MAŁGORZATA KORCZYŃSKA-DERKACZ
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

PRÓBA ORGANIZACJI BADAŃ BIBLIOLOGICZNYCH W POLSCE
W ŚWIETLE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU KSIĄŻKI Z LAT 1948–1949
Adam Łysakowski wobec bibliologii. Działalność naukowo-badawcza Państwowego Instytutu
Książki. Łysakowskiego wizja bibliologii w świetle schematu rzeczowego „Bibliograﬁi Bibliograﬁi
i Nauki o Książce” 1947. Plan organizacji badań naukowych: „Komunikat PIK nr 15: Komisje w zakresie nauki o książce”. Reakcje środowiska na projekt komisji bibliologicznych.

Dokonania Adama Łysakowskiego na polu bibliotekarstwa, bibliograﬁi
i bibliologii są dobrze znane i opisane w literaturze1. Przedmiotem tego artykułu będą działania organizacyjne w zakresie nauki o książce podejmowane przez
Łysakowskiego w Państwowym Instytucie Książki, wyrażone w „Komunikacie
15. Komisje w zakresie nauki o książce”, a w szczególności oddźwięk, z jakim
ta propozycja spotkała się w ówczesnym środowisku bibliotekarskim.
Okazją do głębszych przemyśleń i uporządkowania materii bibliologii stała
się dla Adama Łysakowskiego praca nad tłumaczeniem w 1936 r. książki Władysława Jana Živnego Bibliograﬁa, bibliologia. Pojęcie, przedmiot, rozwój.
We wstępie Łysakowski pisał:
[…] Choć niektóre §§-y pokrywają się tematowo [z pracą Stefana Wierczyńskiego Bibliograﬁa, jej istota, przedmiot i początki, Lwów 1923 – przyp. M.K.-D.], spotykamy u Živnego odmienną
interpretację zdążającą do wyraźnego odróżnienia bibliografji od bibliologji i zamykającą się przedstawieniem jego własnej klasyﬁkacji księgoznawstwa […]2.
1 Bibliograﬁa prac A. Łysakowskiego oraz wspomnienia o nim i artykuły traktujące o jego
życiu i działalności znajdują się w monograﬁcznym zeszycie Przeglądu Bibliotecznego (39) 1971
z. 1/4; zob. też: Adam Łysakowski – bibliotekarz, bibliograf, bibliolog. Materiały z sesji jubileuszowej. Warszawa 10 września 2002, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2003, 132 s. (Prace Instytutu
Bibliograﬁcznego; 39).
2 Adam ŁYSAKOWSKI, Przedmowa redaktora wydania polskiego, [w:] Władysław Jan ŽIVNY, Bibliograﬁa i bibliologia. Pojęcie, przedmiot, rozwój. Przekład z czeskiego przerobił i uzupełnił
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Aby tekst Živnego był dostosowany „do potrzeb czytelnika polskiego i do aktualnego stanu wiedzy”, Łysakowski dopełnił paragrafy 15 i 17 omówieniami prac
Jerzego Samuela Bandtkiego, Pawła Jarkowskiego, Joachima Lelewela, Aleksandra Bohatkiewicza, Józefa Muczkowskiego, Karola Estreichera oraz dodał paragrafy 35–39, w których przedstawił poglądy Stefana Wierczyńskiego, Jana Muszkowskiego, Mieczysława Rulikowskiego, a także omówił najnowsze kierunki
widoczne w literaturze angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej. Znał więc doskonale
poglądy na bibliologię teoretyków polskich i europejskich, w tym najnowsze – jak
sam pisał – „wielkie dzieło” Paula Otleta3 Traité de documentation. Le livre sur le
livre. Théorie et pratique (Bruxelles 1934).
Krzysztof Migoń stwierdza:
Dzieło Otleta było dla Łysakowskiego niewątpliwym potwierdzeniem potrzeby i statusu bibliologii, bo recenzję Traktatu opublikowaną w tym samym czasie na łamach Bibliotekarza4 rozpoczął od charakterystycznego cytatu: „Une science afﬁrme sa constitution et son autonomie le jour
où elle a donné lieu à un traité” […] podany przez Łysakowskiego we francuskim oryginale cytat
można przełożyć tak: „Nauka [=dyscyplina naukowa] potwierdza swoje powstanie i swą autonomię
wtedy, gdy zasługuje na traktat”5.

W 1938 r. Łysakowski pisał z całym przekonaniem do Mariana Łodyńskiego:
„przecież naszą dziedziną jest nie tylko praktyczne bibliotekarstwo, lecz także
teoretyczna bibliologia”6. Swe poglądy na bibliologię ostatecznie sformułował
w 1950 r. w studium Określenie bibliograﬁi7, ale widać je w jego wcześniejszych
wypowiedziach i działaniach organizacyjnych.
Gdy Łysakowski w roku 1946 został powołany na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Książki, mógł zacząć urzeczywistniać swoje koncepcje.
W opracowanym przez niego Sprawozdaniu Państwowego Instytutu Książki
za okres od września 1946 do września 1949 czytamy:
Idea utworzenia w Polsce zakładu naukowego dla rozwijania prac bibliologicznych oraz szerzenia i pogłębiania wiedzy o książce żyła w świecie bibliotekarskim i księgarskim od lat dwudziestych
Adam Łysakowski, Warszawa: Nakł. Szkoły Bibliotekarskiej przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy 1936, s. 4–5.
3 W.J. ŽIVNY, op. cit., s. 79.
4 Autor wspomina o recenzji pracy Paula Otleta, która ukazała się w Bibliotekarzu (7) 1935/36
nr 4/6, s. 70–71.
5 Krzysztof MIGOŃ, Paul Otlet o bibliologii, książce i dokumencie, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Pod red. Marii Kocójowej, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, s. 372; zob. też tegoż, Centralne kategorie bibliologii Adama Łysakowskiego, [w:] Adam
Łysakowski…, s. 43–52.
6 List Adama Łysakowskiego do Mariana Łodyńskiego. Wilno 17.10.1938, [w:] Bibliotekarstwo polskie 1925–1951 w świetle korespondencji jego współtwórców. Wyboru z listów Adama Łysakowskiego, Mariana Łodyńskiego, Józefa Grycza i Heleny Hleb-Koszańskiej dokonała, wstępem,
przypisami i indeksem opatrzyła Maria DEMBOWSKA, Warszawa: Wyd. SBP 1995, s. 168.
7 Adam ŁYSAKOWSKI, Określenie bibliograﬁi. Przedmiot, metody i zadania na tle nauki
o książce, Biuletyn Instytutu Bibliograﬁcznego (3) 1950 nr 2, s. 15–43.
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naszego wieku. I Zjazd Bibliotekarzy Polskich w r. 1928 sformułował pomysł takiego zakładu niezależnie od zorganizowanego wówczas Instytutu Bibliograﬁcznego w Bibliotece Narodowej […]8.

