszo-
wa i Rzeszowszczyzny: księga pamiątkowa dla uczczenia X-lecia Rzeszowskiego Oddziału Towarzy-
stwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, red. S. Frycie, S. Reczek, Rzeszów 1966, s. 272–285.
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czy też zamieszczane na łamach Sprawozdań Rady Szkolnej Krajowej (dane z  lat 
1884–1888) i czasopisma „Muzeum” (dane z lat 1894–1916)19.

Teksty naukowe drukowane na kartach bilansów gimnazjów galicyjskich sta-
ły się także podstawą rozprawy Adama Horbowskiego, który na ich podstawie 
przeprowadził analizę zagadnień pedagogicznych obecnych w rozprawach nauczy-
cieli20. Badaniem objął roczniki wydawane przez szkoły w Brzozowie, Jaśle, Kro-
śnie, Łańcucie, Przemyślu, Rzeszowie i  Sanoku21, a  171 przebadanych tekstów 
zakwalifikował do dziewięciu grup tematycznych: 1) filozofia i dydaktyka filozofii;  
2) pedagogika, psychologia, metodyka i dydaktyka; 3) historia starożytna i historia 
kultury; 4) filologia i literatura klasyczna; 5) filologia i historia literatury polskiej;  
6) historia Polski; 7) matematyka, fizyka i chemia; 8) nauki przyrodnicze; 9) roz-
prawy dotyczące rocznic, jubileuszy, wspomnień o wybitnych postaciach22. Zanim 
jednak autor przedstawił wyniki szczegółowych badań, w roku 1995 opublikował 
krótki tekst dotyczący ogólnej zawartości bilansów oraz ich niewątpliwej przydat-
ności jako materiałów źródłowych23. 

Z kolei Tomasz Ratajczak24 w tekście z 2001 r. przedstawił zawartość nauko-
wą sprawozdań gimnazjum w Wadowicach25, analizując 44 publikacje z lat 1876– 
–1920/21 i skupiając się na tekstach humanistycznych.

Ekscerpcji sprawozdań jako źródła do badań zagadnień z kręgu bibliotekarstwa 
dokonała, m.in., Maria Stinia, przedstawiając zawartości bibliotek nauczycielskich 
funkcjonujących w gimnazjach im. św. Anny, im. św. Jacka oraz im. Króla Jana 
III Sobieskiego26 w Krakowie. Pamiętać należy, że biblioteki szkolne z biegiem 
lat ulegały specjalizacji, dzieląc się z ogólnych w początkowych latach działania 
placówki, na przeznaczone dla uczniów (polsko- i  obcojęzyczne), nauczycieli, 
zbiory czytelni, zbiory pomocy koleżeńskiej. Według ustaleń autorki opartych na 
19 Tamże, s. 278–283.
20 A. Horbowski, Problematyka pedagogiczna na łamach sprawozdań szkolnych gimnazjów krakow-

skich, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 8, Myśl edukacyjna w Galicji 1772–1918: ciągłość i zmiana, 
red. Cz. Majorek, A. Meissner, Rzeszów 1996, s. 73–80.

21 Tamże, s. 73.
22 Tamże, s. 74.
23 A. Horbowski, Sprawozdania szkolne gimnazjów galicyjskich, [w:] Galicja i  jej dziedzictwo, t. 3, 

Nauka i oświata, red. A. Meissner, J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 211–219.
24 T. Ratajczak, Rozprawy humanistyczne w „Sprawozdaniach szkolnych” wadowickiego gimnazjum. Re-

konesans, „Wadoviana” 2001, nr 6, s. 45–65, http://wadoviana.eu/wp-content/uploads/2013/12/
Rozprawy-humanistyczne-w-Sprawozdaniach-T.Ratajczak.pdf [dostęp: 15 września 2014].

25 Gimnazjum w Wadowicach – założone w 1866 r., obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Marcina Wadowity. Zob.: G. Studnicki, Pierwsza wśród równych: dzieje Gimnazjum i Liceum 
w Wadowicach, Wadowice 1991.

26 M. Stinia, Szkolne biblioteki nauczycielskie gimnazjów krakowskich w okresie autonomii 1867–1918, 
[w:] Kraków-Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. VII, red. H. Kosętka, 
Kraków 2005, s. 210–217.
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drukowanych katalogach bibliotecznych opublikowanych w sprawozdaniach wy-
żej wymienionych placówek27 w pierwszym z wymienionych gimnazjów w 1898 r. 
biblioteka liczyła 2568 pozycji katalogowych28; w drugim rok później było 1817 po- 
zycji29, natomiast w ostatnim w 1914 r. – 3709 pozycji30.

Problematykę bibliotekoznawczą M. Stinia poruszyła także w swojej monogra-
fii dotyczącej gimnazjów krakowskich w okresie autonomii galicyjskiej, zamiesz-
czając w niej podrozdział omawiający funkcjonowanie bibliotek w tychże placów-
kach31.

Obszerny artykuł mówiący o bibliotekach szkół średnich Lwowa i Krakowa 
w  Galicji opublikowała również Bronisława Kulka, zamieszczając w  nim liczne 
dane statystyczne, pozyskane dzięki ekscerpcji sprawozdań szkolnych 19 placówek 
(9 krakowskich oraz 10 lwowskich)32, mówiące m.in. o przybytkach książkowych, 
prenumeracie czasopism, bibliotekach pomocy koleżeńskiej i ruchu czytelniczym.

Biblioteka nauczycielska, w tym przypadku jednej z najstarszych szkół w Polsce 
– Collegium Resoviense (zał. 1658 r., obecnie I Liceum Ogólnokształcące w Rze-
szowie im. ks. Stanisława Konarskiego) to także temat książki i artykułu Mieczy-
sława Adamowskiego33. 

Monograficzny artykuł, dotyczący bibliotek funkcjonujących w  II Państwo-
wym Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka w Krakowie (1857–1950), opublikowała 
autorka niniejszego tekstu, wykorzystując w badaniach 55 druków dyrekcji tejże 
placówki – z lat 1871, 1872, 1876–1925/1926 i 1934/1935–1936/193734.

27 Jak podaje M. Stinia, tylko dwa krakowskie gimnazja zamieściły takie wykazy w swoich spra-
wozdaniach: Katalog biblioteki nauczycielskiej Gimnazjum św. Anny ułożony przez profesora Jana 
Czubka, [w:] Sprawozdanie […] Gimnazjum św. Anny w Krakowie za rok 1898, Kraków 1898, 
s. 1–50; Katalog biblioteki nauczycielskiej c.k. Gimnazjum św. Jacka w Krakowie ułożony przez prof. 
Mikołaja Mazanowskiego, [w:] Sprawozdanie […] Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok 1899, 
Kraków 1899, s. 1–49.

28 M. Stinia, Szkolne biblioteki…, s. 214.
29 Tamże, s. 215.
30 Tamże, s. 216.
31 M. Stinia, Biblioteki szkolne, [w:] tejże, Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie 

autonomii galicyjskiej, Kraków 2004, s. 204–220.
32 B. Kulka, Lwowskie i  krakowskie biblioteki szkół średnich w  autonomicznej Galicji (1868–1918),  

[w:] Kraków-Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. VIII, red. H. Kosętka, 
Kraków 2006, s. 298–315.

33 M. Adamowski, Biblioteka nauczycielska „starego” gimnazjum w Rzeszowie, Rzeszów 1958; tegoż: 
Biblioteka nauczycielska „starego” gimnazjum w Rzeszowie, „Rocznik Województwa Rzeszowskie-
go” R. 1, z. 2, Rzeszów 1958, s. 105–112.

34 A. Fluda-Krokos, Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów 
bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Li-
ceum im. św. Jacka), [w:] Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje, red. G. Czapnik,  
Z. Gruszka, J. Ladorucki, Łódź-Warszawa 2014, s. 64–79.
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Sprawozdania te były także jednym z  podstawowych źródeł do monografii 
poświęconych bibliotekom. Wymienić należy na przykład obszerną pracę autor-
stwa Jolanty Dzieniakowskiej dotyczącą państwowych bibliotek dla nauczycieli35 
czy publikację Piotra Lechowskiego traktującą o stratach wojennych krakowskich 
bibliotek36, w powstaniu której, jak sam autor stwierdził: ważną rolę odegrały druko-
wane sprawozdania37. Podobnież Helena Falkowska, opracowując dzieje bibliotek 
szkolnych, czerpała dane z omawianych druków38.

W zbiorach PBW zgromadzona jest jedna z największych kolekcji bilansów 
szkolnych różnych typów placówek oświatowych (od szkół powszechnych, poprzez 
średnie, gimnazja i licea, a także szkoły wyższe, od prywatnych po państwowe oraz 
od rozdzielnych – męskich i żeńskich, po koedukacyjne, a także wyznaniowe) – nie 
tylko z terenów Krakowa, ale także całej Polski, a nawet spoza jej granic (patrz: 
wykaz w  przypisie 1). Zasób wymieniony został we wstępie do wspomnianego 
już katalogu rzeszowskich badaczy: „Godny odnotowania jest również zbiór tych 
publikacji znajdujących się w  posiadaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej w  Krakowie”39. Niewielki fragment dotyczący sprawozdań zamieściła także 
Agnieszka Szczecina, autorka pracy magisterskiej poświęconej historii i  działal-
ności PBW40, będącej jedną z  części jubileuszowej publikacji, wydanej z  okazji 
90-lecia istnienia placówki41. Również we wcześniejszych wydawnictwach roczni-
cowych pojawiają się niewielkie wzmianki o kolekcji – w 40-lecie w opisie zbioru 
czasopism dane o ok. 2500 rocznikach z prawie 100 miejscowości42, w 60-lecie 
o 2600 rocznikach z lat 1812–196043.

Za pierwsze większej objętości opracowanie donoszące o istnieniu tak cennego 
zbioru należy prawdopodobnie uznać tekst Krystyny Blamowskiej, wieloletniego 

35 J. Dzieniakowska, Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej: studium histo-
ryczno-bibliologiczne, Kielce 2009.

36 P. Lechowski, Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945, Kraków1999.
37 Tamże, s. 16.
38 H. Falkowska, Z dziejów bibliotek szkolnych, Warszawa 1966.
39 A. Jagusztyn, Katalog…, s. 7.
40 A. Szczecina, Dzieje, rozwój i działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Koł-

łątaja w Krakowie po drugiej wojnie światowej, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. 
dr hab. Zdzisława Pietrzyka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2009.

41 Z ksiąg zrodzona…: 90 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie: 1922–2012, 
Kraków 2012.

42 M. Marchut, Czasopisma, [w:] 40 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w  Krakowie 
1922–1962, praca zbiorowa, Kraków 1963, s. 24.

43 Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w sześćdziesięcioleciu, Kraków 1982, s. 2.
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pracownika i dyrektorki PBW, z roku 197244, w którym autorka przedstawiła krót-
ką genezę oraz charakterystykę kolekcji. Zgodnie z zawartymi w nim ustaleniami, 
większość zasobu trafiła do PBW w 1922 r. – roku założenia Centralnej Biblioteki 
Nauczycielskiej Okręgu Szkolnego Krakowskiego, przekształconej w  roku 1951 
w PBW, z księgozbiorów krakowskich (ale nie tylko) bibliotek szkolnych. Zbiór 
liczy ok. 2600 roczników z lat 1812–1860, z czego aż 90% to druki szkół z tery-
torium Galicji45. Ze względu na specyfikę publikacji, ich tematyczną i edytorską 
spójność oraz cel wydawania, sprawozdania posiadają odrębną księgę inwentarzo-
wą i katalog kartkowy, uszeregowany według nazw miejscowości, a w ich obrębie 
– typów szkół. Na kartach odnotowano także warianty tytułów i wyszczególniono 
wszystkie posiadane roczniki. Jak podaje K. Blamowska, najstarszy druk w zasobie 
to 40-stronnicowe wydawnictwo dotyczące działalności Szkoły Departamentowej 
Krakowskiej (w późniejszym okresie Gimnazjum św. Anny), będący jednocześnie 
zaproszeniem na coroczne publiczne egzaminy uczniów, zatytułowany: Na Pub- 
liczny Popis uczniów Szkoły Departamentowey Krakowskiey mający się odbywać 
w Amfiteatrze Szkolnym w dniach 22-gim, 23-cim, 24-tym i 25-tym Lipca z  rana 
od godziny 8-mej do 12-tej, po południu od 2-iey do 6-ey Prześwietną Publiczność za-
prasza Rektor Antoni Himowski46. Po prezentacji zawartości wybranych roczników 
sprawozdań, stwierdza autorka, iż „są one cennym i użytecznym źródłem, bogatym 
dokumentem historycznym szkoły polskiej. Czerpać z nich warto”47. 

W  celu ukazania bogactwa źródłowego omawianego typu wydawnictw jako 
przykładowy materiał badawczy wybrano kilka sprawozdań krakowskich gim-
nazjów. Ogólnie w katalogu kartkowym PBW odnotowano kolejno następującą 
liczbę materiałów z podanych przedziałów czasowych: Gimnazjum św. Anny48 –  
65 roczników z lat 1850/51–1915; Gimnazjum św. Jacka49 – 33 roczniki z lat 1872, 
1876–1925/26, 1934/35–1936/3750; Filia Gimnazjum św. Jacka – 6 roczników 
z lat 1913/14–1917, 1918/19; III Gimnazjum im. Jana Sobieskiego51 – 40 rocz-
ników z lat 1884–97, 1899–1910, 1912/13, 1915/16–1920/21, 1931/32–1938/39; 
44 K. Blamowska, Sprawozdania szkolne w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krako-

wie, Kraków 1972.
45 Tamże, s. 2.
46 Tamże, s. 4–5.
47 Tamże, s. 22.
48 I Gimnazjum św. Anny – założone w 1617 r., obecnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartło-

mieja Nowodworskiego w Krakowie. (Encyklopedia Krakowa, red. prow. A.H. Stachowski, Kra-
ków 2000, s. 547).

49 II Państwowe Gimnazjum i Liceum św. Jacka (1857–1950) – obecnie VI Liceum Ogólnokształ-
cące im. A. Mickiewicza (Encyklopedia Krakowa, s. 242–243).

50 Zob. A. Fluda-Krokos, Sprawozdania z …
51 III Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego – zał. 1883; obecnie II Liceum 

Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego (Encyklopedia Krakowa, s. 547; Historia Szkoły. 
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IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza52 – 24 roczniki z  lat 1902–1918/19, 
1924/25–1932/33; V Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego53 – 12 roczników z lat 
1906/7–1915/16, 1920/21, 1932/33; VI Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki 
w Podgórzu54 – 16 roczników z lat 1899, 1900, 1902, 1903, 1905–1919, 1931/32, 
1932/33; VII Gimnazjum im. Adama Mickiewicza55 – 3 roczniki z lat 1929/30– 
–1931/32; VIII Gimnazjum im. A. Witkowskiego56 – 9 roczników z lat 1924/25– 
–1932/33, 1958/59; IX Gimnazjum im. J. Hoene Wrońskiego57 – 4 roczniki z lat 
1926/27, 1927/28, 1928/29, 1933/34; Gimnazjum i Zakład Wychowawczy Pija-
rów58 – 3 roczniki z  lat 1924/25, 1936/37–1938/39 + współczesne; Gimnazjum 
Żeńskie im. św. Urszuli / ss. Urszulanek59 – 5 roczników z lat 1927/28–1931/32 
+ współczesne; Państwowe Gimnazjum Żeńskie60 – 1 rocznik 1920/2; I Prywat-

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, [on-line:] http://www.sobieski.
krakow.pl/o-szkole/historia-szkoly/ [dostęp: 7 września 2014]).

52 IV Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza, nazywane także Gimnazjum 
Goetza, mieszczące się w kamienicy przy ul. Podwale, istniało w latach 1901–1947 (Encyklopedia 
Krakowa, s. 951).

53 V Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanowskiego – zał. 1906 r., obecnie III Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego (Encyklopedia Krakowa, s. 547; III LO Kraków – 
O szkole, http://www.3liceum-krakow.pl/szk_hist.php [dostęp: 7 września 2014]).

54 VI Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki – zał. 1982 r., obecnie IV Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki (Kalendarium, http://iv-lo.krakow.pl/o-szkole/histo-
ria-iv-lo/ [dostęp: 7 września 2014]). 

55 VII Państwowe Gimnazjum i  Liceum im. Bartosza Głowackiego, obecnie Gimnazjum nr 7  
im. Bartosza Głowackiego w Krakowie. (Gimnazjum nr 7 w Krakowie, http://www.gim7krakow.
oswiata.org.pl/?m=kronika [dostęp: 7 września 2014]).

56 VIII Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Augusta Witkowskiego, obecnie V Liceum Ogólno-
kształcące im. Augusta Witkowskiego (Encyklopedia Krakowa, s. 547).

57 IX Państwowe Gimnazjum i  Liceum im. J. Hoene-Wrońskiego – 1930 r. – obecnie VII Li-
ceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej; początki dała II C.K. Wyższa Szkoła Realna, 
z  którą w 1930 r. przekształcono na IX Państwowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze  
im. J. Hoene-Wrońskiego. (Encyklopedia Krakowa, s. 951; Historia VII Liceum, http://vii-lo.kra-
kow.pl/index.php/o-szkole/historia), [dostęp: 7 września 2014].

58 Gimnazjum i Zakład Wychowawczy Pijarów – Gimnazjum Realne im. ks. Stanisława Konar-
skiego zał. w roku szk. 1909/10; Zakład Wychowawczo-Naukowy rozpoczął działalność w roku 
1913; obecnie Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. S. Konarskiego oraz Publiczne 
Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. S. Konarskiego (Publiczne Gimnazjum nr 52, http://
www.gim52.pijarzy.pl/ [dostęp: 7 września 2014 r.]; O  szkole: Liceum Ogólnokształcące Zakonu 
Pijarów, http://www.liceum.pijarzy.pl/o-szkole [dostęp: 7 września 2014]).

59 Gimnazjum Żeńskie im. św. Urszuli / ss. Urszulanek – 1934–1953; początki szkoły w  roku 
1875; obecnie Urszulanki prowadzą Szkołę Podstawową nr 159 Sióstr Urszulanek Kurii 
Rzymskiej w Krakowie (SP 159 w Krakowie – szkoła radości i słońca, http://www.sp159.krakow.pl/
Historia,14,0.html [dostęp: 7 września 2014]).