Państwowy Instytut Książki, powołany na mocy dekretu z 22 marca 1946 r.,
powstał jako zakład naukowo-badawczy, ośrodek dokumentacji, badań, planowania i poradnictwa we wszystkich sprawach dotyczących książki i poszczególnych
dziedzin nauki o książce9. W 1947 r. Adam Łysakowski w „Kronice PIK”10 zanotował:
[…] Zabierając głos [na Konferencji Instytucji i Towarzystw Naukowych uprawiających badania historyczne; 26–27 X 1947 r. Kraków] – nadmieniłem, […] że jego [PIK-u] walnym zadaniem
teoretycznym jest zyskanie obywatelstwa naukowego dla bibliologii, a praktycznym – udoskonalenie książki jako czynnika kulturalnego i społecznego […]11.

Wśród czterech wydziałów PIK wydział II – prac badawczych – kierowany
przez Helenę Hleb-Koszańską, miał prowadzić badania nad czytelnictwem, teorią
i metodyką bibliograﬁi specjalnych, słownikiem tematów katalogu przedmiotowego, szkolnictwem bibliotekarskim i księgarskim, strukturą zawodu bibliotekarskiego, miał opracować stan badań nad dziejami bibliotek polskich i instrukcję
opracowania zbiorów specjalnych oraz sprawować opiekę nad badaniami bibliologicznymi12.
Nauka o książce – pisał Łysakowski w Sprawozdaniu… – jest jeszcze w Polsce dziedziną,
którą uprawiają nie badacze-teoretycy, wolni od zajęć organizacyjnych (profesorowie, asystenci
itp.), lecz przeważnie zatrudnieni praktycznie bibliotekarze, księgarze itd. W pierwszych latach
powojennych, pochłonięci odbudową i budową swych zakładów oraz służbą czytelniczą, niewiele czasu mogli oni oddać studiom badawczym. Skutkiem tego inicjowanie prac naukowych przez
Państwowy Instytut Książki (zajęty zrazu również urządzaniem warsztatu pracy) nie wykazywało
od razu wielkich efektów i postępowało stopniowo, rozwijając najpierw współpracę dokumentacyjną, sprawozdawczo-recenzyjną, ankietową i normalizacyjną […]13.

W 1947 r. ukazała się „Bibliograﬁa Bibliograﬁi i Nauki o Książce”, wydana
przez PIK, a związana bezpośrednio z zadaniami Instytutu w zakresie dokumentacji bibliologicznej. W Przedmowie do niej czytamy:
8 Karta z historii polskiej bibliologii. Sprawozdanie Państwowego Instytutu Książki (1946–
1949) Opracowane przez Adama Łysakowskiego. Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Maria DEMBOWSKA, Rocznik Biblioteki Narodowej (26) 1993, s. 77–78.
9 Na temat PIK zob. Małgorzata KORCZYŃSKA-DERKACZ, Państwowy Instytut Książki
po 60 latach – stan badań, problemy, pytania, Przegląd Biblioteczny (75) 2007 z. 3, s. 341–353.
10 Rękopiśmienna „Kronika PIK” prowadzona była przez Adama Łysakowskiego od połowy
1945 r. do 3 października 1949 r. Są w niej zapisy Łysakowskiego i innych pracowników PIK. Ma
133 liczbowane strony. Format nieco powyżej A-4. Kopia przechowywana w Tekach Dokumentacyjnych (dalej: TD) w Zakładzie Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej, sygn. TD
284 (materiały wchodzące w skład TD nie mają odrębnych sygnatur). Oryginał w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej.
11 „Kronika PIK”, s. 72.
12 Por. Karta z historii…, s. 96–97.
13 Ibidem, s. 93.
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Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów dla twórczych lub dydaktycznych studiów na polu bibliologii należy do podstawowych zadań Instytutu. Powstała przeto w PIK Centralna
Biblioteka Księgoznawcza, uzupełniana wypisami fragmentów na temat książki, wybranymi z piśmiennictwa innych dziedzin. Skupia się wycinki prasowe o książce i materiały dokumentacyjne
poszczególnych bibliotek i zakładów wydawniczo-księgarskich. Muzeum Książki zbiera okazy
przedstawiające jej rozwój i typy wydawnicze. Centralny katalog dzieł bibliologicznych informuje
o stanie posiadania bibliotek krajowych w tym zakresie. Kartoteki bibliograﬁczne, alfabetyczna
i rzeczowa, gromadzą wiadomości o całym piśmiennictwie polskim w dziedzinie książki, bibliotekarstwa, księgarstwa, czytelnictwa itp.
Do tego kręgu zadań Państwowego Instytutu Książki należy również ogłaszanie bieżącej polskiej B i b l i o g r a f i i B i b l i o g r a f i i i N a u k i o K s i ą ż c e […]14.
Bibliograﬁa pojawia się w układzie działowym. Schemat klasyﬁkacji opracowano świeżo
w Państwowym Instytucie Książki, kierując się własną zasadą podziału nauki o książce [podkr.
M.K.-D.] […]15.

Bibliograﬁa miała następujący układ:
„I. Nauka o książce
Dzieła ogólne – Teoria – Organizacja – Czasopisma
II. Bibliograﬁa
A. Bibliograﬁa ogólna
B. Bibliograﬁa dziedzin i zagadnień
C. Bibliograﬁa regionalna i lokalna
D. Bibliograﬁa osób
E. Bibliograﬁa czasopism
III. Struktura i dzieje książki
A. Budowa książki
B. Rodzaje dokumentów
Czasopiśmiennictwo
C. Historia książki
IV. Wytwarzanie książki
A. Pisarstwo
B. Przemysł książkowy
Papiernictwo – Drukarstwo – Introligatorstwo – Przemysł wydawniczy (Plany wydawnicze) – Księgarstwo (Reklama. Katalogi) – Antykwarnie
C. Zdobnictwo książki
Ekslibrysy
V. Bibliotekarstwo
A. Ustrój i historia
B. Metodyka i technika bibliotekarska
C. Zawód bibliotekarski
Organizacja zawodowa – Szkolnictwo – Życiorysy bibliotekarzy
D. Rodzaje bibliotek
Biblioteki naukowe, powszechne, szkolne
E. Poszczególne biblioteki
14 We wszystkich cytowanych tekstach źródłowych zachowano wyróżnienia graﬁczne i pisownię zgodne z oryginałem.
15 Adam ŁYSAKOWSKI, [Przedmowa], Bibliograﬁa Bibliograﬁi i Nauki o Książce. Wydawnictwo Państwowego Instytutu Książki 1947 nr 1, s. [1–2].
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F. Księgozbiory poza biblioteką
Rewindykacja
VI. Użytkowanie książki
A. Czytelnictwo
Czytelnictwo dzieci i młodzieży, dorosłych – Święta książki. Ankiety. Konkursy
B. Technika pracy umysłowej
C. Wystawy i muzea książki
D. Biblioﬁlstwo
E. Druki zakazane”16.

Układ „Bibliograﬁi” był wynikiem wieloletnich zainteresowań Łysakowskiego nauką o książce, jego doskonałej znajomości dorobku polskiej i obcej myśli
bibliologicznej, zwłaszcza logicznego schematu nauki o książce zaproponowanego przez Živnego17. Ale był także efektem analizy materiału dokumentacyjnego
zgromadzonego w PIK. Książka stała się w tym układzie punktem centralnym,
a dalszy podział uwzględniał wszystkie etapy jej życia – od produkcji, poprzez
rozpowszechnianie po użytkowanie. To szerokie widzenie spraw książki miało wpływ na wszystkie prace wykonywane w Państwowym Instytucie Książki.
W grudniu 1948 r. Adam Łysakowski rozpoczął realizację planu, mającego za zadanie, jak pisał dalej w cytowanym Sprawozdaniu…, „rozwinięcie i usystematyzowanie zespołowych prac badawczych w zakresie nauki o książce”. Wyrazem
tych dążeń był „Komunikat” nr 15.

„KOMUNIKAT” PIK NR 15

„Komunikaty” były kolejnym wydawnictwem Instytutu, oprócz „Bibliograﬁi
Bibliograﬁi i Nauki o Książce” oraz „Biuletynu PIK”18, zawierającym materiały informacyjne i dokumentacyjne dotyczące nauki o książce oraz artykuły pracowników PIK. Ukazywały się jako druki powielane, służyły bieżącym pracom
organizacyjnym, zamieszczały materiały ankietowe i bibliograﬁczne. Od 6 listopada 1946 r. do 18 czerwca 1949 r. ukazało się ich 22. Z punktu widzenia prac
organizacyjnych i badawczych w zakresie bibliologii niewątpliwie najważniejszy jest „Komunikat 15. Komisje w zakresie nauki o książce”. Wydany został
11 grudnia 1948 r. i zawierał następujący tekst:
16

Ibidem, s. [23].
Na temat kształtowania się koncepcji nauki o książce A. Łysakowskiego zob. m.in. K. MIGOŃ, Centralne kategorie …; Ewa PITAK, Klasyﬁkacja piśmiennictwa w nauce o książce, Studia o Książce (8) 1978, s. 27–42; Anna ŻBIKOWSKA-MIGOŃ, Adama Łysakowskiego poglądy
na bibliograﬁę, [w:] Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa 7–9 czerwca 1995.
Referaty i dyskusja. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1996 (Prace Instytutu Bibliograﬁcznego; 28),
s. 75–84.
18 Biuletyn Państwowego Instytutu Książki, redagowany przez Adama Łysakowskiego ukazywał się nieregularnie w latach 1947–1949; łącznie opublikowano 13 zeszytów.
17
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Nauka o książce (bibliologia) dochodzi współcześnie w Polsce do tego stopnia rozwoju teoretycznego, że zaczyna się usamodzielniać i uzyskuje dlatego osobne instytucje dla swych prac.
Jednym z zakładów służących badaniom w tym zakresie jest Państwowy Instytut Książki. Aby spełniać należycie swe zadanie, Państwowy Instytut Książki zwrócił najpierw uwagę na przygotowanie
warsztatu i materiałów pracy. Oddaje już do użytku badaczy: bibliotekę specjalną dzieł księgoznawczych, liczącą 12.000 wol. (oprócz 3.000 katalogów księgarskich); kartoteki bibliograﬁczne
z dziedziny nauki o książce; zbiory innych dokumentów; centralny katalog dzieł bibliologicznych
posiadanych przez biblioteki polskie. Następnie podjął Instytut we własnym zespole pracowników
prace badawcze nad oznaczonymi zagadnieniami bibliotekarstwa, bibliograﬁi i czytelnictwa. Zorganizował Bibliotekarską Komisję Normalizacyjną, która w gronie przedstawicieli bibliotek oraz
znawców przeprowadza studia, stające się podstawą naukowej organizacji bibliotekarstwa. Wreszcie inicjuje i popiera Instytut prace naukowe wykonywane w dziedzinie książki przez poszczególne
instytucje i osoby w kraju.
Te usiłowania dojrzały już do rozwinięcia działań bardziej systematycznych. Zagadnienie
książki ujmuje się z różnych punktów widzenia: poszczególne nauki czynią książkę przedmiotem
swoich badań. Aby więc rozwijać metodycznie naukę o książce w Polsce, wydaje się celowe skupienie w odrębnych zespołach osób, interesujących się książką w sposób twórczy w danym ujęciu
naukowym. Zgodnie przeto z swym powołaniem zamierza Państwowy Instytut Książki przystąpić
do stworzenia kilku specjalnych komisji naukowych i w tej sprawie skierowuje niniejszy projekt
organizacyjny.
I. Każda z komisji ma jako przedmiot badań książkę, jej sprawy lub służące jej instytucje,
ale każda – w odmiennym ujęciu. Można by zorganizować komisje w zakresie następujących dziedzin:
Historia – książki, bibliotek, bibliotekarstwa, księgarstwa.
Metodologia – kompozycja piśmiennicza (redagowanie tekstu); technika pracy naukowej i samokształcenia przy pomocy książki; typologia książek; systematyka bibliologiczna.
Dokumentacja i bibliograﬁa – zagadnienia teorii i metod.
Terminologia księgoznawcza – analiza i ustalenie słownictwa fachowego w zakresie prac nad
książką.
Psychologia – książki i czytelnictwa, zawodu bibliotekarskiego i księgarskiego.
Socjologia – książki i czytelnictwa; studia nad metodami upowszechniania słowa drukowanego w społeczeństwie.
Ekonomia – przemysłu wydawniczego; produkcja i rozprowadzanie książek (ich cena); zagadnienie pracowników.
Prawo księgoznawcze – autorskie, wydawnicze, księgarskie, biblioteczne.
Higiena i patologia książki – zagadnienia z zakresu chemii i biologii.
Estetyka książki – wygląd zewnętrzny, struktura typograﬁczna, zdobnictwo, ilustracje.
II. Program prac poszczególnych komisji objąłby na początek:
1. Opracowanie stanu badań polskich w danej dziedzinie.
2. Ustalenie najpilniejszych tematów do opracowania i powierzenie ich wybranym autorom.
3. Informowanie badaczy polskich o wynikach prac za granicą w oznaczonym zakresie.
4. Podawanie wiadomości o stanie badań polskich do wiadomości zagranicy.
III. Jako uczestników poszczególnych komisji przewiduje Instytut nie tylko pracowników
książki (bibliotekarzy, bibliografów, księgarzy) stosownie do ich specjalnych zainteresowań badawczych, ale także przedstawicieli oznaczonych nauk z poza [!] naszych zawodów, o ile zajmują się
książką jako jednym z przedmiotów swych badań.
Komisje ukonstytuują się na pierwszym zebraniu, wybierając przewodniczących i sekretarzy. Okresowe zebrania członków komisyj obejmą odczyty, referaty i dyskusje. Państwowy Insty-
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tut Książki będzie służył pomocą subwencyjną na realizację poszczególnych badań oraz staraniem
o publikowanie gotowych prac.
W przeświadczeniu, iż sprawa utworzenia bibliologicznych komisji naukowych zasługuje
na urzeczywistnienie, Państwowy Instytut Książki zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii
o tym projekcie i o nadesłanie uwag o sposobach zorganizowania pracy. W przypadku przychylnego
zdania Instytut prosi o wskazanie Komisji, w której pracach chciał/a/by Pan… brać udział.
Dyrektor Instytutu /Dr Adam Łysakowski”19 .