60 Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Wandy – 1905–1962; w początkach działalności 
jako Zakład Naukowo-Wychowawczy Heleny Strażyńskiej; od 1918 r. jako Państwowe Gimna-
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ne Wyższe Gimnazjum Żeńskie61 – 17 roczników z  lat 1896/97–1913/14; Pry-
watne Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater62 – 1 rocznik 1936/37; Prywatne 
Gimnazjum Żeńskie im. Heleny Strażyńskiej63 – 8 roczników z  lat 1908/09– 
–1915/16; Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Jadwigi64 – 14 roczników 
z  lat 1905/06–1918/19; Das Vollstandige Gymnasium in Krakau65 – 1 rocznik 
1853; Żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne typu humanistycznego Towarzystwa 
Żydowskiej Szkoły Ludowej i Średniej w Krakowie66 – 3 roczniki z lat 1928/29, 
1931/32, 1934/35. Łącznie zatem kolekcja sprawozdawczych cracovianów liczy 
265 roczników. 

Źródłem finansowania druku sprawozdań były środki pieniężne szkoły, prze-
znaczone na ten cel przez dyrekcję, lub założony w tym celu specjalny fundusz na-
ukowy, również związany z działalnością szkoły. Jak ustalił A. Horbowski, nakład 
publikacji wynosił od 300 do 400 egzemplarzy, a upowszechniane były zazwyczaj 
drogą wymiany67. 

Informacje zawarte w poszczególnych bilansach szkolnych zazwyczaj były po-
dawane według określonego schematu, z podziałem na część naukową (wspomnia-
ne już prace nauczycieli) oraz urzędową, w której zamieszczano wykazy i statystyki 
obrazujące pracę szkoły w ciągu roku szkolnego. Sposób podawania danych ulegał 
niekiedy zmianom, co nastręcza pewnych trudności w analizach, jednak, jak za-
uważa B. Kulka, pisząc o bibliotekach: 

dane […] nie są opracowane według jakiegoś jednego wzoru, dlatego porównywa-
nie bibliotek różnych zakładów naukowych i  tworzenie jednego spójnego obrazu ich 
działalności okazuje się niekiedy zadaniem czasochłonnym i  trudnym, ale na pewno 
w znacznym stopniu wykonalnym, ważnym i potrzebnym68.

zjum Żeńskie nr X; po kilku zmianach siedziby i nazwy w 1962 r. połączone z Liceum Ogólno-
kształcącym nr XI.

61 I Prywatne Wyższe Gimnazjum Żeńskie [im. Królowej Jadwigi] – 1905–1948, siedziba w Pałacu 
Spiskim, Rynek Główny 34.

62 I Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater – 1896–1946; im. E. Plater od roku 1926. 
63 Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Heleny Strażyńskiej – 1905–1914; założone jako Zakład Na-

ukowo-Wychowawczy Heleny Strażyńskiej, od I wojny światowej jako Gimnazjum Żeńskie (zob. 
przypis nr 60).

64 Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Jadwigi – 1905–1948 (zob. przypis nr 61).
65 Das Vollstandige Gymnasium in Krakau à C.K. Gimnazjum im. św. Anny (zob. przypis nr 48).
66 Żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne typu humanistycznego Towarzystwa Żydowskiej Szkoły 

Ludowej i Średniej w Krakowie – 1918–1939; początki gimnazjum dała szkoła powszechna za-
łożona w roku szk. 1908/09 r. przez Towarzystwo Hebrajskiej Szkoły Ludowej. [Zob.: S. Konik, 
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie: historia, http://zsmnr4.edupage.org/text/?text=text/
text8&subpage=1& [dostęp: 7 września 2014].

67 A. Horbowski, Sprawozdania…, s. 211.
68 B. Kulka, Lwowskie i krakowskie…, s. 315.
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Jako przykładowy materiał wybrano pięć publikacji sprawozdawczych z różnych 
szkół i roczników. Są to: 1823 – Programma popisów rocznych uczniów obydwóch li-
ceów krakowskich S. Anny i S. Barbary w Amfiteatrze Nowodworskim w dniach 19, 
21, 22, 23, 24, 25. lipca b.r. z rana od godziny 8éy do 12éy, a po południu od godziny 
3iéy do 7éy odbywać się maiących, tudzież rozdania nagród po skończonych popisach, 
na które prześwietną publiczność prorektorowie obydwóch liceów zapraszają (Kraków: 
Drukarnia Akademicka, 1823); 1878 – Sprawozdanie dyrektora c.k. Gimnazyum 
Św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1878 (Kraków: nakładem Funduszu Nauko-
wego, w drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki, 1878); 1895 – Sprawozdanie dwunaste 
Dyrekcyi C.K. III Gimnazyum w Krakowie za rok szkolny 1895 (Kraków: nakładem 
Funduszu Naukowego, w drukarni A. Koziańskiego, 1895); 1920/21 – Sprawoz-
danie III (XX) Dyrekcji Gimnazjum IV. (Realnego) im. H. Sienkiewicza w Krako-
wie za rok szkolny 1920/21 (Kraków: nakładem Funduszu Naukowego, Drukarnia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego, 1921); 1936/37 
– Sprawozdanie Dyrektora Prywat.[nego] Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater 
w Krakowie za rok szkolny 19336/37 (Kraków: nakładem Tow[arzystwa] Pryw[at-
nego] Gimnazjum im. E. Plater, Drukarnia Polska Fr. Zemanka, 1937).

W  wydawnictwie pierwszym, Programma popisów rocznych…, o  objętości  
20 stron, będącym poprzednikiem klasycznych sprawozdań, znajdują się następu-
jące informacje: wykaz godzin, w których będą odbywać się wspomniane „roczne 
popisy” z wymienionych przedmiotów; spis członków Zgromadzenia Professorów 
i Nauczycieli Liceum Krakowskiego Oddziałów Ś. Anny i Ś. Barbary w Roku Szkolnym 
1822/23; Wiadomości o bursach w Krakowie (charakterystyka dziewięciu placówek 
autorstwa Kajetana Kowalskiego69).

Z kolei w sprawozdaniu dyrekcji Gimnazjum św. Jacka (II), liczącym 66 stron, 
odnajdziemy następujące treści: rozprawę naukową – Wojny pomorskie Władysława 
Hermana i Bolesława Krzywoustego Juliusza Miklaszewskiego70 (s. 1–33); I. Kronikę 
zakładu, wykaz ważniejszych rozporządzeń władz szkolnych; II. Skład grona na-
uczycielskiego pod koniec roku szkolnego 1877/8 (wraz ze wskazaniem prowadzonych 
przedmiotów, tygodniowego wymiaru godzin oraz uwagami); III. Rozkład nauk 
według klas (z podaniem nazwy przedmiotu, liczby godzin tygodniowo, treści na-
uki, podręcznikiem oraz zmianami); IV. Temata a) do prac piśmiennych polskich,  
b) do prac piśmiennych niemieckich, c) do piśmiennego egzaminu dojrzałości; V. Sta-
tystyka uczniów (forma tabelaryczna, informacje o frekwencji, wyznaniu, rodowo-
dzie, klasyfikacji, finansach); VI. Wykaz uczniów, którzy z dobrym postępem ukoń-

69 K. Kowalski, Wiadomości o bursach w Krakowie, [w:] Programma popisów rocznych uczniów oby-
dwóch liceów krakowskich S. Anny i  S. Barbary w  Amfiteatrze Nowodworskim…, Kraków 1823,  
s. 5–20.

70 J. Miklaszewski, Wojny pomorskie Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, [w:] Sprawoz-
danie dyrektora c.k. Gimnazyum Św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1878, Kraków 1878, s. 1–33.
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czyli klasę (układ według klas oraz wyniki egzaminów dojrzałości); VII. Zbiory 
naukowe (biblioteki oraz zbiory naukowe).

W  obszernym (137 s.) sprawozdaniu dyrekcji Gimnazjum im. Jana III So-
bieskiego (III) część naukową wypełnia rozprawa Bronisława Gustawicza pt. 
Rachunek wyrównania błędów spostrzeżeń na podstawie metody najmniejszych kwa-
dratów71. W części urzędowej są to informacje o: I. gronie nauczycielskim; II. Roz-
kład nauk i książki szkolne w r. szk. 1894/5; III. Tematy prac pisemnych (w języku 
polskim i niemieckim); IV. Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 1894/95 (termin 
wrześniowy i  czerwcowy, egzamin piśmienny i  ustny); V. Wykaz abiturientów;  
VI. Wzrost zbiorów naukowych w  roku szkolnym 1894/95 (biblioteki i  gabinety); 
VII. Wykaz książek szkolnych na rok szkolny 1895/96; VIII. Ćwiczenia sił fizycznych; 
IX. A) Stypendya, b) Pomoc koleżeńska; X. Statystyka zakładu (frekwencja, rodowód, 
wyznanie, wiek, klasyfikacja, finanse); XI. Kronika Zakładu, XII (sic!). Klasyfikacja 
uczniów za II. półrocze roku szkolnego 1894/5; ogłoszenia.

Rozprawy naukowej nie odnajdzie odbiorca w  sprawozdaniu dyrekcji Gim-
nazjum im. Henryka Sienkiewicza (IV) z roku szkolnego 1920/21. W dwudzie-
stostronicowym druczku zamieszczono tylko dane urzędowe. Są to: I. Skład gro-
na nauczycielskiego przy końcu roku sprawozdawczego (z  podziałem na etatowych 
aktywnych do końca roku szkolnego oraz tych, którzy wcześniej zakończyli lub 
zawiesili współpracę, a  także nauczycieli dochodzących z  innych placówek);  
II. Zmiany i ruch w gronie nauczycielskim w ciągu roku sprawozdawczego; III. Po-
mieszczenia zakładu i służba z końcem roku sprawozdawczego; IV. Nauka; V. Wycho-
wanie; VI. Statystyka Zakładu; VII. Statystyka egz. dojrzałości; VIII. Wykaz uczniów 
w roku sprawozdawczym; IX. Informacje na rok szkolny 1921/22.

Również w  ostatnim z  prezentowanych przykładów (Prywatne Gimnazjum 
Żeńskie im. E. Plater, 51 s.) nie zamieszczono pracy naukowej, w jej miejscu dru-
kując teksty rocznicowe związane z czterdziestoleciem działalności placówki72 (opis 
obchodów jubileuszu, przemówienie przedstawiciela kuratorium, historię szkoły). 
W części urzędowej znalazły się następujące grupy danych: I. Skład Grona nauczy-
cielskiego przy końcu r. szkolnego 1936/37; II. Zmiany w składzie Grona nauczyciel-
skiego w ciągu roku szkolnego 1936/37; III. Pomieszczenie Zakładu, służba z końcem 
roku szkolnego 1936/37; IV. Nauka (w tym: liczba klas, lekcje pokazowe, pomoce 
naukowe, biblioteki, gabinety i pracownie, zajęcia praktyczne, ćwiczenia cielesne); 
V. Wychowanie (w tym: uroczystości i obchody szkolne, kółka zainteresowań, spra-
wozdanie lekarskie o stanie zdrowia uczniów oraz informacje o stanie wychowania 

71 B. Gustawicz, Rachunek wyrównania błędów spostrzeżeń na podstawie metody najmniejszych kwa-
dratów, [w:] Sprawozdanie dwunaste Dyrekcyi C.K. III Gimnazyum w  Krakowie za rok szkolny 
1895, Kraków 1895, s. 1–90.

72 Czterdziestolecie Gimnazjum, [w:] Sprawozdanie III (XX) Dyrekcji Gimnazjum IV. (Realnego)  
im. H. Sienkiewicza w Krakowie za rok szkolny 1920/21, Kraków 1921, s. 3–27.
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fizycznego, organizacje szkolne); VI. Statystyka (układ tabelaryczny według klas: 
liczba uczennic, wyznanie, narodowość, klasyfikacje, miejsce zamieszkania, zawód 
i  stanowisko rodziców, egzaminy dojrzałości, imienny wykaz uczennic); na za-
kończenie w ogłoszeniach dla rodziców i opiekunów informacje o przyszłym roku 
szkolnym oraz opłatach.

Ta niewielka, szczegółowa próba przedstawienia zawartości sprawozdań gim-
nazjalnych oraz wskazane (w  wyborze) publikacje oparte na wyekscerpowanych 
z nich danych potwierdzają postawioną we wstępie tezę o ogromnej wartości ba-
dawczej tego typu wydawnictw. Są nieocenionym źródłem danych o kadrze na-
uczycielskiej (m.in. skład osobowy, wykładane przedmioty, przydziały godzinowe, 
zainteresowania naukowe), uczniach (m.in. liczebność klas, pochodzenie, wy-
znanie, wyniki z egzaminów, wyróżnienia) i ich działalności pozalekcyjnej (m.in. 
kółka zainteresowań, pomoc koleżeńska), programach nauczania (m.in. liczba go-
dzin poszczególnych przedmiotów, tematy prac pisemnych, terminy egzaminów), 
podręcznikach i lekturach (m.in. wykazy, listy książek zakazanych), planach zajęć, 
bibliotekach (m.in. zasobność, nabytki, prenumeraty, statystyki odwiedzin), wypo-
sażeniu gabinetów do poszczególnych klas, finansach (m.in. przychody ze składek 
uczniowskich i ofiar darczyńców, wydatki na książki, materiały do zajęć i pomoc 
uczniom), dziejach szkoły (m.in. kroniki) i jej warunkach lokalowych (m.in. opi-
sy pomieszczeń). Jako materiał źródłowy są i mogą być cennymi dokumentami 
zarówno dla badaczy dziejów oświaty i  nauczania, jak i  biografów, historyków, 
bibliologów i naukoznawców, dając podstawy do pogłębiania wiedzy w wymienio-
nych dziedzinach.

Doskonałym uzupełnieniem do prac nad omawianą grupą publikacji są obec-
nie zasoby bibliotek cyfrowych. Według danych z  multiwyszukiwarki Federacji 
Bibliotek Cyfrowych z dnia 7 września 2014 r. posiadały one w swoich zasobach 
już 1055 publikacji będących wynikami uzyskanymi na zapytanie „sprawozdanie 
gimnazjum”, w  tym najwięcej udostępnia Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa –  
542 zasoby, Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – 280 zasobów, oraz Śląska Biblio-
teka Cyfrowa – 129 zasobów73. Wyszukiwanie poprzez „sprawozdanie szkolne” 
dało rezultat 2784 publikacji, z czego w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej – 2195, 
w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej – 392, oraz w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 
– 13574.

73 Federacja Bibliotek Cyfrowych, http://fbc.pionier.net.pl/owoc/results?roleId=all&query=sprawoz- 
danie+gimnazjum&queryType=-2&action=DistributedSearchAction&QI=742A0DF0D-
3417284142C65014D189C12-1 [dostęp: 7 września 2014].

74 Federacja Bibliotek Cyfrowych, http://fbc.pionier.net.pl/owoc/results?roleId=all&query=spra-
wozdanie+szkolne&queryType=-2&action=DistributedSearchAction&QI=B7763E01696F-
1C40B52A2EFB5D9972A4-5 [dostęp: 15 września 2014].
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Aneks

Pełny wykaz sprawozdań krakowskich gimnazjów (stan wg katalogu kartkowego z  dn.  
7 września 2014 r.)

1) Gimnazjum św. Anny
Sprawozdanie c.k. Dyrekcyi Gimnazyalnej przy św. Annie w  Krakowie z  roku szkolnego…, 

Kraków, 8.
– od r. 1874: Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny 

w Krakowie.
Zasięg chronologiczny: 1851/52, 1869, 1872, 1874, 1875, 1877, 1878, 1881, 1883, 1884, 

1888, 188975, 1893, 1895, 1896–191876, 1925/26–1928/29, 1932/33
Uwaga: 1836/37, 1839/40, 1841/42, 1842/43, 1843/44, 1844/45, 1847/48, 1848/49 – 

Programma popisów uczniów Liceum Krakowskiego S. Anny w roku szkolnym…, Druk. 
Drukarnia Uniwersytecka, Kraków, 8. [Współoprawne ze sprawozdaniami c.k. 
Dyrekcji Gimnazjum przy św. Annie – od r. 1872.]

2) Gimnazjum św. Jacka 
Sprawozdanie c.k. Dyrekcyi Gimnazyalnej św. Jacka w Krakowie z roku szkolnego…, Druk. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8.
– od r. 1872: Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum św. Jacka w Krakowie,
– od r. 1877: Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum św. Jacka w Krakowie,
– od r. 1919: Sprawozdanie Dyrektora Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie,
– od r. 1924/25: Sprawozdanie Dyrektora Państwowego Gimnazjum II św. Jacka w Krakowie,
Zasięg chronologiczny: 1872, 1876–1880 (współoprawne); 1877–1891 (współopr.); 1892– 

–1907 (współopr.); 1908–1925/677 (współopr.); 1934/35–1936/37 (współopr.)
3) Filia Gimnazjum św. Jacka
Sprawozdanie Kierownika c.k. Filii Gimnazyum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny…, nakł. 

Funduszu Naukowego, Kraków, 8.
– od r. 1818/19: Sprawozdanie kierownika Filji państwowego gimnazjum św. Jacka 

w Krakowie.
Zasięg chronologiczny: 1913/14–1916/17, 1918/1919 (współopr.).
4) III Gimnazjum im. Jana Sobieskiego
Sprawozdania Dyrekcyi c.k. III Gimnazjum w Krakowie za rok szkolny…, nakł. Funduszu 

Naukowego, Kraków, 8.
– od r. 1918/19: Sprawozdanie Dyrekcyi Państwowego Gimnazyum imienia Króla Jana 

Sobieskiego w Krakowie.