W Tekach Dokumentacyjnych dotyczących PIK-u zachował się „Rozdzielnik
wysyłki komunikatu nr 15. Komisje w zakresie nauki o książce” (l.dz. 3109/48)20,
który zawiera 234 nazwiska bibliotekarzy, bibliografów, księgarzy, introligatorów
i artystów książki, czyli ludzi zajmujących się książką jako przedmiotem swych
badań i działań, a także profesorów wyższych uczelni, pracowników ministerstwa.
Analizując tę listę, możemy stwierdzić, że dyrektor Instytutu przygotował ją bardzo starannie, co świadczy o wielkiej wadze, jaką PIK przykładał do proponowanych działań organizacyjnych21. Byli na niej ludzie ważni dla bibliotekarstwa
polskiego, pełniący wówczas, lub nieco później, funkcje kierownicze w różnych
działach bibliotek, których rangę potwierdza obecność – w większości – ich biogramów w Słowniku pracowników książki polskiej (Warszawa–Łódź 1985, 2000).
Wśród osób tam obecnych byli m.in.:
– pracownicy bibliotek naukowych (Biblioteki Narodowej, akademickich,
centralnych): Adam Bar, Jan Baumgart, Władysław Bieńkowski, Aleksander Birkenmajer, Stanisław Bodniak, Jadwiga Bornsteinowa, Marta Burbianka, Zoﬁa
Ciechanowska, Jadwiga Dąbrowska, Mikołaj Dzikowski, Jadwiga Hausbrandt,
Bogdan Horodyski, Bronisław Kocowski, Antoni Knot, Stanisław Konopka,
Edward Kuntze, Maria Manteufﬂowa, Irena Morsztynkiewiczowa, Janina Pelcowa, Zoﬁa Krystyna Remerowa, Henryk Sawoniak, Bożenna Szulc-Golska, Ksawery Świerkowski, Helena Więckowska, Stefan Vrtel-Wierczyński;
– pracownicy bibliotek publicznych i specjalnych, bibliotekarze-praktycy:
Jan Augustyniak, Władysława Borkowska, Wanda Dąbrowska, Marian des Loges, Jadwiga Filipkowska-Szemplińska, Helena Handelsman, Józef Korpała, Jan
Kossonoga, Stefania Osmólska, Witold Pawlikowski, Marceli Poznański, Ryszard
Przelaskowski, Ludwik Zembrzuski;
19

Państwowy Instytut Książki. Komunikaty PIK, sygn. TD 284; tekst także: Bibliotekarz (16)
1949 nr 1–2, s. 33, 36.
20 TD 284.
21 Niektóre osoby należałoby umieścić w kilku grupach, np.: Aleksander Birkenmajer
(prof. i dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej), Irena Jurgielewiczowa (pisarka i wykładowca w Uniwersytecie Warszawskim), Helena Więckowska (prof. Uniwersytetu Łódzkiego i dyrektor Biblioteki tegoż Uniwersytetu), Irena Morsztynkiewiczowa (pracownik Ministerstwa Oświaty i dyrektor
Biblioteki GUS). W zaproponowanym podziale starano się uwzględnić miejsce pracy i funkcję pełnioną w momencie ukazania się Komunikatu.
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– profesorowie i wykładowcy wyższych uczelni, pracownicy instytutów
naukowych: Wacław Borowy, Kazimierz Budzyk, Andrzej Grodek, Irena Jurgielewiczowa, Alodia Kawecka-Gryczowa, Jan Muszkowski, Bolesław Olszewicz,
Helena Radlińska;
– wydawcy, księgarze, graﬁcy, archiwiści, muzealnicy: Stanisław Arct, Czesław Gutry, Adam Klimowicz, Jan Kuglin, Bonawentura Lenart, Aniela Mikucka,
Kazimierz Osmólski, Stanisław Pazyra, Antoni Rybarski, Adam Stebelski, Ludwik Tyrowicz, Marian Tyrowicz;
– bibliotekarze, którzy w owym czasie piastowali stanowiska w administracji państwowej: Józef Grycz, Józef Janiczek, Zoﬁa Kawecka, Czesław Kozioł,
Marian Łodyński.
„Komunikat” został skierowany nie tylko do adresatów indywidualnych,
ale także do instytucji jako takich. Były to: Biblioteki Miejskie w Bydgoszczy
i Gdańsku, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, biblioteki uniwersyteckie w Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie,
we Wrocławiu, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
Biblioteka Narodowa i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Oświaty. Przesłano go także do stowarzyszeń zawodowych, grupujących ludzi książki: do Zarządu Głównego Związku
Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich oraz do kół terenowych w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu,
Radomiu, Szczecinie, Toruniu, we Wrocławiu, do Związku Księgarzy Polskich
oraz Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA PLANOWANYCH KOMISJI

W Tekach Dokumentacyjnych zachowało się 37 listów skierowanych do
dyrektora PIK, ktore były odpowiedzią na apel zawarty w „Komunikacie”. Z tej
liczby pominięto 4 listy, niedotyczące kwestii merytorycznych. Pozostałe zamieszczono poniżej w całości lub wybrano te ich fragmenty, które odnosiły się
do zasadniczej kwestii. Pominięto formy grzecznościowe i poruszane czasami
przez nadawców sprawy osobiste. Listy ułożono chronologicznie. Podpis podano
zgodnie z wersją zamieszczoną na liście.
List (maszynopis) z 3 I 1949, podpisano: Kazimierz Osmólski
W odpowiedzi na komunikat nr 15 z dn. 11.XII.1948 r. uprzejmie komunikuję, że poczynania Instytutu w kierunku utworzenia komisji naukowego badania książki uważam za nader celowe
i słuszne. Wydaje mi się, jednakże, że należałoby utworzyć również komisję, którą nie wiem jak
należy nazwać, może funkcjonalną, która by się zajęła badaniem w jakim stopniu książka polska
pokrywa zapotrzebowanie na informację naukową w poszczególnych dziedzinach. Te rzeczy da
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się obliczyć w %% dość dokładnie, a mogą one dać wiele cennych dla poczynań wydawniczych
i bibliotecznych wskazówek.
Co do mego udziału to zgłaszam swój udział w Komisjach: Historii i Terminologii księgoznawczej”.

List (maszynopis) z 3 I 1949, podpisano: Stanisław Arct
[...] witam z uznaniem zamierzenia P I K’u w zakresie rozszerzenia badań nad książką. Zakres
proponowany jest olbrzymi i sądzę, że należy realizować go stopniowo, nie rozszerzając go na razie zanadto. Wydaje mi się, że i uruchamianie Komisji musiałoby być stopniowe, tym bardziej, iż
prace jednak będą się zazębiały o tych samych ludzi, niezależnie od tematu. Z doświadczenia wiem,
że działalność Komisji i jej skuteczność zależy w pierwszej linii od przewodniczącego. Na tych
więc należy zwrócić największą uwagę. Wydaje mi się bardzo szczęśliwą myśl, żeby do Komisji
przyciągnąć przedstawicieli nauk questionis spoza czysto książkowych zawodów.
Jeżeli chodzi o mnie to niestety mam bardzo mało czasu i wolnej myśli dla spraw badawczych.
Sądzę, że jedynie w dziale ekonomii przemysłu wydawniczego będę mógł być Panom pomocny,
w każdym razie nie na stanowisku przewodniczącego ani sekretarza sekcji.

List (maszynopis) z 4.I.1949, podpisano: H[elena] Handelsmanówna
[...] stwierdzam [...], że scentralizowanie w jednej, właściwej, instytucji wszystkich spraw
tyczących się książki zarówno jej powstawania jak konserwacji i rozprowadzania jest bardzo pożądane.
Czy jednak komisje nie są zbyt rozbudowane? Czy nie byłoby dobrze połączyć w grupie I komisje 1 i 2 (historia i metodologia) w jedną, a obie sprawy rozróżniać w treści referatów?
Z komisji metodologicznej sprawę kompozycji przeniosłabym do estetyki, gdyż wydaje mi się
to ściśle zespolone. W treści, wyjaśniającej temat komisji terminologicznej dodałabym również czasopiśmiennictwo, które – tak jak i księgoznawstwo – nie ma ustalonego słownictwa.
W grupie II uważam wszystkie sprawy za równie ważne i potrzebne, z różnych zresztą powodów; wszystkie są równie aktualne.
Specjalnie interesowałaby mnie komisja historii i metodologii; w komisji bibliograﬁcznej jedynie część metodyczna, nie teoretyczna. Dziękując za uprzejme zaproszenie zgłaszam chęć współpracy w powyższych komisjach.

List (maszynopis) z 5 I 1949, podpisano: dr Bożenna Szulc-Golska, kustosz
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
[...] uważam stworzenie bibliograﬁcznych komisji naukowych przez Państwowy Instytut
Książki za celowe i pożądane. Sądzę, że podane w wyżej wzmiankowanym komunikacie dziedziny
badań poszczególnych komisji wyczerpują zagadnienia odnoszące się do książki, jako przedmiotu
badań naukowych. Osobiście interesuję się historią książki, bibliotek, bibliotekarstwa oraz estetyką
książki. Jednakże wskutek nawału pracy zawodowej i osobistej, (pragnę mianowicie wykończyć 2
rozpoczęte przeze mnie prace z dziedziny bibliograﬁi i zdobnictwa książki), nie mogłabym chwilowo brać czynnego udziału w pracach komisji bibliologicznych.

List (maszynopis) z 7.I.1949, podpisano: Aniela Mikucka
W związku z komunikatem Nr. 15 pozwalam sobie zakomunikować co następuje:
1) Sprawa zorganizowania komisji poświęconych pracom badawczym nad książką, jest inicjatywą bardzo pożądaną zarówno dla nowych osiągnięć poznawczych, jak i dla ustalenia metod
pracy naukowej w tym zakresie. Jednakże z uwagi na to, że nauka o książce jest dyscypliną nową,
a dokładne sprecyzowanie jej przedmiotu i wypracowanie właściwych metod badawczych jest zada-
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niem najważniejszym – wydaje się słuszne organizowanie komisji według podziału na zagadnienia,
charakterystyczne i istotne dla nauki o książce. W ten sposób nie zagubi się sens, który stanowi
przedmiot nauki o książce i struktura tej dyscypliny, wynikająca z charakteru książki jako przedmiotu badań.
2) Na tej zasadzie wydaje mi się celowe utworzenie raczej trzech komisji głównych poświęconych:
a) produkcji książki,
b) obiegowi książki,
c) spożytkowaniu książki.
Podział proponowany przez P.I.K. rozbija np. zagadnienie czytelnictwa na dwie grupy – psychologiczną i socjologiczną, podczas gdy zagadnienie to stanowi całość, wymagającą traktowania
z wielorakich punktów widzenia, których nie wyczerpuje socjologia i psychologia.
3) W myśl powyższego interesowałaby mnie praca w komisji poświęconej spożytkowaniu
książki, gdyby pozostał układ proponowany przez P.I.K. ew. w dziale psychologii i socjologii.

List (rękopis) 8 I 1949 (data wpływu), podpisano B[arbara] Bermanowa
Ze szczerym zadowoleniem przeczytałam komunikat 15 […].
Chętnie będę współpracować z komisją badania historii książek i bibliotek, przyczym interesuje mnie specjalnie historia bibliotek żydowskich w Polsce […]. Pozatym interesowałyby mnie
prace komisji bibliograﬁcznej […].