75 Lata: 1872–77, 1888–9 – współopr.
76 1895–1900 współopr., 1901–1905 współopr., 1906–1914 współopr., 1915–1832/33 współopr.
77 1919, 1920, 1920/21, 1921/22…
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Zasięg chronologiczny: 1884–1889 (współopr.); 1890–1894 (współopr.); 1895–1897, 1899, 
1900 (współopr.); 1901–1905 (współopr.); 1906–1908 (współopr.), 1909–10; 1912/13; 
1915/16, 1916/17, 1917/18, 1918/19, 1920/2178; 1931/32–1935/36, 1937/38–1938/39 
(współopr.); 

5) IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza
Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum 4 w  Krakowie za rok szkolny…, nakł. Funduszu 

Naukowego, Kraków 1902–, 8.
– od r. 1910/11: Sprawozdanie c.k. Dyrekcyi Gimnazyum 4 (Realnego) w Krakowie,
– od r. 1918/19: Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum 4 Realnego im. Henryka Sienkiewicza 

w Krakowie,
– od r. 1924/25: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum 4 im. Henryka Sienkiewicza 

w Krakowie.
Zasięg chronologiczny: 1902–1905 (współopr.); 1906–1908/09, 1910 (współopr.); 

1910/11–1913/14 (współopr.); 1914/15–1916/17; 1918/19, 1924/25 (współopr.); 
1917/1918 – nieopr., dopisany później; 1925/26–1927/28 (współopr.); 1928/29; 
1929/30–1932/33 (współopr.).

6) V Gimnazjum im. J. Kochanowskiego
Sprawozdanie dyrektora c.k. gimnazjum 5 w Krakowie za rok szkolny…, nakł. zbiorowym, 

Kraków 1907–, 8.
– od r. 1932/33: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum 5 im. J. Kochanowskiego,
Zasięg chronologiczny: 1906/7–1910/11 (współopr.); 1911/12–1915/16 (współopr.); 

1920/21; 1932/33.
7) VI Gimnazjum im. T. Kościuszki w Podgórzu
Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum w  Podgórzu za rok szkolny…, nakł. funduszu 

naukowego, Kraków 1899–, 8.
– od r. 1916: Sprawozdanie c.k. Gimnazyum 6 w Krakowie (na Podgórzu)…,
– od r. 1932/33: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum 6 im. T. Kościuszki 

w Krakowie.
Zasięg chronologiczny: 1899, 1900, 1902, 1903 (współopr.); 1905; 1906–1910 (współopr.); 

1911–1914 (współopr.); 1915–1919 (współopr.); 1931/32, 1932/33 (współopr. z roczn. 
17–21).

8) VII Gimnazjum im. A. Mickiewicza
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum 7 im. A. Mickiewicza w Krakowie, za rok 

szkolny…, nakł. Dyrekcji Gimnazjum i Komitetu Rodzicielskiego, Kraków, 8.
Zasięg chronologiczny: 1929/30–1931/32 (współopr.)
9) VIII Gimnazjum im. A. Witkowskiego
Sprawozdanie Dyrekcji 8 Państwowego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Augus- 

ta Witkowskiego w Krakowie za rok szkolny…, nakł. Dyrekcji, Kraków, 16.

78 1915/16, 1917/18, 1918/19, 1920/21 współopr. z r. 23, 24, 25.
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– w r. 1958/59: Sprawozdanie Dyrekcji V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego.
Zasięg chronologiczny: 1924/25; 1925/26–1931/32 (współopr.); 1932/33; 1958/59.
10)  IX Gimnazjum im. J. Hoene-Wrońskiego
Sprawozdanie Dyrekcji Państwow. Gimnazjum 9 matematyczno-przyrodniczego imienia  

J. Hoene-Wrońskiego w Krakowie za rok szkolny…, nakł. Dyrekcji, Kraków, 8.
Zasięg chronologiczny: 1926/27; 1927/28, 1928/29, 1933/34 (współopr.).
11)  Gimnazjum Żeńskie im. św. Urszuli ss. Urszulanek
Sprawozdanie Gimnazjum Żeńskiego im. św. Urszuli ss. Urszulanek w  Krakowie za rok 

szkolny…, Kraków : nakładem ss. Urszulanek, 8?
Zasięg chronologiczny: 1927/28–1931/32.
12)  I Prywatne Wyższe Gimnazjum Żeńskie
Sprawozdanie Dyrektora prywatnej średniej szkoły żeńskiej z  programem gimnazyalanym 

w Krakowie za rok szkolny…, nakł. Towarz. Szkoły Gimnazjalnej Żeńskiej w Krakowie, 
Kraków, 8.

– w r. 1896/97: Sprawozdanie Towarzystwa Szkoły Gimnazyalnej Żeńskiej,
– od r.1907/1908: Sprawozdanie Dyrektora Pierwszego Prywatnego Wyższego Gimnazjum 

Żeńskiego w Krakowie…
Zasięg chronologiczny: 1896/97–1905/06 (współopr.); 1906/07–1913/14 (współopr.) [18].
13)  Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater
Sprawozdanie Dyrektora Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater w Krakowie za 

rok szkolny…, nakł. Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum im. E. Plater, Kraków, 8.
Zasięg chronologiczny: 1936/37.
14)  Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Heleny Strażyńskiej
Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazyum Żeńskiego Heleny Strażyńskiej w Krakowie 

za rok szkolny…, nakł. H. Strażyńskiej, Kraków, 1908–, 8.
– od r. 1914/15: Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazyum Żeńskiego D-rów Józefa 

i Maryi Lewickich <dawniej H. Strażyńskiej> z prawem publiczności.
Zasięg chronologiczny: 1908/09–1915/16 [8]; roczniki 1–5, 7, 8 – współopr.
15)  Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Jadwigi
Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Wyższego Gimnazjum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi 

w Krakowie „Pałac Spiski”. Rok szkolny…, Kraków 1905–, 8.
– od r. 1908/09: Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im Królowej 

Jadwigi w Krakowie,
– od r. 1917/18: Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazjum Realnego Żeńskiego im. 

Królowej Jadwigi w Krakowie.
Zasięg chronologiczny: 1905/06–1908/09 (współopr.); 1909/10–1912/13 (współopr.); 

1913/14–1918/19 (współopr.).
16)  Das Vollständige Gymnasium
Jahresbericht des k.k. vollständigen Gymnasiums in Krakau für das Schuljahr…, Universi-

tätsbuchdruckerei, Kraków, 8
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Zasięg chronologiczny: 1853.
17)  Żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne typu humanistycznego Towarzystwa 

Żydowskiej Szkoły Ludowej i Średniej
Sprawozdanie kierownictwa Żydowskiego Gimnazjum Koedukacyjnego typu humanistycznego 

Towarzystwa Żydowskiej Szkoły Ludowej i Średniej w Krakowie za rok szkolny…, nakł. 
Kierownictwa Żydowskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Krakowie, Kraków, 8.

– od r. 1934/35: Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Szkoły 
Powszechnej i  Męskiej Szkoły Rzemiosł Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej 
i Średniej w Krakowie.

Zasięg chronologiczny: 1928/29, 1931/32, 1934/35. 

Bibliografia

Adamowski M., Biblioteka nauczycielska „starego” gimnazjum w Rzeszowie, Rzeszów 1958.
Adamowski M., Biblioteka nauczycielska „starego” gimnazjum w Rzeszowie [w:] „Rocznik Woje-

wództwa Rzeszowskiego” R. 1, z. 2, Rzeszów 1958, s. 105–112.
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918. Część II, Źródła drukowane, red. 

A. Meissner, J. Dybiec, Rzeszów 2007.
Bieda T., Zasoby archiwalne do dziejów szkolnictwa galicyjskiego w  archiwach Polski południo-

wo-wschodniej, [w:] Z dziejów oświaty w Galicji: materiały z sesji naukowej zorganizowanej 
w Łańcucie w dniach 23-25 października 1986 roku na temat „Stan i potrzeby badań nad dzie-
jami oświaty w Galicji”, red. A. Meissner, Rzeszów 1989, s. 291–296. 

Blamowska K., Sprawozdania szkolne w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krako-
wie, Kraków 1972.

40 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie 1922–1962, praca zbiorowa, Kra-
ków 1963.

Dzieniakowska J., Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej: studium histo-
ryczno-bibliologiczne, Kielce 2009.

Encyklopedia Krakowa, red. prow. A.H. Stachowski, Kraków 2000 (hasła: I  Gimnazjum św. 
Anny, s. 547; II Państwowe Gimnazjum i Liceum św. Jacka, s. 242–243; III Państwowe 
Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego, s. 547; IV Państwowe Gimnazjum i Liceum 
im. Henryka Sienkiewicza, s. 951; V Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanow-
skiego, s. 547; VIII Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Augusta Witkowskiego, s. 547; 
IX Państwowe Gimnazjum i Liceum im. J. Hoene-Wrońskiego, s. 951).

Falkowska H., Z dziejów bibliotek szkolnych, Warszawa 1966.
Fluda-Krokos A., Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dzie-

jów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimna-
zjum i Liceum im. św. Jacka), [w:] Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje, red. 
G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki, Łódź-Warszawa 2014, s. 64–79.

Frycie S., Bibliografia rozpraw o romantykach i  literaturze romantycznej opublikowanych w spra-
wozdaniach polskich gimnazjów w Galicji w latach 1863–1918, „Prace Humanistyczne”, Rze-
szów 1970, z. 1, s. 193–217.



Kolekcja sprawozdań szkolnych w zasobach...

105

Frycie S., Sprawozdania szkolne polskich gimnazjów w Galicji, [w:] Z tradycji kulturalnych Rze-
szowa i Rzeszowszczyzny: księga pamiątkowa dla uczczenia X-lecia Rzeszowskiego Oddziału 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, red. S. Frycie, S. Reczek, Rzeszów 1966, 
s. 272–285.

Gimnazjum nr 7 w  Krakowie, http://www.gim7krakow.oswiata.org.pl/?m=kronika [dostęp:  
7 września 2014].

Historia VII Liceum, http://vii-lo.krakow.pl/index.php/o-szkole/historia) [dostęp: 7 września 
2014].

Historia Szkoły. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, http://www.so-
bieski.krakow.pl/o-szkole/historia-szkoly/ [dostęp: 7 września 2014].

Horbowski A., Problematyka pedagogiczna na łamach sprawozdań szkolnych gimnazjów krakow-
skich, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 8, Myśl edukacyjna w Galicji 1772–1918: ciągłość i zmia-
na, red. Cz. Majorek, A. Meissner, Rzeszów 1996, s. 73–80.

Horbowski A., Sprawozdania szkolne gimnazjów galicyjskich, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 3, 
Nauka i oświata, red. A. Meissner, J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 211–219.

Jagusztyn A., Katalog sprawozdań szkolnych 1843–1995. Cz. 1, Polonica, Rzeszów 1997.
Jagusztyn A., Zbiory specjalne Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Rzeszowie,  

[w:] Rola i funkcje bibliotek wyższych szkół pedagogicznych w Polsce: (materiały z Konferencji 
Naukowej zorganizowanej w Rzeszowie w dniach 12–13 września 1988 r.), red. Z. Sokół, 
Rzeszów 1992, s. 109–118.

Jagusztyn A., Źródła drukowane do dziejów szkolnictwa w Galicji w wybranych bibliotekach i archi-
wach Polski południowo-wschodniej, [w:] tamże, s. 297–310.

Kalendarium, http://iv-lo.krakow.pl/o-szkole/historia-iv-lo/ [dostęp: 7 września 2014].
Kolbuszewski J., Rozprawy polonistyczne w „Sprawozdaniach gimnazjów galicyjskich”, [w:] Z dzie-

jów edukacji literackiej w Galicji, red. M. Inglot, Prace Literackie, „Acta Universitatis Wra-
tislaviensis” 1983, no 633, Wrocław s. 101–119.

Konik S., Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w  Krakowie: historia, http://zsmnr4.edupage.org/
text/?text=text/text8&subpage=1& [dostęp: 7 września 2014].

Kramarz H., Jeszcze w  sprawie Schematyzmów galicyjskich, „Studia Historyczne” 1985, R. 28,  
z. 4, s. 633–635.

Kramarz H., Schematyzmy galicyjskie jako źródło historyczne, „Studia Historyczne” 1982, R. 25, 
z. 1, s. 27–48. 

Kulka B., Lwowskie i krakowskie biblioteki szkół średnich w autonomicznej Galicji (1868–1918), 
[w:] Kraków-Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. VIII, red. H. Kosęt-
ka, Kraków 2006, s. 298–315.

Lechowski P., Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945, Kraków1999.
Marchut M., Czasopisma, [w:] 40 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie 

1922–1962, praca zbiorowa, Kraków 1963.
O szkole: Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów, http://www.liceum.pijarzy.pl/o-szkole [dostęp: 

7 września 2014].
Programma popisów rocznych uczniów obydwóch liceów krakowskich S. Anny i S. Barbary w Amfite-

atrze Nowodworskim w dniach 19, 21, 22, 23, 24, 25. lipca b.r. z rana od godziny 8éy do 12éy, 
a po południu od godziny 3iéy do 7éy odbywać się maiących, tudzież rozdania nagród po skoń-
czonych popisach, na które prześwietną publiczność prorektorowie obydwóch liceów zapraszają, 
Kraków 1823.



aGNiESzka Fluda-krokoS

Publiczne Gimnazjum nr 52, http://www.gim52.pijarzy.pl/ [dostęp: 7 września 2014].
Ratajczak T., Rozprawy humanistyczne w  „Sprawozdaniach szkolnych” wadowickiego gimna-

zjum. Rekonesans, „Wadoviana” 2001, nr 6, s. 45–65, http://wadoviana.eu/wp-content/
uploads/2013/12/Rozprawy-humanistyczne-w-Sprawozdaniach-T.Ratajczak.pdf [dostęp: 
15 września 2014 r.].

SP 159 w  Krakowie – szkoła radości i  słońca, http://www.sp159.krakow.pl/Historia,14,0.html 
[dostęp: 7 września 2014].

Sprawozdanie dwunaste Dyrekcyi C.K. III Gimnazyum w Krakowie za rok szkolny 1895, Kraków 
1895).

Sprawozdanie dyrektora c.k. Gimnazyum Św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1878, Kraków 1878.
Sprawozdanie Dyrektora Prywat.[nego] Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater w Krakowie za rok 

szkolny 19336/37, Kraków 1937.
Sprawozdanie III (XX) Dyrekcji Gimnazjum IV. (Realnego) im. H. Sienkiewicza w Krakowie za rok 

szkolny 1920/21, Kraków 1921.
Stinia M., Biblioteki szkolne, [w:] tejże, Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie 

autonomii galicyjskiej, Kraków 2004, s. 204–220.
Stinia M., Szkole biblioteki nauczycielskie gimnazjów krakowskich w okresie autonomii 1867–1918, 

[w:] Kraków-Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. VII, red. H. Kosętka, 
Kraków 2005, s. 210–217.

Studnicki G., Pierwsza wśród równych: dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 
1991.

Szczecina A., Dzieje, rozwój i działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie po drugiej wojnie światowej, praca magisterska napisana pod kierunkiem 
prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

III LO Kraków – O  szkole, http://www.3liceum-krakow.pl/szk_hist.php [dostęp: 7 września 
2014).

Wildhardt A., Sprawozdania szkolne krakowskich gimnazjów w dobie autonomii galicyjskiej (1867–
–1918), [w:] Kraków–Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. IX, cz. 1, 
red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, Kraków 2009, s. 64–68.

Z ksiąg zrodzona…: 90 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie: 1922–2012, 
Kraków 2012.

Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w sześćdziesięcioleciu, Kraków 1982.

School report collection in the resources of the Voivodeship 
Pedagogical Library in Kraków as a source of study

Abstract: The resources of the Voivodeship Pedagogical Library in Kraków include a large 
collection of school reports, presenting the state of the education from the mid-19th century 
to the mid-20th century. These is a very valuable source of study of not only the educational 
activities of the institutions, but also their work in the fields of library science and readership.
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Księgozbiór mroczeński i stare druki  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi

juStyNa Chylak, marCiN laSkowSki

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 

w Łodzi

Stare druki, czyli publikacje z okresu od wynalazku Gutenberga do końca wie-
ku XVIII1, ze względu na szczególny sposób magazynowania, opracowywania, 
udostępniania, konserwacji i ochrony, tradycyjnie zalicza się do zbiorów specjal-
nych, wyodrębnionych z ogólnego zespołu dokumentów bibliotecznych. Ich war-
tość zabytkowa i unikatowy charakter, wzbogacone częstokroć fascynującą treścią 
i kształtem artystycznym, sprzyjają tworzeniu wyjątkowych kolekcji podnoszących 
prestiż każdej biblioteki. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Łodzi może poszczycić się dosyć 
pokaźną kolekcją starych druków, które przechowywane są w witrynie w jednym 
z magazynów Czytelni (il. 1). 

Il. 1. Witryna ze starymi drukami PBW w Łodzi

1 Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, H. Tadeusiewicz, Warszawa 
2011, s 315.
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Niestety, biblioteka nie ma środków ani miejsca na odpowiednie wyekspo-
nowanie tych dzieł. Proces opracowania kolekcji nie został w pełni ukończony. 
W  katalogu komputerowym PBW sporządzono rekordy bibliograficzne starych 
druków, adekwatne do zapisów inwentarzowych, które nie są wolne od nieścisło-
ści. Pod jednym numerem inwentarzowym wpisywano wydawnictwa wielotomo-
we, co uniemożliwia wpisanie ich oddzielnie w rekordy komputerowe; nie wszyst-
kie wydawnictwa współoprawne otrzymały też osobne numery inwentarzowe. 
W rezultacie niewiele osób wie o istnieniu kolekcji starych druków PBW w Łodzi, 
zatem są one bardzo rzadko udostępniane na miejscu zainteresowanym osobom, 
głównie jako ciekawostka, grupom uczniów, którzy przychodzą na zajęcia do  
biblioteki z zaprzyjaźnionymi nauczycielami. Wychodząc z założenia, że jeśli coś 
nie istnieje w powszechnej świadomości, to tak jakby tego nie było, dążymy do spo-
pularyzowania tej cennej kolekcji poprzez utworzenie osobnego serwisu o starych 
drukach, dostępnego na stronie internetowej naszej biblioteki. Naszym celem jest 
upowszechnienie wiedzy o tej kolekcji, a także zainteresowanie tego typu zbiora-
mi oraz historią książki jak najszerszego grona odbiorców (w tym również innych 
pracowników biblioteki).

W swych działaniach szukaliśmy pomocy merytorycznej zarówno u specjali-
sty do spraw starej książki, dr. Łukasza Grzeszczaka, historyka sztuki i kustosza 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, jak i w dostępnych źródłach informacji, wertując 
literaturę przedmiotu oraz surfując po Internecie. 

Każdy wolumin został sfotografowany, dokładnie opisany i  zbadany pod 
względem zawartości. W efekcie powstał ciekawy materiał, który motywuje nas do 
dalszych działań popularyzujących te dzieła.