List (maszynopis) z 8 I 1949 (data wpływu), podpisano: mgr Adam Klimowicz
[…] Cieszę się, że jest mi dana możność nawiązania łączności z ogromnie interesującymi pracami Instytutu i śpieszę udzielić informacji, które mogą mieć pewną wartość dla tych prac.
Jako jeden z członków zarządu niedawno powstałej Centrali Spółdzielni Wydawniczych
i Księgarskich komunikuję, że instytucja nasza posiada i będzie uzyskiwać bieżąco sporą ilość wiadomości o ekonomicznych zjawiskach życia książki. W związku z gromadzeniem i opracowywaniem planów gospodarczo-ﬁnansowych i wydawniczych, oraz stałą kontrolą wszystkich spółdzielni
wydawniczych i księgarskich w Polsce, Centrala nasza dysponuje materiałami sprawozdawczymi
dotyczącymi produkcji, kosztów i sprzedaży książek. W niedługim czasie, po ostatecznym uporządkowaniu tych materiałów za okres ubiegły, stanowić one będą wcale interesującą całość statystyczną. Metody pracy naszego aparatu kontrolnego umożliwiają dokładny wgląd w działalność
poszczególnych zakładów produkcyjnych i handlowych. Sądzę, że w razie zainicjowania badań
ekonomiki produkcji i sprzedaży książki, materiały nasze mogłyby być udostępnione zainteresowanym i zużytkowane z korzyścią dla nauki. Ponadto Centrala nasza posiada niemal kompletne
archiwum wydawnictw spółdzielni od 1945 r.
Ze względu na kontrolne i normujące funkcje Centrali, jej wgląd w prace gospodarcze i kulturalno-oświatowe spółdzielni, stała i bliska współpraca z PIK byłaby niewątpliwie pożyteczna
i pożądana. Orientując się na podstawie poprzednich komunikatów Instytutu, wnioskuję, że nie zamierza on zamykać się w zagadnieniach teoretycznych. Z natury rzeczy Centrala nasza zainteresowana jest zagadnieniami praktycznymi, a więc racjonalizacją, usprawnieniem, potanieniem
produkcji i rozprowadzenia książki. Wiele spraw z tym związanych wymaga w Polsce opracowania naukowego niemal od podstaw (notoryczny jest brak literatury fachowej). Sądząc z planu
prac Instytutu, pomyślny ich rozwój mógłby pracę naszej Centrali w wielu wypadkach zupełnie
bezpośrednio ułatwić.
Przechodząc do spraw poruszanych w komunikacie 15, z góry zaznaczam, że nie posiadam
dostatecznego przygotowania teoretycznego, aby wypowiadać się stanowczo w sprawie organiza-
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cji prac badawczych. Zasada stworzenia stale czynnych komisji wydaje się bardzo słuszna, jeśli
uwzględnimy, że o sprawach książki (wyjąwszy może popularyzację czytelnictwa) głucho jest u nas
zupełnie tak w prasie, jak w wydawnictwach nieperiodycznych. Wydaje się konieczne związanie
silniejsze ludzi pracujących w dziedzinie bibliologii teoretycznie, i praktycznie w przemyśle książki
lub jej upowszechnieniu, zwłaszcza, że jeśli się nie mylę, w pracach badawczych nie sposób oprzeć
się wyłącznie na ludziach o naukowym, gruntownym przygotowaniu, bo jest ich zbyt mało. Mam
przekonanie, że zaplanowanie dziesięciu komisji jest wynikiem przemyśleń osób znacznie bardziej
kompetentnych niż ja. W każdym razie, nie budzi wątpliwości wyodrębnienie zagadnień zupełnie
wyraźnie w sobie zamkniętych, jak: historia, metodologia, dokumentacja i bibliograﬁa, terminologia, ekonomia, prawo. Nie wiem natomiast, czy nie byłoby celowe skupienie na razie wszystkich
zagadnień dotyczących recepcji treści książki i jej upowszechnienia w jednej komisji, a dopiero
stopniowo tworzenie zespołów specjalnych w miarę przechodzenia prac komisji od ogólnych założeń do badań specjalnych.
Wyraźne wątpliwości mam co do, interesującej mnie osobiście, komisji ostatniej, „estetyki
książki”. Być może zresztą, wynikają one tylko z nieporozumienia co do terminu, który uważam
za zbyt wąski. Wzgląd estetyczny w kompozycji graﬁcznej książki jest zdaniem moim sprawą wtórną, zwłaszcza w książce wysokonakładowej, popularnej. Punktem wyjścia są cechy użytkowe: czytelność, łatwość używania, oszczędność środków, wartość instrukcyjna materiału ilustracyjnego.
Może byłoby właściwsze nazwanie ostatniej komisji, komisją „formy graﬁcznej książki” lub jakoś
podobnie i założenie, że wejdą tu zagadnienia psychologii, ekonomii, higieny, o tyle o ile wiążą się
z czcionką, ilustracją i papierem, a nie tylko zagadnienia estetyczne. Wiemy ile budzi nieporozumień w literaturze ta „estetyka książki” i jak bywa dowolna. Obawiałbym się pchnięcia prac komisji
na tory rozważań abstrakcyjnych, gdy tymczasem zdaniem moim stanąć przed nią powinny takie
zupełnie konkretne zagadnienia, jak krytyka obecnej normalizacji formatów papieru do druku książek i wystąpienie z wnioskami o jej udoskonalenie, jak zalecenie racjonalnych norm wykorzystania
stronicy papieru przez odpowiednią kompozycję kolumny drukarskiej (uwzględniając ekonomię
surowca i higienę wzroku), jak szybka interwencja u wydawców w sprawie ilustrowanych wydawnictw dla dzieci i młodzieży, w sprawie opraw tzw. „książek masowych” itd., czyli wiele zagadnień
praktycznych, rozstrzyganych dotychczas przez redaktorów technicznych i graﬁków wydawniczych
dowolnie i jakże często błędnie. Wydaje mi się, że w warunkach obecnych, po opracowaniu naukowo uzasadnionych wniosków, łatwo byłoby wprowadzić je w życie. Nie wiem jednak, czy sprawy
dotyczące formy książki można objąć terminem „estetyki” (chyba w znaczeniu etymologicznym),
jakkolwiek przeważnie książka racjonalnie zbudowana jest książką estetyczną.
Odpowiadając na końcowe zdanie Komunikatu, zgłaszam swoje zainteresowanie szczególnie
pracami komisji estetyki (lub raczej formy graﬁcznej) książki, gdyż będą one bliskie moim pracom
osobistym i proszę o umożliwienie mi w niej udziału. Nie wyklucza to zainteresowania komisją
dla zagadnień ekonomicznych, które bliskie mi są w związku z pracą w mojej instytucji. Może
z czasem okazałoby się pożyteczne wciągnięcie do prac komisji ekonomicznej tych pracowników
naszej Centrali, którzy rozporządzają już sporym doświadczeniem zawodowym i posiadają wyraźne
zainteresowania naukowe.

List (rękopis) z 8 I 1949, podpisano: A[ndrzej] Ryszkiewicz
[…] donoszę uprzejmie, iż chyba jedynie w komisji estetyki książki mógłbym mieć coś do powiedzenia.

List (maszynopis) z 8 I 1949, podpisano: M[arian] Tyrowicz
[…] zgłaszam pełną gotowość do pracy w tej dziedzinie i dziękuję za zaszczytne zaproszenie
do udziału w konkretnym zespole badań. Stosownie do moich zainteresowań i podjętych już in-
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dywidualnych studiów – pozwalam sobie zgłosić współpracę w Komisji dokumentacji i bibliograﬁi22 oraz w Komisji socjologicznej, w której pragnę jak najusilniej propagować zabiegi około
upowszechnienia książki naukowej humanistycznej, tak ciągle niedocenianej i przemilczanej przez
prasę codzienną i literacką.
Do Komisji estetyki książki proponuję zaprosić brata mego prof. Ludwika Tyrowicza,
art[ystę]-graﬁka i dyr[ektora] Liceum Sztuki i Technik Plast[ycznych] w Łodzi, ul. Narutowicza,
77. Jako exlibrisista, ilustrator i znawca druku – odda zapewne bodaj skromne usługi […].

List (rękopis) z 10 I 1949, podpisano: A[dam] Wolff
[…] chętnie wziąłbym udział w pracach komisji zajmującej się terminologią księgoznawczą,
w szczególności w zakresie książki rękopiśmiennej.