Kolekcja PBW w Łodzi składa się ze 129 starych druków zawartych w 95 wo-
luminach. 22 z nich pochodzą się z XVI w., 18 z wieku XVII i 89 z wieku XVIII. 
Zawierają teksty w  sześciu językach: francuskim (44 tytuły), polskim (40 tyt.),  
łacińskim (37 tyt.), niemieckim (14 tyt.), rosyjskim (1 tyt.) i  greckim (1 tyt.).  
Zakres tematyczny kolekcji jest bardzo szeroki. Obok licznych dzieł literackich  
(30 tyt.) wśród druków znajdują się utwory o tematyce religijnej (22 tyt.), filozo-
ficznej (15 tyt.), politycznej (14 tyt.), prawnej (12 tyt.), jak również biograficz-
no-pamiętnikarskie (12 tyt.), edukacyjne (10 tyt.), słownikowo-encyklopedyczne  
(6 tyt.), geograficzne i podróżnicze (5 tyt.), bibliograficzne (5 tyt.), socjologiczne  
(3 tyt.) oraz o tematyce wojskowej (3 tyt.) i medycznej (1 tyt.).

Dwa najstarsze druki w prezentowanym zbiorze (wydane w 1519 r. dzieło Ma-
ximi Tyrii philosophi platonici Sermones e graeca in latinam linguam versi Cosmo Paccio 
interprete [Starodr. 59, il. 2] oraz wydane w 1530 r. dzieło Plutarchi Chaeronei, philo-
sophi historici’que clarissimi, Opuscula (quae quidem extant)omnia, undequaque collecta, 
[et] diligentissime iampridem recognita [Starodr. 58, il. 3]) posiadają wspólną oryginal-
ną oprawę z drewna obleczonego w skórę (il. 4). W górnej części przedniej oprawy 
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wytłoczono napis „Opuscula Plutarchi”, w dolnej „Maximus Tyrius”, a w centralnej 
motywy religijne z podpisem „Oddeceat Nuidetull Amas”. Na oprawie znajdują się 
pozostałości metalowych klamerek i  skórzanych pasków, służących do zamykania 
książki. Oba dzieła poświęcone są zagadnieniom filozoficznym i zawierają piękne 
zdobienia wykonane techniką miedziorytniczą – winiety, inicjały oraz ramki z moty-
wami wiejskimi (Plutarch), batalistycznymi i postaciami alegorycznymi (Maximus).

   

Il. 2–4. Stare druki nr 58 i 59 oraz ich oryginalna oprawa

Wiele innych druków to także dzieła współwydane (accedit) lub współoprawne 
(tzw. klocki), które posiadają osobne strony tytułowe, własną paginację, a  także 
zazwyczaj rok wydania. Łączenie dzieł w klocki było dawniej często praktykowane, 
najprawdopodobniej w celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagubie-
niem, jak również ze względów ekonomicznych. Ciekawym przykładem takiego 
połączenia może być tom zawierający 20 dzieł (Starodr. 12–31, il. 5), wydanych 
w języku łacińskim lub polskim w różnych latach (1571–1610) i o różnorodnej te-
matyce (polityka, religia, filozofia, biografia, medycyna, wojskowość). Dane pierw-
szego dzieła pt. Edictum regium de supplicationibus ob rem bene adversus Moschum 
gestam z 1579 r. sygnowanego przez Stefana Batorego (Starodr. 12), podano złoty-
mi tłoczeniami na współczesnej oprawie introligatorskiej z brązowej skóry. Wśród 
pozostałych współoprawnych dzieł, które charakteryzują się niewielką objętością 
(od kilku do kilkudziesięciu stron), znajdują się m.in. takie, jak: Theses ex universa 
philosophia depromptae Thomasa Iłowiusa z 1587 r. (Starodr. 27); Proces konfoede-
raciey Piotra Skargi wydany w 1595 r. w krakowskiej Drukarni Łazarzowej (Sta-
rodr. 15); Medicus dogmaticus wydany w Krakowie w 1598 r. w oficynie Andrzeja 
Piotrkowczyka (Starodr. 31); Verificacia Artykułow niektórych od kogoś na Rokosz  
podanych (Starodr. 14) autorstwa Jana Szczęsnego Małopolskiego datowane 
na 1600 r.; Ad orationem Andreae Volani… (Starodr. 22) wydane prawdopodobnie 
w Wilnie w 1610 r. i wiele innych. We wszystkich drukach zawartych w tym opa-
słym tomie znajdziemy: ozdobne inicjały, marginalia, drzeworyty, winiety i inne 
elementy zdobnicze.
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Il. 5. Klocek ze starodrukami 12–31 z omawianymi stronami tytułowymi

Jedną z  ciekawszych publikacji jest wydana w  1697 r. w  Norymberdze boga-
to ilustrowana księga oficjalnego niemieckiego historiografa, Samuela Pufendorfa2, 
pt. Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs in Schweden (Starodr. 66). 
Wspaniałe pod względem edytorskim dzieło ukazuje obraz panowania szwedzkiego 
króla Karola X Gustawa (1622–1660), a przy okazji, opisując najazd szwedzki na 
Polskę, stanowi cenne źródło do historii Rzeczypospolitej lat 1655–1660. Jest to 
księga o imponujących rozmiarach (ponad 800 stronic i 36 cm wysokości), ozdobio-
na 121 pięknymi miedziorytami, wykonanymi przez wybitnych sztycharzy europej-
skich według rysunków Eryka Dahlbergha3, który towarzyszył królowi szwedzkiemu 
w działaniach wojennych. Ryciny z imponującą dbałością o najdrobniejsze szczegóły 
przedstawiają ludzi, widoki i plany miast, sceny historyczne oraz panoramy bitew  
(il. 6–7). Książka uznawana za podstawowe źródło ikonograficzne miast polskich, stro-
jów mieszkańców oraz zasad sztuki wojennej tamtych czasów4, posiada efektowną opra-
wę z epoki: obciągniętą na desce białą skórę z wytłoczonymi ozdobnymi bordiurami.

2 Samuel von Pufendorf (1632–1694) – niem. historyk i  prawnik. Za: Wielka Encyklopedia  
Powszechna PWN, T. 9, red. B. Suchodolski, Warszawa 1967, s. 608.

3 Eryk Dahlbergh (1629–1703) – szwedz. inżynier, kwatermistrz i rysownik. Za: Encyklopedia PWN, 
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3890274/dahlbergh-erik.html [dostęp: 3 czerwca 2014 r.].

4 Pufendorf Samuel. Sieben Bücher…, http://www.lamus.pl/index.php/perly-z-lamusa/83-pufendorf- 
-samuel-sieben-buecher-von-denen-thaten-carl-gustavs-koenigs-in-schweden-mit-vortref- 
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Il. 6–7. Miedzioryty przedstawiające króla Szwecji oraz Warszawę w XVII w.

W osobnej oprawie znajduje się kolejny majstersztyk autorstwa E. Dahlbergha, 
rycina wydana w 1696 r. pt. Sub urbii septentrionalis pars vulgo Norr Malm (Sta-
rodr. 76, il. 8), która prawdopodobnie była częścią dzieła opisanego powyżej. Po-
nad dwumetrowa panorama przedstawia bitwę morską u  wybrzeża Sztokholmu 
w dzielnicy Norrmalm. Złożona jest z 10 sklejonych ze sobą i podklejonych płót-
nem arkuszy papieru o wymiarach 9x23 cm, na których wykonano techniką mie-
dziorytniczą ilustracje, tworzące jeden impresjonistyczny obraz.

 

Il. 8. Miedzioryt z panoramą sztokholmskiej bitwy morskiej

Wespazjan Kochowski (1633–1700), poeta i historyk, przez lata pracował nad 
Rocznikami (Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV Climacteres / Roczników pol-
skich od śmierci Władysława IV Klimaktery), w których dzieje Polski ujął w siedmio-
letnie okresy (klimaktery); tomy I–III ukazywały się w latach 1683–16985. Dzieło 
to przyniosło Kochowskiemu uznanie króla Jana III Sobieskiego oraz tytuł histo-
riographus privilegiatus (uprzywilejowanego historyka)6. W zbiorach PBW znaj-

flichen-kupffern-ausgezieret-und-mit-noethigen-registern-versehen-aus-dem-lateinischen- 
-ins-hoch-teutsche-uebersetzet-von-s-r-nuernberg-norymberga; 1697 [dostęp:13 maja 2014 r.]. 

5 Wespazjan Kochowski: biogram, http://staropolska.pl/barok/W_Kochowski/biogram.html [do-
stęp: 3 czerwca 2014]. 

6 Wespazjan Kochowski, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wespazjan_Kochowski [dostęp: 3 czerwca 2014]. 
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dują się: dwa egzemplarze tomu drugiego (Starodr. 50, Starodr. 60) w wytłaczanej 
białej oprawie skórzanej oraz  tom trzeci (Starodr. 50) we współczesnej oprawie 
introligatorskiej, koloru czerwonego ze złoconymi tłoczeniami i  barwionymi na 
czerwono brzegami stronic. Tomy te są ważnym i ciekawym świadectwem wyda-
rzeń z  lat panowania Jana II Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 
Klimaktery są do dziś jednym z podstawowych źródeł wiedzy o epoce staropolskiej. 
Co ciekawe, na patriotycznych Klimakterach Kochowskiego opierał się Henryk 
Sienkiewicz pisząc Trylogię7.

Stanisław III Kożuchowski (1670–1744), prawnik i poseł na sejm, samodziel-
nie i na własny koszt przygotował i wydał kolejne ze starych dzieł kolekcji PBW 
zatytułowane Constytucye, statuta y przywileie koronne y W. X. Lit. na walnych sey-
mach od roku [...] 1550 az do roku 1726 uchwalone (il. 9), w których wyszczególnił 
sejmowe konstytucje za okres 1550–1726 w układzie alfabetycznym. W szkołach 
pijarskich Constytucye... były w  połowie XVIII w. podręcznikiem do  nauczania 
historii Polski. Egzemplarz z  naszych zbiorów (Starodr. 71) posiada współcze-
sną skórzaną oprawę koloru czerwonego ze złoconymi tłoczeniami na okładkach 
i grzbiecie oraz barwionymi na amarantowo brzegami kart. 

  

Il. 9–10. Strony tytułowe dzieł: Constytucye, statuta y  przywileie koronne […] oraz Volumina 
Legum. Vol. 4

Wieści o pracy Kożuchowskiego niewątpliwie wpłynęły na decyzję o wydaniu 
pełnego zbioru praw polskich podjętą przez Józefa Załuskiego w roku 1730. Vo-
lumina legum, czyli tomy praw, z których pierwszy ukazał się równocześnie z Con-
stytucyami8, to dziesięciotomowe wydawnictwo obejmujące wszystkie przywileje 
7 Wespazjan Kochowski, historiograf Jana III Sobieskiego, http://www.wilanow-palac.pl/wespazjan_

kochowski_historiograf_jana_iii_sobieskiego.html [dostęp: 3 czerwca 2014].
8 Polski Słownik Biograficzny, T. 15, red. E. Roztworowski, Wrocław 1970 r., s. 79.
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królewskie i  konstytucje (uchwały) sejmowe z  lat 1347–1793 (koniec istnienia 
Rzeczpospolitej szlacheckiej), wydawane przez księży pijarów (S. Konarski) wspie-
ranych finansowo przez ród Załuskich9. W naszej kolekcji znajdują się dwa egzem-
plarze tomu pierwszego w języku łacińskim, obejmujące lata 1347–1548 (Starodr. 
64) oraz tom czwarty praw z lat 1641–1668 w języku polskim (il. 10, Starodr. 63), 
oprawiony we współczesną oprawę introligatorską koloru miodowego z wytłoczo-
nymi i złoconymi tytułami na okładce i grzbiecie oraz barwionymi na czerwono 
brzegami. Wewnątrz ostatniego tomu na wyklejce znajduje się notatka wykonana 
odręcznym pismem: Konstytucje Wielmożego Jmci Pana Ksawerego z Psar Psarskiego. 
Stolnika Ziemi y sędziego Grodzkiego Wileńskiego.

Kolejnym wartym wzmianki starodrukiem jest Swada polska y łacinska albo mi-
scellanea oratorskie seymowe, weselne, kancellaryine, listowne, kaznodzieyskie, pogrze-
bowe, statystyczne, panegiryczne, elogiarne, inskrypcyine, y inne rożne, w oboim ięzy-
ku prozą y wierszem. T. 1 autorstwa Jana Ostrowskiego-Daneykowicza z 1745 r. 
(Starodr. 61). Dzieło to składa się z sześciu współoprawnych części zawierających 
kompilację różnego rodzaju mów (kazań, listów, oracji sądowych, mów weselnych, 
żałobnych itp.) z XVII i XVIII wieku: Zbiór takowy zawierający niby wzory kra-
somówstwa, miał zastąpić naukę samą czyli podawanie prawideł krasomówczych10.  
Egzemplarz ze zbiorów PBW posiada współczesną oprawę introligatorską w kolo-
rze czerwonym ze złoconymi tłoczeniami. Na stronie tytułowej każdej części znaj-
duje się miedzioryt przedstawiający herb, a w tekście ozdobne winiety i inicjały. 

Ciekawe, głównie pod względem edytorskim, są także Homeri opera omnia. 
Vol. 1 (il. 11, Starodr. 39). W pierwszym tomie dzieł wszystkich Homera znaj-
dują się teksty autora w języku greckim, pod którymi bezpośrednio umieszczono  
tłumaczenia na łacinę wraz z  licznymi objaśnieniami w  przypisach. Aby do- 
datkowo odróżnić poszczególne elementy tekstowe zastosowano różne kroje czcio-
nek. Na końcu każdego utworu znajdują się puste karty przeznaczone na notatki 
(w naszym egzemplarzu niektóre z nich zostały skrzętnie zapisane odręcznym pi-
smem). Dzieło ma XX-wieczną tekturową oprawę z materiałowym grzbietem, na 
którym naklejono fragment ornamentu ze starej oprawy skórzanej ze złoceniami.

W zbiorach PBW co najmniej 14 vol. starodruków pochodzi z kolekcji Feliksa 
Wężyka z Mroczenia11, której dość duża część trafiła do zbiorów PBW między 
9 M. Woliński, Inwentarz osobowy do tomów I–IX Wolumina Legum, Warszawa 2007, http://

www.magnuski.org/pdfs/Inwentarz%20osobowy%20do%20Volumina%20Legum.pdf [dostęp:  
3 czerwca 2014].

10 F. Bentkowski, Historya literatury polskiej wystawiona w  spisie dzieł drukiem ogłoszonych, T. 1, 
Warszawa 1814, s. 664, http://books.google.pl/books?id=KNJbAAAAcAAJ&pg=PA664&lpg  
=PA664&dq=Swada+polska+i+%C5%82aci%C5%84ska&source=bl&ots=kz94eEckqd&si-
g=Wp3MWJo9Vt8qJzCayor2Qt_T6TE&hl=pl&sa=X&ei=Tp6NU9jlIYL2O5j_gP-
gI&ved=0CGgQ6AEwCQ#v=onepage&q=Swada%20polska%20i%20%C5%82a-
ci%C5%84ska&f=false [dostęp: 3 czerwca 2014 r.].

11 Z. Hajkowski, Losy księgozbioru Feliksa Wężyka z Mroczenia, Łodź 1928, s. 5 i nast.
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1925 a 1927 r. jako wieczysty depozyt, przekazany przez Towarzystwo Nauczycieli 
Szkół Średnich i Wyższych Instytutu Nauczycielskiego w Łodzi. 

 
Il. 11. Homeri opera omnia. Vol. 1

Feliks Wilhelm Wężyk (1796–1863) był doktorem praw, bibliofilem i kolek-
cjonerem, właścicielem Mroczenia i Baranowa (Wielkopolska). W 1834 r. ożenił 
się z  Katarzyną Lipską, z  którą miał siedmioro dzieci. Zajmował się zarządza-
niem dobrami rodzinnymi, a  także działalnością polityczną, naukową i  społecz-
no-oświatową (był posłem na sejm, członkiem wielu towarzystw naukowych, 
wygłaszał pogadanki, organizował wycieczki i festyny ludowe pod hasłem Zgoda 
buduje – niezgoda rujnuje12). Interesowały go historia i nauki prawne, kolekcjono-
wał również wszelkiego rodzaju „starożytności” i  okazy archeologiczne, monety 
i medale, ale przede wszystkim książki, których był wielkim miłośnikiem. W la-
tach 1840–1850 wybudował w Mroczeniu późnoklasycystyczny pałac, w którym 
stworzył okazałą bibliotekę, liczącą ponad 10 tys. tomów. Pod względem liczby 
zgromadzonych książek oraz ich zróżnicowania tematycznego był to jeden z naj-
wspanialszych XIX-wiecznych księgozbiorów ziemiańskich w Wielkopolsce. Ta 
niezwykła kolekcja ksiąg głównie z dziedziny historii i prawa, starych druków 
oraz czasopism określana jest mianem „księgozbioru mroczeńskiego”. Po wielu 
perypetiach zbiór ten trafił do Łodzi, gdzie został rozprzedany niemal za bezcen 
pod koniec 1922 r. w  oddziale Domu Handlowo-Komisowego „Amerpol”. Do 
dziś rozproszone tomy mroczeńskie przetrwały w zbiorach wielu instytucji i placó-
wek naukowych, a także w kolekcjach osób prywatnych13.

12  Gminna Biblioteka Publiczna im. hrabiego Feliksa Wężyka, http://www.biblioteka.baranow.pl/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=91 [dostęp:15 maja 2014].

13  A. Jabłoński, Księgozbiór Mroczeński Feliksa Wężyka, http://www.secretera.pl/artykuly/3-est2 
[dostęp: 15 maja 2014].
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Obecnie wraz ze starymi drukami w księgozbiorze PBW w Łodzi znajduje się 
około 200 woluminów z XIX i początków XX w., które kiedyś były częścią kolekcji 
mroczeńskiej. Dzieła te dotyczą głównie nauk historycznych i prawa. Najstarszy, 
wspominany już Starodr. 59, pochodzi z 1519 r., a odręczna notatka kolekcjonera 
wskazuje, że w zbiorach mroczeńskich znalazł się w 1807 roku.

O tym, że książki ze zbiorów PBW pochodzą z kolekcji Feliksa Wężyka świad-
czą jego własnoręczne wpisy oraz charakterystyczna szata zewnętrzna. Książki tra-
fiające do mroczeńskiej kolekcji otrzymywały zazwyczaj efektowne oprawy w kilku 
wariantach i kolorach oraz oznakowania wskazujące na właściciela. Część książek 
posiada odręczny podpis Feliksa Wężyka umieszczony najczęściej na karcie tytu-
łowej, a także różne informacje dodatkowe, m.in. wpis o przynależności do księgo-
zbioru mroczeńskiego („Księgozbiór Mroczeński”, „Mroczeń”, „Każdy tom należy 
do zbioru mroczeńskiego”), data zakupu, informacja o sposobie i źródle nabycia, 
a także notatki dokonywane zapewne podczas lektury przez bibliofila (liczne pod-
kreślenia, uwagi,  komentarze, dezyderaty)14. Wężyk sporządzał także odręcznie 
brakujące strony tytułowe, a księgi starał się bronić przed kradzieżą następującymi 
wpisami: Broń Panie Boże tej książki ukraść, bo sto batów… (Starodr. 11), Kto tę 
xiążkę ukradnye to mu ręka upadnie która schowo po futro… (Starodr. 51).

Kolekcja starych druków PBW w  Łodzi oraz inne pozycje wywodzące się  
z księgozbioru mroczeńskiego stanowią doskonałą wizytówkę europejskiej i pol-
skiej sztuki drukarskiej z okresu pomiędzy XVI a XX w. O ich wartości świadczą 
nie tylko oryginalne teksty, piękne oprawy, ale także liczne ślady proweniencji,  
odręczne zapiski i  marginalia, które mogą stanowić ciekawe źródła do badań. 
W  2005 r., kiedy PBW w  Łodzi obchodziła 80-lecie istnienia, egzemplarze  
wywodzące się z księgozbioru mroczeńskiego otrzymały okolicznościowy ekslibris 
(il. 12).

14  Tamże.

Il. 12. Ekslibris tomów z księgozbioru 
mroczeńskiego
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Abstract: The aim of the article is to present the most valuable publications from the collections 
of the Voivodeship Pedagogical Library in Łódź. The library has an interesting collection 
comprising nearly 100 volumes of old prints, published between 1519 and 1800. Some of them, 
as well as hundreds other books from the collection of VPL in Łódź, come from the 19th century 
library of Feliks Wężyk from Mroczeń. The books are not available for everyone, which is why 
the librarians are trying popularize the knowledge about them among all the interested people. 

Keywords: book, old print, library collections, Voivodeship Pedagogical Library in Łódź, Feliks 
Wężyk from Mroczeń



118

Od starej książki pedagogicznej do elektronicznych baz oświatowych...
w zbiorach Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej  
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

joaNNa kaCprzak, haNNa tomaSzEwSka-rEiCh 
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna  
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie1 posiada w swoich 
zbiorach ok. 3,5 tys. książek wydanych w XIX i w 1. połowie XX w. (lata 1800– 
–1945). Historia gromadzenia kolekcji jest równie ciekawa jak niektóre jej pozycje. 
W-MBP jest jedną z najstarszych bibliotek powojennego Olsztyna. Została po-
wołana w styczniu 1946 r. przez Kuratora Okręgu Mazurskiego jako Państwowa 
Centralna Biblioteka Pedagogiczna. Jej celem było współorganizowanie polskiej 
oświaty na Warmii i Mazurach poprzez gromadzenie i  udostępnianie literatury 
pedagogicznej nauczycielom polskich szkół, które po wojnie zaczęły powstawać 
na tych terenach. 

Jako pierwsza do księgi inwentarzowej biblioteki została wpisana 7 stycznia 
1946 r. publikacja Władysławy Hoszowskiej Idea spółdzielczości w gospodarczo-spo-
łecznym wychowaniu młodzieży w  Polsce, wydana w  Warszawie w  1932 r. przez 
Wydawnictwo Spółdzielczego Instytut Naukowego. W. Hoszowska była cenio-
nym pedagogiem i działaczem ZNP. Propagowała idee wychowania przez pracę 
i  spółdzielczość2. Pod tą samą datą wpisano do księgi inwentarzowej kolejnych 
239 książek, również wydanych przed II wojną światową. Były to dary złożone 
przez inteligencję polską, głównie repatriantów z Wilna. Najwięcej ofiarowała ich 
nauczycielka Władysława Rostowska3.

1 Dalej W-MBP.
2 K. Boguc, Władysława Tatara-Hoszowska /Tatarzanka/ (1893–1970) pedagog, zasłużony działacz 

ZNP, http://mazowsze.hist.pl/19/Rocznik_Minsko_Mazowiecki/438/2006/15704/ [dostęp: 
20 maja 2014].

3 L. Turkowski, Minęło 25 lat, [w:] Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie 1946–1970,  
red. L. Turkowski, Olsztyn 1971, s. 15. 
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W-MBP powstała na terenach dawnych Prus Wschodnich, w związku z tym 
przejęła i zabezpieczyła zbiór ok. 500 książek w języku niemieckim. Były wśród 
nich wydawnictwa z zakresu wychowania i nauczania, psychologii i filozofii. Po-
chodziły one m.in. z Lehrer Bibliothek Gymnasium zu Lötzen (Giżycko), Stadt 
Progymnasium zu Lötzen (Giżycko), Kreislehrer Bibliothek Sensburg (Mrągowo) 
i Seminaranstalt bei den Königlichen Gymnasium zu Allenstein (Olsztyn). 

Przeglądając zbiór niemieckiej książki pedagogicznej wśród autorów tych po-
zycji natrafiamy na znane nazwiska pedagogów, psychologów i filozofów. Są to 
postaci liczące się w nauce XIX i początków XX w. Ich teorie często inspirowały 
rozwój nowych kierunków w psychologii i pedagogice. Na uwagę zasługuje praca 
wydana w Lipsku w 1895 r. Die Seele des Kindes (Dusza dziecka) Wilhelma Preyera 
(1841–1897), niemieckiego psychologa, profesora uniwersytetu w Jenie, uważana 
za pierwsze naukowe dzieło o psychice dziecka.

 

W. Preyer poddał analizie problemy takie jak ruchliwość, odruchy, gene-
za mowy, geneza ruchów i  czynności dowolnych. Było to nowatorskie podej-
ście do badań4. Uważa się go więc za pioniera psychologii rozwojowej. Z  kolei  
Adolf Matthias (1847–1917), również niemiecki pedagog, jest autorem podręcz-
nika Praktische Pädagogik für höhere Lehranstalten (Pedagogika praktyczna dla wyż-
szych zakładów naukowych). 

Kolejne pozycje w  zbiorach olsztyńskiej biblioteki to książki niemieckie- 
go filozofa, pedagoga i  psychologa Johanna Fryderyka Herbarta (1776–1841).  
J.F. Herbart uważany za prekursora myśli psychoanalitycznej po raz pierwszy za-

4 J. Pieter, Słownik psychologiczny, Wrocław 1963, s. 213.

Il. 1. W. Preyer, Die Seele des Kindes, Leipzig 
1895
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stosował matematykę w psychologii. Szczególny wpływ na rozwój dydaktyki miała 
jego teoria apercepcji, to jest procesu świadomego nawiązywania pojęć nowych do 
pojęć uprzednio poznanych. Zapoczątkował kierunek dydaktyczny zwany od jego 
nazwiska herbartyzmem. W swoich publikacjach atakował nieużyteczność wielu 
szczegółów nauczania w szkole. Uważał, że większość wiadomości w niej zdoby-
tych nie ma żadnego zastosowania w życiu. Uczenie traktował jako gromadzenie 
wyobrażeń, ich kojarzenie i systematyzowanie5. Jego koncepcje wywarły wpływ na 
teorię i praktykę pedagogiczną w XIX w. Swój system pedagogiczny oparł na prak-
tycznej filozofii (etyce) i na psychologii. Etyka wytyczała cele wychowania, psy-
chologia zaś drogę do osiągnięcia celów. Za najważniejszy cel wychowania uważał 
kształtowanie silnych charakterów. Do realizacji tych celów wykorzystywał wła-
ściwe metody i środki – kierowanie, nauczanie wychowujące oraz karność. Wpro-
wadził do teorii pedagogicznej zasadę korelacji i  koncentracji6. Jest uważany za 
prekursora pedagogiki jako odrębnej dyscypliny naukowej. Biblioteka posiada dwa 
dzieła tego pedagoga w  języku niemieckim: Lehrbuch zur Psychologie (Podręcznik 
psychologii) i Johann Friedrich Herbart’s Pädagogische Schriften von Otto Willmann 
(Pisma Pedagogiczne Herbarta w  opracowaniu Ottona Willmanna) oraz w  języku 
polskim Wykłady pedagogiczne w zarysie wydane w 1937 r. przez Naukowe Towa-
rzystwo Pedagogiczne w Warszawie. 

 

Niemieckie wydawnictwa w zbiorach biblioteki to również wielotomowe en-
cyklopedie naukowe, w tym także pedagogiczne. Są to m.in. Der Große Brockhaus 
5 Tamże, s. 91–92.
6 M. Grzywna, Herbart Johann Friedrich, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. T. 2. Warszawa 

2003, s. 183–184. 

Il. 2. O. Willmann, J.F. Herbart‘s Pädagogische 
Schriften, Leipzig 1880
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: Handbuch des Wiessens in zwanzig Bänden (Lipsk, 1928 r.), Enzyklopädisches 
Handbuch der Pädagogik (Langensalza, 1896 r.) oraz Enzyklopädie oder 
zusammenhänger Vortrag der gemeinnützigsten gesammelten Kenntnisse (Berlin–
Szczecin, 1805 r.) i Encyklopädie des gestammten Erziehungs- und Unterrichtswesens: 
Schleiermacher-Schule (Gotha, 1887 r.).

Jedną z najstarszych książek znajdujących się w zbiorach W-MBP jest Ksią-
żeczka moralna dla dzieci Joachima Heinricha Campe wydana we Wrocławiu 
w 1805 r. przez księgarnię Wilhelma Bogumiła Korna. J.H. Campe (1746–1818) 
był niemieckim pedagogiem, kierownikiem Philantrophinum w Dessawie zajmu-
jącym się głównie nauczaniem początkowym. W swoich pracach dużą wagę przy-
kładał do łączenia nauczania z zabawą7. Książeczka moralna dla dzieci zawiera m.in. 
przypowieści, w których nagroda spotyka zawsze osoby pracowite, uczciwe i dobre. 

 
Il. 3. J.H. Campe, Książeczka moralna dla dzieci, Wrocław 1805

Z upływem lat kolekcja starej książki w W-MBP powiększała się o kolejne dary 
od szkół i  różnych instytucji oświatowych. Wśród ofiarodawców było Państwo-
we Żeńskie Gimnazjum Krawieckie. Z jego księgozbioru pochodzi tomik poezji 
Adama Mickiewicza wydany w 1888 r. przez Wydawnictwo Gebethner i Wolff. 
Z biblioteki nieistniejącego już Okręgowego Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego 
Języka Polskiego w  Olsztynie biblioteka otrzymała m.in. pracę A. Mickiewicza 
7 W. Korzeniowska, Słownik biograficzny historii myśli pedagogicznej, Bielsko-Biała 2006, s. 26–27.
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Literatura słowiańska wykładana w kolegium francuzkiem wydaną w 1865 r. w Po-
znaniu nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. 

W 1949 r. w wyniku likwidacji Liceum Mazursko-Warmińskiego do Biblio-
teki Pedagogicznej trafiło wiele encyklopedii naukowych, w tym również pedago-
gicznych. Są to m.in. S. Orgelbranda encyklopedja powszechna z ilustracjami i ma-
pami, Encyklopedia Powszechna Trzaski, Everta i Michalskiego oraz Encyklopedyja 
Wychowawcza, której pierwszy tom ukazał się w 1881 r. w Warszawie nakładem 
wydawnictwa Gebethner i Wolff oraz Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna 
wydana w 22 tomach przez Wydawnictwo Gutenberga w Krakowie. 

Przykładem ciekawych losów książek i ich wędrówek po różnych właścicielach 
może być praca Piotra Skargi Kazania na niedzielę i święta całego roku, wydana we 
Lwowie w 1883 r. w wydawnictwie Gubrynowicz i Schmidt. Jednym z właścicieli 
był ksiądz Godorowski. Na stronie tytułowej można z trudem odczytać pieczątkę 
kolejnego właściciela – Stowarzyszenie Oświata i Wychowanie. Następni posiada-
cze tego dzieła to redakcja „Myśli Katolickiej” i Pierwszy Pułk Strzelców Pieszych 
Polskich. Trudno dziś stwierdzić, kto był pierwszym właścicielem tej pozycji, jak 
przechodziła z rąk do rąk i jak znalazła się wśród księgozbioru W-MBP. Być może 
jakiś repatriant z Wileńszczyzny podarował ją bibliotece. 

 
Il. 4. P. Skarga, Kazania na niedzielę i święta całego roku, Lwów 1883
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Kolekcja starej książki w olsztyńskiej bibliotece pedagogicznej powiększała się 
również poprzez zakupy na aukcjach antykwarycznych. Być może to wspomniane 
wyżej dzieło zostało nabyte na jakiejś aukcji lub w antykwariacie. W ten sposób 
w ciągu 68 lat istnienia biblioteki zbiór ten rozrósł się do przeszło trzech i pół 
tysiąca woluminów. 

Zbiór starej książki, zgodnie z profilem biblioteki, zawiera najwięcej wolumi-
nów z  zakresu pedagogiki i  psychologii. Tematyka tych książek obejmuje takie 
zagadnienia jak: historia oświaty, systemy i  formy wychowania oraz nauczania, 
kształcenie umysłu i formowanie osobowości, a także metodykę nauczania przed-
miotów. Wśród posiadanych pozycji dotyczących historii oświaty na uwagę za-
sługuje pierwszy podręcznik do historii wychowania Franciszka Majchrowicza 
Historia pedagogii dla użytku seminariów nauczycielskich i nauki prywatnej wydany 
w  1907 r. we Lwowie nakładem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz 
najpoważniejsze dzieło Hugona Kołłątaja poświęcone dziejom wychowania, czyli 
Stan Oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750–1764) wy-
dane w Warszawie 1905 r. nakładem Gebethnera i Wolffa.

 

Przedstawiając interesujące pozycje z  zakresu szeroko pojętego wychowania 
i kształcenia, nie można pominąć dzieła O wychowaniu umysłowem, moralnem i fi-
zycznem Herberta Spencera, angielskiego filozofa i socjologa, przedstawiciela ewo-
lucjonizmu i organicyzmu w naukach społecznych. Zostało wydane w Warszawie 

Il. 5. H. Spencer, O wychowaniu 
umysłowem, moralnem i fizycznem, 
Warszawa 1879
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1879 r. przez Gebethnera i Wolffa. Według H. Spencera wychowanie polega na 
przygotowaniu dziecka do życia praktycznego, a więc zawodowego, obywatelskie-
go i rodzinnego, a kształcenie powinno być dostosowane do jego rozwoju umysło-
wego. Ważne jest nauczenie dziecka obserwacji i wyciągania wniosków8. 

Problem pielęgnacji i wychowania najmłodszych dzieci porusza poradnik Zofii 
Kowerskiej O wychowaniu macierzyńskiem z 1881 r. wydany w Warszawie nakła-
dem Michała Glücksberga, za który autorka otrzymała nagrodę od redakcji tygo-
dnika „Bluszcz”. 

 

Na uwagę zasługują również Gry i zabawy młodzieży oraz znaczenie ich w wy-
chowaniu Edwarda Kacza z 1895 r. wydane nakładem Towarzystwa Pedagogiczne-
go. Ciekawa jest praca Romana Plenkiewicza pt. Kształcenie młodzieży. Nauczanie 
początkowe i  średnie z  1898 r. poruszająca aktualne pod koniec XIX w. proble-
my pedagogiczne. Niewiele na aktualności straciły poglądy Izabeli Moszczyń-
skiej zawarte w opracowaniu Zasady wychowania. Uważała, że należy uwzględnić 
w  procesie dydaktyczno-wychowawczym etapy rozwoju dziecka. Kładła nacisk 
na równomierny rozwój fizyczny i umysłowy9. Praca I. Moszczyńskiej ukazała się 
w Warszawie 1907 r. nakładem Księgarni Naukowej.

8 W. Korzeniowska, Słownik…, s. 124–125.
9 Ł. Kabzińska, Moszczyńska Izabela (1864–1941), [w:] Historia wychowania: słownik biograficzny  

red. A. Gąsiorowski, Olsztyn 2002, s. 117–118.

Il. 6. Z. Kowarska, O wychowaniu 
macierzyńskiem, Warszawa 1881
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Trudno nie zauważyć książki Stulecie dziecka autorstwa Ellen Key wydanej 
w Warszawie 1928 r. nakładem Naszej Księgarni. Autorka, szwedzka działaczka 
oświatowo-społeczna, przedstawicielka ruchu kobiecego, wiązała idee społeczne 
i filozoficzne z koncepcją skrajnie indywidualistycznego wychowania, w którym 
respektuje się prawo dziecka do swobodnego rozwoju10. 

Inną ciekawą pozycją z 1928 r. wydaną przez Książnicę-Atlas we Lwowie jest 
Wykształcenie według planu daltońskiego Heleny Parkhurst, amerykańskiej nauczy-
cielki, twórczyni systemu nauczania zwanego planem daltońskim. Jego istotą jest 
indywidualna praca uczniów oraz odejście od systemu klasowo-lekcyjnego11.

 
Najstarszą pozycją w  zbiorach biblioteki poruszającą problem osobowości, 

przygotowania oraz metod pracy nauczycieli jest jedyne dzieło pedagogiczne Feliksa 
Jezierskiego Nauczyciel ze stanowiska moralnego i  naukowego: dzieło dla rodziców 
i nauczycieli wydane w Warszawie w 1847 r. przez Samuela Orgelbranda. Autor 
ukazuje w nim m.in. rolę i  zadania nauczyciela, podkreślając, iż nauczycielstwo 
nie jest tylko zawodem, lecz powołaniem w służbie społecznej. Omawia też szereg 
metod dydaktycznych, jakie powinien stosować nauczyciel w procesie nauczania, 
by rozwinąć wszystkie zdolności i talenty ucznia12.