List (maszynopis) z 11 I 1949, podpisano: Jadwiga Hausbrandt, bibliotekarz
SGGW
[…] Co się tyczy samego projektu rozwijania nauki o książce przez powołanie specjalnych
komisyj i skupienie w nich osób, zależnie od podejścia do zagadnienia książki, to projekt ten wydaje mi się bardzo słusznym. Organizacyjną trudność widzę w tym, że w skład Komisyj weszliby
w znacznej mierze ludzie rozrzuceni szeroko po kraju, zaś materiały do ich badań będą skupione
w Łodzi. Przyjąwszy nawet ew. rozprowadzanie materiałów tych w drodze wypożyczeń, trzeba
liczyć się z tym, że sam wybór materiałów wymaga bezpośredniego zetknięcia się z katalogiem, kartoteką bibliograﬁczną i t.p. – a więc wymaga dojazdów do „źródła”. Częste podróżowanie członków
komisyj z miejsca ich zamieszkania do Łodzi w celu wzięcia udziału w okresowych zebraniach,
czy w celu wybrania materiałów – mogłoby stać się dla nich uciążliwym i zniechęcać do pracy.
Sądzę, że jakkolwiek element zamiejscowy w komisjach jest pożądany, gdyż wzbogaci ich skład,
to jednak prace komisyj siłą rzeczy oprą się zasadniczo na elemencie miejscowym […].

List (maszynopis) z 11 I 1949, podpisano doc. dr Stanisław Herbst, Instytut
Historyczny UW.
W odpowiedzi na komunikat 15 uprzejmie zawiadamiam, iż interesuje mnie historia książki, zwłaszcza jako dzieła graﬁcznego. Chciałbym, choćby biernie uczestniczyć też w sprawach bibliograﬁi. Poza projektowanymi komisjami, o ile rozumiem, mieszczą się moje zainteresowania
historią kartograﬁi, którą uprawiam w Komisji Atlasu Historycznego Tow[arzystwa] Nauk[owego]
Warsz[awskiego].

List (rękopis) z 11 I 1949, podpisano: H[elena] Radlińska
Dziękuję najuprzejmiej za nadesłanie ciekawego programu badań w zakresie nauki o książce.
Jestem gotowa do współpracy w komisji metodologii.

List (maszynopis) z 13 I 1949, podpisano: prof. dr Bolesław Olszewicz
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 1948 r. donoszę uprzejmie, że uważam projekt
stworzenia komisyj za bardzo celowy.
Chętnie wezmę udział (jeśli czasu starczy!) w pracach związanych z historią, metodologią
i estetyką książki.
Pozwalam sobie zwrócić uwagę na osobę Jana Kuglina, Dyrektora Drukarni Uniwersytetu
i Politechniki we Wrocławiu (Świerczewskiego 19), jednego z najlepszych, jak wiadomo, bibliologów polskich, doskonałego znawcy spraw związanych z historią i estetyką książki, czynnie pracującego i mającego poważny dorobek w tej dziedzinie.
22

Podkreślenia zgodnie z oryginałem.
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List (rękopis) z 14 I 1949, podpisano: Marceli Poznański
Projekt powołania bibliologicznych komisji naukowych uważam za bardzo wskazany z punktu widzenia zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Realizację tego projektu uważam za pilną
sprawę kulturalną.
Uważam też za właściwy przedstawiony program prac poszczególnych Komisji na początek.
Wydaje mi się, iż może byłoby wskazanym wydawnictwo „Rocznika prac Państw[owego] Instytutu
Książki”. W nim znalazłyby stałe miejsce sprawozdania z działalności Instytutu, prac poszczególnych Komisji i w szczególności prace członków Komisji. […] W razie powstania komisji bibliologicznych, pozwoliłbym sobie zgłosić akces do Komisji: metodologicznej (kompozycja piśmiennicza, technika pracy naukowej i samokształcenia) oraz socjologicznej.
Za szczególnie wskazany i pożądany uważałbym udział w obu wyżej wymienionych komisjach: dr Kazimierza Wojciechowskiego23, sekr[etarza] gen[eralnego] TUR-u […].

List (maszynopis) z 16 I 1949, podpisano: Zoﬁa Ciechanowska
[…] zgłaszam chęć współpracy w komisjach: Historia (w szczególności historia bibliotek),
Terminologia księgoznawcza, Socjologia.
Myśl utworzenia komisji uważam za bardzo szczęśliwą i pożyteczną.
Również program prac wyznaczony na najbliższą przyszłość wydaje się bardzo celowy. Zastrzeżenie może wywołać projektowana ilość komisji. Przypuszczalnie realizacja wszystkich projektowanych komisji może natraﬁć na trudności z braku środków i ludzi. Byłoby może pożądanym
połączenie na razie kilku komisji o pokrewnych zainteresowaniach, np.: psychologicznej z socjologiczną, ekonomicznej z prawniczą. Sądzę również, że nie będzie łatwą rzeczą zorganizowanie
posiedzeń komisji, a przynajmniej udziału w posiedzeniach członków pozamiejscowych. Większość
zagadnień trzeba będzie zapewne załatwiać drogą wypowiedzi pisemnych.
Z programu prac najpilniejszym jest oczywiście opracowanie stanu badań; punkt drugi – powierzenie tematów do opracowania należałoby od razu połączyć z rozważeniem możliwości wydawniczych albo nawet zyskiwać naprzód wydawców, a potem autorów danych tematów. Nawiązanie kontaktu z czasopismami zagranicznymi dla stałego informowania o pracach bibliologicznych
polskich jest rzeczą bardzo ważną. Samą organizację informowania wyobrażam sobie w postaci
stałych referentów dla poszczególnych czasopism, którzy zbieraliby informacje od poszczególnych
komisji i starali się je umieszczać w formie zredagowanej stosownie do zwyczajów danego czasopisma […].

List z 17 I 1949 (maszynopis), podpisano: dr Jan Czapliński
[…] zgłaszam moją chęć współpracy w Komisji Historycznej […].

List z 17 I 1949 (maszynopis), podpisano: mgr Janina Przybyłowa
[…] donoszę uprzejmie, że naukowe zainteresowania moje jako bibliotekarki idą w kierunku
historii książki, bibliotek, bibliotekarstwa i księgarstwa. W tym stanie rzeczy zgłaszam gotowość
współpracy z Państwowym Instytutem Książki w Łodzi.

List z 17 I 1949 (rękopis), podpisano: Tadeusz Ziółkowski
[…] z żywem zajęciem przeczytałem otrzymany przed paroma dniami komunikat nr 15 […]
Plan ten jest wszechstronnie ujętym planem wiedzy o książce i uważam jego realizację za walne
posunięcie wiedzy o przedmiocie naszych zainteresowań. Ponieważ ja mam referat – oddział infor23 Z boku, przy nazwisku, widnieje adnotacja Łysakowskiego: „czy dostał zaproszenie? Proszę sprawdzić doręczenie”.
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macji bibliograﬁczno-katalogowej, przeto pozwalam sobie zgłosić ewentualny swój udział w pracach Komisji a) socjologji książki i czytelnictwa, a może – o ile wolno prosić – b) historji: bibliotek,
bibliotekarstwa, księgarstwa […].