10 Wizja pedagogiczna Ellen Key, http://www.edukacja.edux.pl/p-12259-wizja-pedagogiczna-ellen-
-key.php [dostęp: 20 maja 2014].

11 Ł. Kabzińska, Parkhurst Helen (1887–1957), [w:] Historia…, s. 125.
12 J. Lepianka, Feliks Jezierski – życie i dzieło, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1989, nr 1, s. 33–34. 

Il. 7. H. Parkhurst, Wykształcenie według 
planu daltońskiego, Lwów–Warszawa 1928
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Pozostając wokół zagadnień pracy nauczyciela, warto zaprezentować pozycje 
dotyczące metodyki nauczania, m.in. poradnik Jak uczyć historyi?: wskazówki dla 
nauczających Ignacego Boczylińskiego z 1874 r. wydany w Warszawie nakładem 
redakcji „Opiekuna Domowego” oraz dzieło wybitnego przedstawiciela pedago-
giki galicyjskiej Mieczysława Baranowskiego i  Juliana Fąfary Specyalna metodyka 
klasy elementarnej obejmująca specyalną metodykę nauki czytania na podstawie pisania, 
a zarazem Instrukcją do nowego Elementarza polskiego, metodykę nauki pisania, (ka-
ligrafii), śpiewu i gimnastyki i specjalną metodykę nauki rachunków w zakresie od 1 do 
20 wydane w 1892 r. we Lwowie nakładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta. 

 

Na uwagę zasługuje książka polskiej pisarki i działaczki oświatowej, Włady-
sławy Wejchert-Szymanowskiej, Nauczanie dorosłych czytania i pisania: wskazówki 
metodyczne, której trzecie wydanie ukazało się w Warszawie nakładem Towarzy-
stwa Wydawniczego Ignis.

Oprócz wielu dzieł autorów wnoszących istotny wkład w rozwój pedagogiki  
w zbiorach znajduje się także duża kolekcja książek z zakresu psychologii. Wiele 
prac traktuje o psychologii dziecka. Trzy pierwsze lata życia dziecka to tom pierwszy 
Psychologii dziecka autorstwa Bernarda Pereza z 1890 r., która ukazała się w War-
szawie nakładem Gebethnera i Wolffa w 1890 r. Kolejna to praca Alfreda Bineta 
Pojęcia nowoczesne o dzieciach: rozwój fizyczny i umysłowy u dziecka w wieku szkolnym, 
francuskiego pedagoga i psychologa, prekursora psychologii eksperymentalnej. Jego 
badania koncentrowały się wokół rozwoju umysłowego dzieci. Zajmował się rów-
nież dziećmi z zaburzeniami rozwoju umysłowego. Był także współtwórcą (z Teo-

Il. 8. M. Baranowski, J. Fąfara, Specyalna 
metodyka klasy elementarnej, Lwów 1892



Od starej książki pedagogicznej do elektronicznych baz oświatowych...

127

dorem Simonem) skali metrycznej służącej do pomiaru stopnia rozwoju umysłowe-
go – inteligencji dzieci w wieku od 3–12 lat zwanej skalą Bineta–Simona13.

Interesujące są również dwie kolejne książki z tej dziedziny, a mianowicie Psy-
chologia uczuć polskiego psychologa i  historyka filozofii Władysława Heinricha, 
która została wydana w Krakowie 1907 r. przez Akademię Umiejętności, oraz po-
zycja Tadeusza Jaroszyńskiego Metody badań psychologicznych w szkole: wskazówki 
dla lekarzy szkolnych i pedagogów opublikowana w Warszawie 1925 r. nakładem 
księgarni Justyny Lisowskiej. Omówiono w  niej takie zagadnienia, jak badanie 
spostrzegania, uwagi, pamięci czy logicznego myślenia. Zawarto również opisy 
testów rozwojowych, wśród których znaleźć można wspomnianą wcześniej skalę 
metryczną inteligencji według Bineta–Simona. 

 

Posiadany przez bibliotekę zbiór dawnej książki reprezentuje niemal wszystkie 
znaczące firmy drukarskie działające w Polsce w XIX w. i w 1. połowie XX w. Są 
to: Gebethner i Wolff, Orgelbrand, Michał Arct, M. Glücksberg, Trzaska, Evert 
i Michalski, Jakub Mortkowicz, Rój oraz wydawnictwo W.B. Korna, a z mniej 
znanych: Biblioteka Polska, Cesarsko-Królewska Rada Szkolna Krajowa, Dom 
Książki Polskiej, Herman Altenberg, Józef Unger, Księgarnia Naukowa Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego. Warto tu wspomnieć również księgarnię J. Lisow-
skiej, działaczki oświatowej, z jednej z założycielek Związku Księgarzy Polskich. 
W  jej księgarni można było kupić czasopisma polskie i  francuskie, wydawała  

13 W. Korzeniowska, Słownik…, s. 19.

Il. 9. T. Jaroszyński, Metody badań 
psychologicznych w szkole, Warszawa 1925
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literaturę dla dzieci i młodzieży14. Z wydawnictw niemieckich biblioteka posiada 
publikacje takich oficyn, jak Carl Reimarus i Brockhaus. 

Kolekcja przedwojennych publikacji w W-MBP w Olsztynie obejmuje też wy-
dawnictwa ciągłe. Do najstarszych czasopism zgromadzonych w bibliotece należy 
m.in. „Muzeum” wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, po-
czątkowo we Lwowie. Ukazywało się w latach 1885–1939. Placówka zgromadziła 
24 roczniki, najstarszy z 1896 r. Pismo poruszało różnorodną tematykę, m.in. re-
formy nauki religii w szkołach średnich, egzaminu dojrzałości. Pisano o nadmier-
nym obciążeniu uczniów nauką, dyskutowano o języku polskim, zasadach pisowni 
i czystości języka, omawiano szeroko pojętą dydaktykę. W numerach znajdują się 
nawet artykuły na temat ubiorów profesorów i uczniów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, emerytur profesorów oraz awansu nauczycieli.

Kolejne czasopismo to „Przyjaciel Szkoły: dwutygodnik nauczycielstwa pol-
skiego” wydawany w  latach 1922–1939 w  Poznaniu przez Leonarda Borkow-
skiego. Biblioteka posiada 12 roczników, najwcześniejszy z 1925 r. Czasopismo 
zawiera artykuły dotyczące metodyki nauczania, historii wychowania i nauczania 
specjalnego. Omawia różne problemy wychowawcze. Już w latach dwudziestych 
XX w. zajmowano się problemem gotowości szkolnej dzieci, czemu poświęcony 
jest artykuł pt. Pierwszy dzień dziecka w  szkole. Na łamach „Przyjaciela Szkoły” 
pedagodzy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami. W jednym z numerów pi-
sma nauczyciel, Franciszek Kużdowicz, napisał, w jaki sposób przeprowadza ciche 
zajęcia w swojej szkole. W dwutygodniku zamieszczano również aktualne rozpo-
rządzenia urzędowe.

Ostatnie z prezentowanych czasopism to „Praca Szkolna” – dodatek miesięczny 
do „Głosu Nauczycielskiego”, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym 
w  związku z  praktyką szkolną. Czasopismo ukazywało się w  latach 1922–1939 
i 1945–1950, zawiera materiały metodyczne i artykuły poświęcone wybitnym pe-
dagogom, zagadnienia z zakresu psychologii dzieci i młodzieży oraz wychowania. 
W latach dwudziestych XX w. również zastanawiano się, jak powinna wyglądać 
współpraca szkoły z rodzicami, a także, jaka powinna być rola nauczyciela w pro-
cesie kształcenia i wychowania. W numerze dziewiątym z 1927 r. prof. Florian 
Znaniecki pisze o funkcji społecznej nowoczesnej szkoły. F. Znaniecki był twórcą 
systemu tzw. socjologii humanistycznej i opartej na niej teorii wychowania. Zaj-
mował się procesem wychowawczym jako zjawiskiem społecznym15.

Opisy wszystkich książek dawnych oznaczonych przez nas symbolem „Pm” 
znajdują się w  bazach komputerowych biblioteki. Ich opracowanie było pracą 
żmudną – ustalanie daty ukazania się czy wydawcy niektórych książek okazało się 

14 Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer [i in.], Wrocław 1971, szp. 1402–1403.
15 Ł. Kabzińska, Znaniecki Florian Witold (1882–1958), [w:] Historia…, s. 180.
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działaniem niemal detektywistycznym. Poszukiwano informacji na stronach in-
ternetowych domów aukcyjnych i różnych bibliotek, w tym także zagranicznych. 

 

Gromadząc stare książki, chcemy ocalić od zapomnienia dorobek wydawniczy 
pokoleń, zachować ślady kultury polskiej, a także i niemieckiej, które przez wiele 
lat przenikały się na terenie Warmii i Mazur. 

Jednak przed biblioteką stoją nowe zadania. Rozporządzenie MEN z 28 lutego 
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania bibliotek pedagogicznych określa 
obszary wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych. Jednym 
z zadań jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie użytkownikom materia-
łów również w formie elektronicznej. W-MBP w Olsztynie rozpoczęła realizację 
tego zadania, opracowując koncepcję bazy zasobów cyfrowych, która stanowić ma 
źródło wyspecjalizowanej informacji pedagogicznej. 

Celem prac jest zebranie w postaci bazy danych rozproszonych w Internecie 
wielu wartościowych i często ulotnych zasobów edukacyjnych. Każda pozycja bę-
dzie posiadała opis bibliograficzny sporządzony w formacie M21 dla dokumentów 
elektronicznych, adnotację oraz słowa kluczowe. Zawierać będzie odnośnik do 
konkretnego adresu w sieci, a także informacje o dostępie lokalnym. W pierwszej 
kolejności w bazie będą gromadzone informacje o raportach i opracowaniach doty-
czące m.in. prawa oświatowego, polityki oświatowej państwa, priorytetów MEN, 
ewaluacji zewnętrznej i diagnozy pedagogicznej oraz zasobach i narzędziach po-
zwalających na wykorzystanie Internetu w procesie dydaktycznym.

Pozwoli to na wzbogacenie oferty biblioteki o  wyselekcjonowane zasoby  
Internetu.

Il. 10. „Przyjaciel Szkoły: dwutygodnik 
nauczycielstwa polskiego”, Poznań 1925
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Kolekcja historyczna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej...
im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach – zasoby sprzed 1945 r.

waNda GolEC, maria wodzyńSka

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej  
w Siedlcach

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach jest placówką istniejącą od ponad sześćdzie-
sięciu lat, która zgromadziła w tym czasie bogaty księgozbiór naukowy z najważ-
niejszych dziedzin wiedzy, w  tym głównie z pedagogiki, psychologii, nauk spo-
łecznych, ekonomicznych, literatury pięknej – jej zbiory liczą kilkadziesiąt tysięcy 
woluminów. Starając się przez te wszystkie lata zaspokajać potrzeby lokalnego 
środowiska oświatowego, prowadziła odpowiednią politykę gromadzenia zbiorów. 
Służy przede wszystkim nauczycielom, pracownikom naukowym lokalnych uczelni 
wyższych, studentom kierunków pedagogicznych i uczniom. 

Pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej zbiorów Powiatowej Biblioteki Peda-
gogicznej datowane są na rok 1952. W tym też roku zakupiony został pierwszy eg-
zemplarz antykwaryczny, wchodzący w skład tworzonej od kilkunastu lat kolekcji 
historycznej. Jest to Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej.

Pierwszy tak cenny egzemplarz w zbiorach biblioteki nie był kupowany z zamy-
słem tworzenia zbioru historycznego. Kolekcję pod nazwą „Zbiory sprzed 1945 r.” 
zaczęto tworzyć na początku lat 90. Pozyskiwanie zbiorów odbywa się głównie po-
przez zakupy antykwaryczne i w mniejszym stopniu dary od czytelników, najczęściej 
od spadkobierców właścicieli bibliofilskich kolekcji. Głównym celem gromadzenia 
zbiorów wydanych przed 1945 r. jest ochrona narodowego zasobu bibliotecznego. 
Zbiór liczy obecnie 346 woluminów i jest przechowywany w czytelni. Tematyka 
zebranych książek dotyczy szczególnie zagadnień historii Polski i Europy, regionu, 
pedagogiki oraz bibliotekarstwa. Obejmuje wydania z lat 1793–1944.

Najstarszą pozycją w tych zbiorach są Kazania na niedziele y święta całego roku 
Piotra Skargi (1536–1612) – teologa i polemisty katolickiego, należącego do gro-
na najbliższych i wpływowych doradców Zygmunta III Wazy. Pierwsze wydanie 
książki ukazało się w 1595 r. w Krakowie. Kazania P. Skargi połączyły w sposób 
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charakterystyczny dla autora tematykę polityczną z zagadnieniami teologicznymi. 
W 1597 r. wraz z kazaniami na niedziele ukazały się Kazania sejmowe, gdzie autor 
wyliczył i scharakteryzował najpoważniejsze zagrożenia dla Rzeczypospolitej.

 

Il. 1. Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej: rozporządzenia, ustawy 
pedagogiczne i  organizacyjne: (1773–1793), zebrał i  zaopatrzył wstępem krytycznym oraz 
przypisami J. Lewicki, Kraków–Warszawa 1925

Kolekcja jest wydzielona na stronie www.bpsiedlce.pl pod nazwą „Zbiory 
sprzed 1945 r.”, gdzie znajduje się krótki opis jej zawartości oraz wykaz książek 
wchodzących w jej skład. Wszystkie publikacje są w pełni opracowane i znajdują 
się w  katalogu on-line, mogą więc zapoznać się z  nimi zainteresowani badacze 
z  całej Polski. Zbiory te udostępniane są wyłącznie w  czytelni, nie są wypoży-
czane na zewnątrz. Na miejscu prezentowane są szerszej publiczności w ramach 
wystaw czasowych oraz poprzez wypożyczenia do placówek muzealnych. Na przy-
kład w  2013 r. Muzeum Regionalne w  Siedlcach, tworząc wystawę pod nazwą 
„Od kołyski do matury. Dzieciństwo i młodość w XX w. (10 II – 7 IV 2013 r.), 
wypożyczyło do prezentacji książki z zakresu pedagogiki oraz podręczniki szkolne.

Natomiast w 2014 r., przygotowując wystawę „Bohdan Arct – wspomnienie”, 
muzeum wypożyczyło książki wydane przez wydawnictwo Arctów, które słynęło 
z publikacji pedagogicznych i popularyzujących wiedzę. 

Na ten cenny księgozbiór składają się nie tylko książki reprezentujące nauki 
humanistyczne, ale również: biografie, opowiadania dziecięce, pamiętniki, pod-
ręczniki i  źródła historyczne. Podręczniki wchodzące w  skład kolekcji w  więk-
szości pochodzą z okresu międzywojennego, najstarszy zaś egzemplarz z 1888 r. 
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i jest to Grafologia: podręcznik do rozpoznawania z pisma stanu moralnego osób, tychże 
zdolności i  skłonności towarzyskich (z  tablicą litografowaną) Czesława Czyńskiego 
(Kraków, Księgarnia S.A. Krzyżanowskiego, 1888). Jest to niewielka część kolek-
cji, ale prezentowana na wystawach na miejscu czy też poza biblioteką, wzbudza 
spore zainteresowanie zwiedzających. 

 

Il. 2. P. Skarga, Kazania na niedziele y święta całego roku. T. 1-2, Wilno 1793

Opowiadania dziecięce to zaledwie trzy pozycje: Bajeczki Józefa Ignacego Kra-
szewskiego, Na ziemi polskiej przed wielu laty Heleny Radlińskiej (Orszy) oraz Sza-
rusia Julii Duszyńskiej, wszystkie wydane w okresie międzywojennym. W kolekcji 
znajduje się również znikoma liczba pamiętników, najstarsze pochodzą z lat 1867, 
1889, pozostałe z lat 1923, 1928 i 1936. Nielicznie reprezentowane są też biogra-
fie, posiadamy ich zaledwie sześć; poza dwiema wydanymi w roku 1909, pozostałe 
pochodzą z okresu międzywojennego.

Ważną dla biblioteki częścią kolekcji, z punktu widzenia edukacji regionalnej, 
są wydawnictwa o takim charakterze. W kolekcji znajduje się kilkanaście pozycji 
dotyczących historii Podlasia, Lubelszczyzny i wschodniego Mazowsza. W tym 
wypadku jednak istotna jest dla odbiorców nie liczba, ale ich wartość emocjonalna. 
Każda z tych pozycji może posłużyć konkretnej społeczności lokalnej w lepszym 
poznaniu własnej historii czy też zrozumieniu jej. Edukacja regionalna już od wielu 
lat jest częścią procesu dydaktycznego i zbiory historyczne znajdujące się w biblio-
tece mogą być pomocne w poznaniu przez młodzież dziejów regionu. 
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Il. 3. Fragment wystawy Od kołyski do matury...

Prezentując „Zbiory sprzed 1945 roku” warto też wspomnieć o  posiadanych 
szczególnie cennych pozycjach z  zakresu bibliotekarstwa, autorstwa Józefa Gry-
cza i Józefa Korpały. Zagłębiając się w treść publikacji Bibjotekarstwo a bibljofilstwo  
J. Korpały, bibliotekoznawcy, bibliografa i bibliotekarza, w której omawia rolę książ-
ki w kulturze, zastanawia się nad stosunkiem człowieka do książki, porównuje zna-
czenie pojęć bibliotekarstwo i bibliofilstwo, można uznać, iż jest aktualna do dziś. 

Zasadnicza bowiem różnica między bibljotekarstwem a bibjofilstwem polega na sto-
sunku bibliotekarza i bibliofila do przedmiotu wspólnych zainteresowań t.j. do książ-
ki. Dla bibljotekarza książka jest środkiem, zapomocą którego spełnia swą wielką rolę 
społeczną, która w bibljotekarstwie nowoczesnem wymaga wielkich i wszechstronnych 
kwalifikacyj zawodowych. Natomiast dla bibliofila książka – jest środkiem i celem za-
razem. To samo przeciwstawia a zarazem i łączy oba te pojęcia, a w konsekwencji wy-
maga od bibliotekarza miłośnictwa ksiąg a od bibliofila umiejętności bibliotekarskich1.

W  swoich zbiorach posiadamy także publikacje patronki biblioteki, Heleny 
Radlińskiej, w tym dwa wydania Książki wśród ludzi z 1929 i 1934 r.

Najwięcej zgromadzono w kolekcji książek z dziejów oświaty i wychowania, 
pedagogiki i nauk pokrewnych. Stanowią co najmniej połowę kolekcji i są najczę-
ściej prezentowane i  udostępniane. Dla badaczy dziejów oświaty i wychowania, 
pracowników naukowych lokalnych uczelni, a także studentów kierunków peda-
gogicznych, stanowią cenne źródło badawcze. Zbiory z tych dziedzin nauki są też 
najczęściej prezentowane na wystawach czasowych na miejscu w bibliotece i na 

1 J. Korpała, Bibljotekarstwo a bibliofilstwo, Kraków 1929, s. 12 (pisownia oryginalna).



Kolekcja historyczna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej...

135

zewnątrz. Najcenniejsze pozycje w kolekcji to m.in.: Ustawy dla uczniów szkół pu-
blicznych z 1828 r. Chowanna czyli system pedagogiki narodowej z 1842 r., Historya 
szkół w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim z 1849 r.

 

 

 

 

 

Il. 4. J. Kermisz, Lublin i Lubelskie w ostat-
nich latach Rzeczypospolitej (1788–1794).  
T. 1, W czasie Sejmu Wielkiego i wojny 
polsko-rosyjskiej 1792 r. oraz pod rządami 
targowicko-grodzieńskimi, Lublin 1939

Il. 5. J. Mikulski, Jak powstawała dzielnica 
Siedlec Nowe Siedlce, Siedlce 1938
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Il. 6. „Wiadomości Diecezjalne Pod-
laskie: miesięcznik duchowieństwa 
diecezji podlaskiej”, 1920, nr 1

Il. 7. B. Trentowski, Chowanna, czyli system 
pedagogiki narodowej, jako umiejętności wy-
chowania, nauki i oświaty, słowem wykształ-
cenia naszej młodzieży, T. 1, Poznań 1842
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Il. 8. J. Łukaszewicz, Historya szkół w Ko- 
ronie i w Wielkim Księstwie Litewskim: od 
najdawniejszych czasów aż do roku 1794,  
T. 1, Poznań 1849

Il. 9. [S. Grabowski], Ustawy dla uczniów 
szkół publicznych, Warszawa 1828
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Il. 10. [A. Czarnowski], Wychowanie przedrodne jako podstawa rozwiązania kwestji społecznej oraz 
praktyczne sposoby i przepisy w tym kierunku dla rodziców polskich, Berlin [1910]

Ustawy pokazywane są jako ciekawostka podczas wizyt młodzieży w bibliotece 
czy też lekcji bibliotecznych, cytowany jest § 13, w którym jest mowa o dyscyplinie 
w szkole: 

Wszedłszy uczeń do domu szkolnego, nie zatrzymuje się na korytarzu lub w sieni, uda 
się natychmiast do klassy swoiey; kapelusz lub czapkę zawiesi lub złoży w miejscu na to 
przeznaczonem i na właściwe póydzie mieysce. Książki i inne narzędzia szkolne iakie 
mu są potrzebne do bezpośrednio następującej lekcyi przygotuie, resztę włoży w szufla-
dę lub pułkę pod stołem, gdzie to być może, aby się nie zamieszały z sąsiedzkimi, coby 
mogło dać powód sprzeczki2.

Z kolei zainteresowanie nauczycieli biologii czy wychowania do życia w  ro-
dzinie może wzbudzić Wychowanie przedrodne, które obrazuje podejście do tak 
kontrowersyjnego w ostatnim czasie wychowania seksualnego.

Podstawowy trzon kolekcji tworzą zbiory z historii Polski i Europy – sto kil-
kadziesiąt książek historycznych z dziejów różnych regionów i okresów historycz-
nych, w tym źródła historyczne. Mogą stanowić warsztat badawczy dla nauczycieli 
historii, pasjonatów tej dziedziny, być pomocne w zrozumieniu naszej wspólnej 
przeszłości czy też przydatne na lekcjach historii na poziomie gimnazjalnym i po-
nadgimnazjanym, konieczne jest jedynie umiejętne wykorzystanie gromadzonych 
zbiorów historycznych dla celów edukacyjnych.
2 S. Grabowski, Ustawy dla uczniów szkół publicznych, Warszawa1828, s. 6 (pisownia oryginalna).
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Il. 11. Źródła do dziejów drugiego i trzeciego rozbioru Polski. T. 1, Polityka Rosyi i Prus wobec Polski 
od początków Sejmu Czteroletniego do ogłoszenia Konstytucji Trzeciego Maja 1788–1791, wyd.  
B. Dembiński, Lwów 1902

Stan fizyczny gromadzonego księgozbioru, na który oddziaływał nie tylko 
upływ czasu, ale i wydarzenia historyczne, jest daleki od pierwotnej świetności. 
W miarę możliwości finansowych biblioteka stara się jednak zabezpieczać najcen-
niejsze egzemplarze, poddawać je konserwacji, aby można było prezentować je jak 
najdłużej. 
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Historical collection in the Helena Radlińska Pedagogical Library  
in Siedlce stock – resources from before 1945

Abstract: The paper shortly presents the collection of historical books stored in the Helena 
Radlińska Pedagogical Library in Siedlce. The collection called „Resources from before 1945” 
has been in the creation phase for several years and right now it includes about 300 books. It 
contains editions from 1793–1944, its theme includes the history of education and upbringing, 
pedagogy and related sciences, Polish and common history, and library science. Its description 
and list of books can be found on the library’s website. The publication includes the address of 
a place where it can be found, place of the books’ storage and the way of using them. The more 
interesting or valuable positions from the collection are being represented by the scans of their 
covers and fragments of the text.

Keywords: Siedlce, pedagogical library, stock from before 1945, historical collection, national 
heritage
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Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie  
jako centrum literatury terapeutycznej

lidia ippoldt

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom śro-
dowiska lokalnego, proponuje działania biblio- i bajkoterapeutyczne typu: warsz-
taty bajkoterapeutyczne dla dzieci w  wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym; 
warsztaty dla rodziców; warsztaty dla nauczycieli; pedagogizacja rodziców; szko-
lenia Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy; kursy z  zakresu 
biblio- i bajkoterapii dla nauczycieli, bibliotekarzy i studentów. W związku z tym 
placówka musi gromadzić pomoce w postaci: książek metodycznych i naukowych 
z tego zakresu; książek beletrystycznych o wartościach terapeutycznych; bajek tera-
peutycznych; artykułów z czasopism; płyt z tekstami terapeutycznymi.

W  katalogu pod hasłem ‘biblioterapia i  bajkoterapia’ skatalogowanych jest  
39 książek i opracowanych 159 artykułów. Wśród książek można znaleźć opra-
cowania naukowe, takie jak: Marii Molickiej Biblioterapia i bajkoterapia: rola li-
teratury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie1, poradniki meto-
dyczne, np. Ireny Boreckiej Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole 
podstawowej i  gimnazjum2 czy Biblioterapia w  edukacji dziecka niepełnosprawnego 
intelektualnie: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy3, opracowania ze 
scenariuszami zajęć: np. Lidii Ippoldt Biblioterapia w  szkole podstawowej: pomo-

1 M. Molicka, Biblioterapia i bajkoterapia: rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecz-
nego i siebie, Poznań 2011.

2 I. Borecka, Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum, Wał-
brzych 2002. 

3 I. Borecka, S. Wontorowska-Roter, Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektual-
nie: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i  bibliotekarzy, Wałbrzych 2003. 
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ce metodyczne do zajęć biblioterapeutycznych4 czy Mirosławy Wójtowicz Scenariusze 
zajęć biblioterapeutycznych: nie tylko dla uczniów z dysleksją5. 

Są też pozycje o wartości terapeutycznej dla dzieci, takie jak Doris Brett Bajki, 
które leczą6, czy Bajki psychoedukacyjne – prace uczestników warsztatów prowadzo-
nych przez Genowefę Surniak w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu7 oraz bajki skawińskie8.

Wśród książek młodzieżowych na uwagę zasługują takie pozycje, jak: Cathy 
Hopkins Moi kumple milionerzy9 czy Marcela A. Marcela Oro10. Również dorośli 
znajdą poradniki Reginy Brett Bóg nigdy nie mruga11 i Jesteś cudem12, Beaty Pawli-
kowskiej W dżungli miłości13, W dżungli podświadomości14 oraz Katarzyny Michalak 
Bezdomną15.

Artykuły z  zakresu biblioterapii i  bajkoterapii można w  Bibliotece Pedago-
gicznej w Skawinie znaleźć w 24 tytułach czasopism, najczęściej terapeutycznych, 
„Biblioterapeucie” i „Arteterapii” (już niewychodzącej), w czasopismach bibliote-
karskich, „Bibliotece w Szkole” czy „Poradniku Bibliotekarza”, ale też psycholo-
gicznych i pedagogicznych, takich, jak: „Wychowanie w Przedszkolu”, „Wycho-
wanie na co Dzień”, „Życie Szkoły”, „Remedium”. 

Wśród wymienionych czasopism wyraźnie dominuje „Biblioterapeuta”. Jest to 
wynikiem przede wszystkim tego, że „Biblioterapeuta”, jak sugeruje to sam tytuł, 
jest poświęcony prawie wyłącznie tej tematyce. Poza tym, drugi z tytułów o cha-
rakterze terapeutycznym, „Arteterapia”, przestała wychodzić w roku 2011.

W  tytułach bibliotekarskich pod względem biblio- i  bajkoterapii dominuje 
„Biblioteka w Szkole”, skierowana przede wszystkim do nauczycieli bibliotekarzy, 
szczególnie zainteresowanych tą tematyką. 

Spośród czasopism pedagogicznych i psychologicznych dominują „Wychowa-
nie w Przedszkolu”, „Życie Szkoły”, „Wychowanie na co Dzień” i  „Remedium” 

4 L. Ippoldt, Biblioterapia w szkole podstawowej. Pomoce metodyczne do zajęć biblioterapeutycznych, 
Warszawa 2012.

5 M. Wójtowicz, Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych: nie tylko dla uczniów z dysleksją, Gdańsk 2010.
6  D. Brett, Bajki, które leczą, Cz.1-2, Gdańsk 2011.
7 Bajki psychoedukacyjne: prace uczestników warsztatów prowadzonych przez Genowefę Surniak 

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2006.
8 Bajkowa niania: bajki pomagajki dla najmłodszych, Skawina 2011; Magiczne bajki na dziecięce 

smutki: bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci, Skawina 2012.
9 C. Hopkins, Moi kumple milionerzy, Poznań 2011.
10 Marcel A. Marcel [pseud.], Oro, Warszawa 2012.
11 R. Brett, Bóg nigdy nie mruga, Kraków 2012.
12 R. Brett, Jesteś cudem, Kraków 2013.
13 B. Pawlikowska, W dżungli miłości, Warszawa 2008.
14 B. Pawlikowska, W dżungli podświadomości, Warszawa 2013.
15 K. Michalak, Bezdomna, Kraków 2013.
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– czasopisma kierowane do nauczycieli zainteresowanych głównie scenariuszami 
zajęć. Zebrane w czasopismach artykuły mają często właśnie taki charakter, cho-
ciaż można tam też znaleźć teksty teoretyczne.

Kolekcję uzupełniają teksty terapeutyczne na płytach, np. Bajki terapeutyczne 
M. Molickiej16, Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki17 czy Opowiastki familijne Be-
aty Andrzejczuk18.

Informacje o naszych zbiorach literatury terapeutycznej można znaleźć na stro-
nie placówki w zakładce Centrum Literatury Terapeutycznej19, gdzie użytkowni-
cy znajdą spis bajek terapeutycznych polecanych rodzicom i nauczycielom, dwa 
zbiorki bajek skawińskich w formacie PDF, ale mogą też wysłuchać jednej z bajek 
naszego bajkoterapeutycznego audiobooka. 

Bogaty zbiór literatury biblioterapeutycznej wspomaga na co dzień warsztat 
samych pracowników przygotowujących zajęcia, ale i nauczycieli, wychowawców, 
studentów, a także rodziców poszukujących tekstów dla swoich dzieci. Bardzo nas 
więc cieszy, że stanowimy pogotowie biblioterapeutyczne dla naszych czytelników.
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Pedagogical Library in Skawina as a therapeutic literature centre

Abstract: The Pedagogical Library in Skawina, in response to the needs of the local community, 
is offering various bibliotherapeutic and fairy tale-therapeutic actions. Because of that, the 
facility needs to gather aides in this area in the form of methodological and science books, fiction 
books of therapeutic value, therapeutic fairy tales, magazine articles, therapeutic text CDs.
The catalogue contains 39 books and 159 article descriptions under the „bibliotherapy and fairy 
tale-therapy”. Among the books there are scientific elaborations, methodological guidebooks, 
elaborations with lessons plans’. The articles on bibliotherapy and fairy tale-therapy can 
be found in 24 magazines in the Pedagogical Library, most often in therapeutic magazines: 
„Biblioterapeuta” (Bibliotherapist) and „Arteterapia” (Art Therapy) (currently not published), 
librarian magazines: „Biblioteka w Szkole” (Library at School) or „Poradnik Bibliotekarza” 
(Librarian’s Guide), but also in psychological and pedagogical magazines, such as „Wychowanie 
w Przedszkolu” (Kindergarten Upbringing), „Wychowanie na co Dzień” (Everyday Upbringing), 
„Życie Szkoły” (School Life), „Remedium” (Remedy).
The large collection of the bibliotherapeutic literature strengthens the everyday workshop of the 
employees who prepare the classes, but also teachers, counsellors, students, and parents seeking 
texts for their children.

Keywords: Pedagogical Library in Skawina, bibliotherapy, therapeutic literature, bibliotherapist 
workshop, bibliotherapeutic collection
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1Wprowadzenie

W ostatnich miesiącach 2013 r. z inicjatywy Konferencji Dyrektorów Bibliotek 
Pedagogicznych przeprowadzono badania ankietowe2 na temat aktualnego stanu 
bibliotek pedagogicznych w Polsce. Była to reakcja na coraz liczniejsze restruktu-
ryzacje sieci tych placówek w różnych województwach, co w kontekście nowych 
zadań nałożonych na biblioteki pedagogiczne rozporządzeniem MEN z  lutego 
2013 r.3, daje powody do niepokoju o ich należytą realizację.

Z efektami tych badań zapoznano dyrektorów bibliotek na konferencji w Sule-
jówku, w maju 2014 r. Wynika z nich, że w latach 2010–2013 przestały funkcjono-
wać w sieci bibliotek pedagogicznych 43 filie (w stosunku do istniejących w 2003 r. 
– 287 placówek filialnych). Wśród tych 43 filii część przejęły inne organy samo-
rządu terytorialnego (głównie powiaty), kilka przekształcono w  biblioteki pu-
bliczne, w obu sposobach z reguły ograniczając zatrudnienie kadry merytorycznej,  
25 z nich po prostu przestało istnieć. Zatem w 25 powiatach w Polsce w ostatnim  

1 Stan na maj 2014 r.
2 Ankietę przygotowały w  listopadzie 2013 r. Sylwia Czacharowska, Joanna Łazicka, Hanna 

Okońska (pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie). Została 
rozesłana w grudniu 2013 r. do 47 bibliotek wojewódzkich (biorąc pod uwagę miasta wojewódz-
kie sprzed reformy administracyjnej), wróciły 43. Dodatkowo ankietę wypełniło (pobierając ją za 
pośrednictwem bibliotek wojewódzkich) 15 bibliotek powiatowych, spoza sieci. 

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych bibliotek pedagogicznych, Dz.U. 2013 r., poz. 369. Omówienie zagadnienia 
zob.: R. Piotrowska, Obowiązki bibliotek pedagogicznych względem nauczycieli bibliotekarzy szkolnych 
oraz szkół w świetle obowiązujących aktów prawnych, [w:] Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmienia-
jącej się przestrzeni edukacji i informacji, red. A. Fluda-Krokos, W. Dudek, A. Piotrowska, Kraków 
2013, s. 77–88.
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czasie po bibliotekarstwie pedagogicznym pozostały puste miejsca. W maju 2013 r., 
podczas prezentowania wyżej wymienionych wyników badań już było wiadomo, 
że jest to proces dynamiczny, że ówczesna liczba 213 filii prowadzonych przez 
biblioteki wojewódzkie nie będzie ostateczna.

Samorządy województw, organy prowadzące biblioteki pedagogiczne, od lat 
narzekały na zbyt małą, niewspółmierną do potrzeb, subwencję oświatową na ten 
cel. Poszukując oszczędności, redukowano pojedyncze filie w niektórych miastach, 
nie będących siedzibami powiatów, w niektórych mniejszych powiatach. Były to 
jednak działania sporadyczne, nie mające charakteru systemowego. Natomiast od 
kilku lat (ok. 2008 r.) nasiliły się tendencje restrukturyzacyjne, polegające na:

– przekazywaniu filii do prowadzenia innym organom samorządu (powiat, 
miasto) jako powiatowe biblioteki pedagogiczne, w zamian za przekazywaną część 
subwencji oświatowej, 

– likwidacji filii i tworzeniu z ich zasobów (księgozbiorów, czasem też części 
kadry) powiatowych bibliotek publicznych, co jest równorzędne z wyjściem z re-
sortu edukacji, 

– całkowitej likwidacji filii, z ewentualnym przekazaniem zbiorów do innych 
bibliotek w rejonie (szkolnych, publicznych).

Każdy z  wyżej zasygnalizowanych sposobów restrukturyzacji wiąże się z  re-
dukcją kadry merytorycznej. W  maju 2013 r. w  bibliotekach pedagogicznych 
prowadzonych przez samorządy województw istniało 1246,45 etatów nauczy- 
cieli bibliotekarzy, z  czego w bibliotekach głównych 669,1 etatu, a w filialnych 
577,35 etatu. W  świetle wykonanych badań ankietowych w  minionych trzech  
latach grupa nauczycieli bibliotekarzy pedagogicznych zmniejszyła się o 184 etaty.

Co więcej, działania restrukturyzacyjne nie są jedynymi działaniami oszczęd-
nościowymi, w wielu województwach konieczność ograniczenia wydatków do sub-
wencji oświatowej przekłada się na zalecane redukcje kadry merytorycznej, ogra-
niczanie zakupów zbiorów, starzenie technologiczne sprzętu i  oprogramowania, 
ograniczanie form i  godzin pracy. Dodatkowym utrudnieniem jest niemożność 
samodzielnego aplikowania przez biblioteki pedagogiczne w różnego rodzaju pro-
jektach ze środków unijnych.

Prezentacja doświadczeń restrukturyzacyjnych  
w kilku województwach

Województwo warmińsko-mazurskie

W roku reformy samorządowej kraju (1999) w nowo powstałym województwie 
warmińsko-mazurskim istniały dwie biblioteki wojewódzkie: w Olsztynie i Elblą-
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gu, oraz łącznie 21 filii. Decyzją organu prowadzącego zostały one przyporząd-
kowane terytorialnie do obu bibliotek głównych (wojewódzkich), które pozostały 
autonomiczne i równorzędne. Olsztyn zatem prowadził 11 filii, Elbląg 10. Sytu-
acja była w miarę stabilna do roku 2008, choć budżety nigdy nie dawały szans na 
należyte funkcjonowanie filii, nie mówiąc o ich rozwoju. Ale w kilku przypadkach 
udało się umieścić je w nowych lub odnowionych lokalach, przede wszystkim zaś, 
nie redukowano kadry.

Od roku 2009 rozpoczęto proces restrukturyzacji, motywowany głównie „nie-
mieszczeniem się w subwencji oświatowej”. Celem zasadniczym restrukturyzacji 
jest bowiem dostosowanie kosztów utrzymania bibliotek do otrzymywanej sub-
wencji oświatowej. Efekty są widoczne: w roku 2010 subwencja pokrywała 64,25% 
wydatków na biblioteki, w roku 2011 – 64,33%, w 2012 – 64,36%, a w roku 2013 
już 80,53% wydatków. Zatem działania oszczędnościowe zastosowane przez sa-
morząd województwa warmińsko-mazurskiego są skuteczne, co dało organowi 
asumpt do dalszego stosowania już wypróbowanych sposobów postępowania. 

Niestety, sytuację pogarsza katastrofalny spadek liczby uczniów w wojewódz-
twie (ok. 22 tys. mniej w ciągu minionych trzech lat), co nieuchronnie zmniejsza 
subwencję oświatową, także (a może zwłaszcza) na zadania pozaszkolne (z której 
finansowane są biblioteki). 

Z dziesięciu filii podlegających bibliotece wojewódzkiej w Elblągu w maju 2014 r. 
funkcjonowały 2, obie uległy restrukturyzacji: jedna całkowitej (Braniewo), druga 
przekształceniu w Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną (Ostróda).

Z pozostałych 8 w minionych trzech latach:
– zlikwidowano całkowicie 3 filie (Orneta, Pasłęk, Morąg),
– przekształcono w Powiatowe (Miejskie) Biblioteki Pedagogiczne 5 filii (Bar-

toszyce, Działdowo, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Lidzbark Warmiński).
Z  jedenastu filii podlegających bibliotece wojewódzkiej w Olsztynie w maju 

2014 r. funkcjonowało 6. Pięć z nich do końca roku 2014 będzie już zrestruktury-
zowanych, w sposób jak niżej:

– całkowicie zlikwidowano już 3 filie (Szczytno, Węgorzewo, Kętrzyn), a od 
września 2014 r. zlikwidowana zostanie czwarta filia (Nidzica),

– przekształcono w  Powiatowe Biblioteki Pedagogiczne 2 filie (Biskupiec, 
Ełk), od września będą tak funkcjonować kolejne 4 filie (Mrągowo, Olecko,  
Giżycko, Gołdap).

Prawdopodobnie ostatnia z  filii olsztyńskich, Pisz, zostanie przekształcona 
w bibliotekę powiatową od stycznia 2015 r.

Powyższe działania restrukturyzacyjne wstrzymały z końcem roku 2014 funk-
cjonowanie sieci bibliotek pedagogicznych (biblioteki wojewódzkie + filie) w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim. Na razie bez odpowiedzi pozostaje pytanie, 
jak będą funkcjonowały pozostałe dwie biblioteki główne w Olsztynie i Elblągu. 
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Poza zaleconymi redukcjami kadry (merytorycznej i administracyjno-obsługowej)  
organ prowadzący wspomina o ich połączeniu w zespoły z wojewódzkimi ośrod-
kami doskonalenia nauczycieli. Na razie jednak nie ma żadnych konkretnych pro-
jektów takiego działania.

Wydawać by się mogło, że przekształcenie filii w powiatowe (miejskie) biblio-
teki pedagogiczne jest dla nich rozwiązaniem optymalnym. W istocie lepsze to, 
niż likwidacja, natomiast trzeba pamiętać o związanych z nową sytuacją ograni-
czeniach. I tak:
• przekształcone filie z reguły nie są autonomiczne, włączone zostały w zespoły 

szkół (Biskupiec) lub placówek, najczęściej poradni psychologiczno-pedago-
gicznych, w perspektywie mają tworzyć (lub już tworzą) Powiatowe Centra 
Rozwoju Edukacji (Bartoszyce, Działdowo, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, 
Giżycko, Olecko),

• kadra merytoryczna – z reguły przed przekazaniem placówki do prowadzenia 
przez inny organ samorządu należało dokonać redukcji kadry, zazwyczaj do  
2 etatów pedagogicznych, ale są też placówki jednoetatowe,

• w większości przypadków biblioteka po przekształceniu nie ma funkcyjnego 
pracownika – kierownika czy dyrektora, podlega kierownictwu poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej lub powstałego CRE,

• finansowanie biblioteki po przekształceniu dokonywane jest z przekazywanej 
przez województwo do powiatu (miasta) części subwencji oświatowej w kwo-
cie ustalonej między organami, ale wystarczającej na ogół jedynie na zobowią-
zania wymagalne,

• w większości przekształconych bibliotek nie było w minionym roku żadnych 
pieniędzy budżetowych na zbiory, część nie dokonuje nawet prenumeraty cza-
sopism,

• nowo powstałe powiatowe biblioteki pedagogiczne zostają pozbawione wspar-
cia merytorycznego ze strony dawnych bibliotek macierzystych, po wyłączeniu 
z sieci filii dyrektorzy bibliotek głównych mogą ewentualnie zapraszać biblio-
tekarzy na szkolenia i konferencje, ale ich nowi przełożeni nie muszą (i tak jest 
najczęściej) wyrażać zgody na korzystanie z tej oferty; problemem nierozwią-
zanym jest np. udostępnianie katalogów on-line znajdujących się na stronie 
biblioteki wojewódzkiej.

Trzeba wszakże dodać, że jest także przypadek budzący nadzieję – Miejska 
Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim, była filia elbląska. Placów-
ka aktualnie prowadzona jest przez miasto gminę, w obsadzie etat dyrektora oraz 
2 etaty nauczycieli bibliotekarzy, niepedagogiczny, finansowany właśnie przez 
miasto. Marszałek województwa zgodnie z  umową przekazuje ustaloną część 
subwencji, zakup zbiorów i  prenumerata jest zabezpieczona na poziomie dale-
ko wyższym niż poprzednio. W perspektywie powrót do zabytkowego budynku  
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(aktualnie w fazie kapitalnej rekonstrukcji) i rozszerzenie funkcji placówki o dzia-
łania ekspozycyjne i kulturalne, budynek bowiem będzie miał sale ekspozycyjną 
i koncertowo-konferencyjną.

Województwo podlaskie

Sytuacja wyjściowa to trzy biblioteki stopnia wojewódzkiego, prowadzące po 
kilka filii: Białystok – 7 filii, Łomża – 4 filie, Suwałki – 2 filie. Łącznie zatem 
w województwie funkcjonowały 3 biblioteki główne, prowadzące 13 filii. W la-
tach 2003–2008 dokonano jednorazowych likwidacji 3 filii białostockich (Łapy, 
Dąbrowa Białostocka, Mońki). Kadra odeszła z przyczyn naturalnych (emerytury) 
bądź utraciła pracę. Księgozbiory przekazywano z  reguły do miejskich bibliotek 
publicznych. Były to jednak likwidacje rozłożone w czasie, niektórzy bibliotekarze 
zostali przeniesieni do publicznych bibliotek miejskich (2 etaty). 

Natomiast ostatnie lata 2012–2014 to już planowa akcja restrukturyzacyjno-
-likwidacyjna. 

Białystok – w roku 2014 likwidacji uległy 4 pozostałe filie (Siemiatycze, Haj-
nówka, Bielsk Podlaski, Sokółka). Majątek, czyli zbiory, przekazywane są we wszyst-
kich przypadkach miejskim bibliotekom publicznym, w trzech przypadkach w tych 
bibliotekach znajdzie zatrudnienie po jednym z bibliotekarzy pedagogicznych.

Łomża – w latach 2012–2014 likwidacji uległy wszystkie 4 filie. Jedna z nich, 
w Kolnie, zostaje przekształcona w Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie, 
prowadzoną przez powiat, z obsadą merytoryczną zredukowaną do 1 etatu. Po-
zostałe 3 filie po likwidacji przekazały zbiory do miejskich bibliotek publicznych, 
w których też zatrudniono po 1 etacie bibliotekarzy pedagogicznych.

Suwałki – obie filie uległy likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014, zbiory przej-
mują starostwa powiatowe i przekazują je do bibliotek publicznych, gdzie też za-
trudni zostali, po 1 etacie w każdej, bibliotekarze likwidowanych filii.

Efekt finalny powyższej restrukturyzacji: od 1 września 2014 r. w woj. podla-
skim są cztery biblioteki pedagogiczne, w Białymstoku, Łomży i Suwałkach (bez 
żadnej filii) oraz – poza siecią – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie.

Wydawać by się mogło, że „model białostocki”, jak go umownie nazwijmy, 
daje jakąś perspektywę, zbiory trafiły do bibliotek, będą zatem udostępniane przez 
bibliotekarzy. W większości bibliotek (8) zatrudniono po jednym z bibliotekarzy 
pedagogicznych, czyli fachowców. Tyle, że przestają oni być nauczycielami bi-
bliotekarzami i ich specyfika pracy zostaje podporządkowana funkcjom biblioteki 
innego typu – publicznej, zatem mającej funkcje bardziej kulturotwórcze niż edu-
kacyjne. 

W kilku przypadkach ustalono, że samorząd województwa będzie udzielał po-
wiatom pomocy finansowej „na potrzeby związane z rozwojem edukacji i czytel-
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nictwa” oraz dotację na „utrzymanie stanowiska pracy”. Pomoc taka ustalana jest 
każdorazowo w drodze odrębnych umów między organami samorządu wojewódz-
kiego i powiatowego. 

Województwo mazowieckie

To województwo posiadające do roku 2010 największą w Polsce (z woj. wiel-
kopolskim) liczbę placówek filialnych – 28. Prowadziły je biblioteki główne zloka-
lizowane w Warszawie (9), Siedlcach (5), Ciechanowie, Ostrołęce i Radomiu (po 
4) oraz Płocku (2). Działania restrukturyzacyjne rozpoczęły się od stolicy.

Warszawa – w roku 2010 zlikwidowano filię w Piasecznie i na Pradze-Północ, 
w roku 2013 filie w Wołominie i Otwocku. We wszystkich przypadkach zbiory 
i  wyposażenie przekazano powiatom w  celu stworzenia Powiatowych Bibliotek 
Publicznych (z Pragi-Północ do biblioteki dzielnicowej na Targówku) i w zamian 
za coroczne wsparcie od samorządu województwa w  postaci dotacji celowej na 
zakup książek i czasopism pedagogicznych. Zobowiązano też samorządy powiatów 
wołomińskiego i otwockiego do zatrudnienia pracowników dotychczasowych filii 
PBW (bez redukcji), co najmniej na czas zawartego porozumienia między organa-
mi (czyli 5 lat). Obie te biblioteki mają dyrektorów z kadry dotychczas zatrudnia-
nej w filiach PBW. 

Radom – w roku 2013 zlikwidowano filie w Przysusze i Białobrzegach, two-
rząc w oparciu o ich zbiory i wyposażenie Powiatowe Biblioteki Publiczne. Nieste-
ty, bez zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy, którzy stracili pracę.

Płock – w roku 2013 zlikwidowano filię w Sierpcu, wzorem Radomia tworząc 
na zbiorach i wyposażeniu tej filii Powiatową Bibliotekę Publiczną, również bez 
zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy.

Pozostałe biblioteki główne województwa mazowieckiego jak dotąd (31 maja 
2014 r.) nie mają informacji o  zamiarach restrukturyzacyjnych. Funkcjonuje  
biblioteka stołeczna, 5 bibliotek głównych oraz 21 filii.

Województwo opolskie 

Do roku 2012 PBW w Opolu prowadziła 11 filii, z dniem 31 lipca 2013 r. 
likwidacji uległo 7 placówek filialnych: w Głubczycach, Grodkowie, Krapkowi-
cach, Namysłowie, Oleśnie, Prudniku, Strzelcach Opolskich. Zbiory i wyposaże-
nie większości filii przekazano bibliotekom publicznym istniejącym w powiatach. 
Tylko 2 pracowników ze wszystkich likwidowanych filii znalazło zatrudnienie 
w placówkach publicznych, do których trafiły zbiory. W wyniku tej likwidacji pra-
cę straciło 11 pracowników merytorycznych.

Przejęcie zbiorów nie było niczym uwarunkowane, powiększyły zatem zasoby 
bibliotek publicznych, bez wymogu ich nierozproszenia czy popularyzacji.
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Z dniem 1 września 2013 r. w województwie opolskim funkcjonuje zatem bi-
blioteka główna w Opolu, prowadząca 4 filie w  Brzegu, Kluczborku, Kędzierzy-
nie-Koźlu, Nysie.

Województwo Dolnośląskie

W  województwie dolnośląskim zmiany sieci bibliotek pedagogicznych były 
prowadzone od roku 2000. Jest to w jakimś sensie „matka” wszelkich pomysłów 
restrukturyzacyjnych, dotyczących bibliotekarstwa pedagogicznego. Tam stopnio-
wo wypracowywano porozumienia między organami samorządu wojewódzkiego 
i powiatowych, przekazując filie do powiatów. Najczęściej funkcjonowały jako ze-
społy z lokalnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli lub placówkami oświatowy-
mi, zachowując wszakże względną autonomię merytoryczną (stanowisko kierow-
nika biblioteki) oraz współpracę z główną biblioteką pedagogiczną we Wrocławiu.  
Do połowy pierwszej dekady XXI w. utworzono 15 bibliotek pedagogicznych 
w strukturach powiatów. Było to rozwiązanie popularne, jako model, wśród orga-
nów marszałkowskich w Polsce. Po latach dyskusji, jak widać z powyższych analiz, 
zaczęto je wdrażać w różnych województwach z lokalnymi „udoskonaleniami”. 

Z ankiet otrzymanych z bibliotek pedagogicznych, byłych filii Dolnośląskiej 
Biblioteki Pedagogicznej, wyłania się następujący ich obraz: 

– wszystkie te biblioteki (14) prowadzone są przez starostwa powiatowe,
– żadna nie jest autonomiczna, są połączone z  ośrodkami doskonalenia na-

uczycieli i/lub poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zespołami szkół, jed-
na funkcjonuje w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury, 

– obsada etatowa (nauczyciele bibliotekarze) od 4 do 1 etatu, średnio 2,5 etatu,
– mają kierowników, 
– są związane z biblioteką główną we Wrocławiu poprzez wspólny system bi-

blioteczny (Aleph) uzyskany w wojewódzkim projekcie „Dolnośląska e-szkoła”.

Podsumowanie

Wydaje się z powyżej opisanych doświadczeń restrukturyzacyjnych, że model 
pedagogicznej biblioteki głównej (macierzystej) z siecią placówek filialnych w mia-
stach powiatowych ewoluuje w dwu (nieco uogólniając) kierunkach:

– likwidowania małych placówek w powiatach z cedowaniem roli wypożyczalni 
zbiorów pedagogicznych na lokalne biblioteki publiczne,
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– włączania filii biblioteki pedagogicznej (a z czasem może i bibliotek głów-
nych) w struktury tworzonych ośrodków wspomagania szkół i nauczycieli – lokal-
nych centrów rozwoju edukacji.

Pierwszy z  tych kierunków wynika z  ciągle obecnego, nawet wśród władz 
oświatowych, patrzenia na biblioteki pedagogiczne jak na wypożyczalnie spe-
cjalistycznych zbiorów dla nauczycieli. Mimo rozporządzenia z  lutego 2013 r., 
gdzie wyraźnie zapisano trójdzielność zadań bibliotek naszej sieci (udostępnianie 
zbiorów i działalność informacyjna, wspomaganie edukacji szkolnej, współudział 
w doskonaleniu nauczycieli), zwłaszcza filie są postrzegane właśnie jako wypoży-
czalnie dla lokalnego środowiska: nauczycieli, studentów, rodziców.

Drugi kierunek uobecnił się niejako za sprawą pilotażowego projektu wspo-
magania szkół i nauczycieli, wdrażanego od półtora roku przez Ośrodek Rozwo-
ju Edukacji w kilkudziesięciu powiatach w Polsce. Mówiono o nim (co ważne, 
bo daje sygnał, że temat jest obecny w naszych organach prowadzących) podczas 
ostatniego Konwentu Marszałków (28–30 maja br.) w Sandomierzu.

Widać także nacisk na współdziałanie placówek doskonalenia nauczycieli i bi-
bliotek pedagogicznych, obu typów placówek stopnia wojewódzkiego prowadzo-
nych przez Urzędy Marszałkowskie. Pilotażowy projekt powoduje pewną skłon-
ność organów prowadzących do prób budowania instytucji realizujących wspólnie 
te zadania (np. powiatowe centra rozwoju edukacji w  naszym województwie). 
Może to prowadzić, w  dalszej perspektywie, do likwidacji autonomii bibliotek 
pedagogicznych oraz podporządkowywania ich działalności koncepcjom dosko-
nalenia i wspomagania szkół i nauczycieli wojewódzkich ośrodków doskonalenia. 
Trudno wyrokować, czy to trend dobry, czy zły. Zapewne jak zwykle wiele zależy 
od ludzi, którzy go będą realizować. Faktem jest wszakże jedno – jesteśmy jako 
biblioteki pedagogiczne w  czasie wielkiej zmiany.
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