List (rękopis) z 20 I 1949, podpisano: dr Zoﬁa Kawecka
[…] Powołanie komisji uważam za bardzo celowe i sądzę, że plan ich pracy jest należycie
ustalony.
Jeżeli chodzi o moją współpracę – muszę stwierdzić, że więcej zagadnień mnie żywo interesuje. Obecnie najbardziej, siłą faktu – jestem przew[odniczącą] Wojew[ódzkiego] Komitetu Bibliotecznego – stykam się z zagadnieniem czytelnictwa i upowszechniania książki – oraz z psychologią
czytelnictwa. Czy nie byłoby wskazanym, by z każdego Województwa jego Komitet Bibliot[eczny]
zajął się informowaniem PIK o tych zagadnieniach na swoim terenie?
Moje właściwe bibliotekarskie zainteresowanie: to katalog systematyczny i systematyka i rozwój nauki w ogóle. Ale te sprawy nie wchodzą w zakres Komisji. Wobec tego zgłaszam chęć wzięcia udziału w Komisji socjologii książki i czytelnictwa, prosząc uprzejmie o informowanie mnie
o dalszym przebiegu tej akcji tworzenia Komisji.

List (rękopis) z 25 I 1949, podpisano: dr Antoni Rybarski
Nie podejmuję się zabierać głosu i wyrażać opinii o zamierzeniach Państwowego Instytutu
Książki co do organizowania komisji fachowych, w szczególności nie potraﬁę orzec czy podział
zadań P.I.K między Komisje jest trafny. Mój stosunek do książki i zagadnień bibljotecznych jest stosunkiem czytelnika-konsumenta, nie zaś organizatora tej dziedziny życia kulturalnego. Poprostu
nie znam się na tych zagadnieniach.
Jedna tylko grupa zadań wymienionych w Komunikacie, nietylko nie jest mi obca, lecz zawsze
podkreślam konieczność podjęcia i wykonywania tych zadań. Jest to „Higiena i Patologia Książki”,
co oznacza w zwykłem sformułowaniu konserwację i restaurację książki oraz walkę ze szkodnikami papieru i opraw, pochodzącymi ze świata zwierzęcego i roślinnego. Identyczne zadania mają
archiwa.
Służba archiwalna jest już w trakcie organizowania pracowni mikro-chemo-biologicznej, której zadaniem będzie walka ze szkodnikami wyżej wspomnianymi i konserwacja papieru i opraw.
Akcja prowadzona jest pod fachowem kierownictwem Instytutu Przemysłu Chemicznego, a w porozumieniu z Naczelną Dyrekcją Bibljotek i Bibljoteką Narodową. Gdyby P.I.K chciał przyłączyć
się do tej akcji, a współdziałanie swoje mógłby prowadzić w Warszawie, to chętnie zgłosiłbym się
na uczestnika prac właściwej Komisji”.

List (maszynopis) z 26 I 1949, podpisano: L[udwik] Tyrowicz Dyrektor P[aństwowej] Szkoły Przemysłu Art[ystycznego] Łódź, ul. Narutowicza 77
Dziękując uprzejmie za poinformowanie mnie o organizowanych przez P.I.K. komisjach badań naukow[ych], przesyłam uwagi dotyczące metod rozpoczęcia i kontynuowania prac naukowych
i popularyzacyjnych w dziedzinie księgoznawstwa.
Wydaje mi się, że dla pozyskania jak najszerszych zespołów osób, mogących naukowo i pomocniczo pracować nad problematyką książki, należy prócz „systemu komisji” przewidzieć pewien
plan działania. Celem tego planu byłoby: popularyzacja nauki o książce – zbudzenie zainteresowania
u osób, mogących współpracować, a bliżej nieznanych P.I.K. i – koordynacja wszelkich wysiłków
osób, pracujących luźno nad problematyką książki z akcją oﬁcjalną zorganizowaną – dokumentacja
prac badawczych.
Do realizacji tego planu należy przewidzieć:
a) akcję prasową, donoszącą o podejmowaniu badań nad książką szczególnie w czasopismach
literackich.
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b) akcję wystawową, której celem byłoby unaocznić ważność problematyki badań, jej kierunek, osiągnięcia, aktualność potrzeb badawczych.
Ciekawa byłaby wystawa np. na temat zniszczeń książki i księgozbiorów polskich podczas
wojny.
c) porozumiewawcze zebrania kierowane przez P.I.K.
Uwagi moje są wynikiem pierwszych, dokładnie jeszcze nie przetrawionych reﬂeksji. Podaję
je w nadziei, że może okażą się choć w części pożyteczne.
Jeśli chodzi o mój udział w komisjach to podejmuję się uczestnictwa w komisji estetyki książki
i historji książki. Jako art[ysta] graﬁk posiadam bogaty, ujęty manuskryptowo materjał! Z zakresu:
historji druku i sztuki graﬁcznej – technologii graﬁcznej (metody szlachetne: miedzioryt, akwaforta,
drzeworyt) – dydaktyki graﬁki książkowej – estetyki druku i książki itp.
Ideę „P.I.K” patronowania i podsycania prac badawczych z dziedziny nauki o książce, uważam
za b[ardzo] pożyteczną, konieczną i społecznie wartościową. Jako zawodowy graﬁk mam żywy
stosunek do tych spraw i interesuję się nimi zasadniczo.

List (maszynopis) z 4 II 1949, podpisano: Stefania Osmólska
W odpowiedzi na komunikat […] komunikuję, że stworzenie komisyj badawczych wydaje
mi się celowe – przedewszystkim o ile chodzi o ujednostajnienie pewnych spraw i porozumienie się
wzajemne ludzi pracujących w jednej dziedzinie. Co do zorganizowania pracy, myślę, że dogodnie
byłoby związać zebranie się komisyj z najbliższym Zjazdem Bibliotekarzy Polskich. Ktoś z najbardziej zasłużonych ludzi winien by zagaić konferencję w swojej dziedzinie, przedstawić projekt
planu pracy; dalszy ciąg, po obiorze przewodniczącego wyniknie z toku obrad. Osobiście interesuje
mnie sprawa dokumentacji […].

List (maszynopis) z 12 II 1949, podpisano: mgr Witold Pawlikowski
Zawiadamiam, że podjętą przez PIK myśl rozwinięcia systematycznych badań naukowych nad
książką według schematu organizacyjnego i programu podanego w komunikacie, uważam za bardzo
szczęśliwą i konieczną.
Chętnie brałbym udział w pracach Komisji metodologii oraz dokumentacji i bibliograﬁi […].

List (maszynopis) z 22 II 1949, podpisano: prof. dr Stanisław Bodniak, Kierownik Biblioteki Kórnickiej.
Jestem zdania, że przedstawiona w Komunikacie 15 sprawa utworzenia komisyj bibliologicznych zasługuje bez zastrzeżeń na poparcie i realizację. Praca w tym zakresie, niedostateczna i dawniej, niemal zamarła w dobie powojennej. A przecież nie brak ludzi zdolnych do wykonania wielu
z zadań, wyłuszczonych w wymienionym komunikacie. Wydaje mi się, że program Instytutu wyczerpuje zagadnienia, które należałoby brać na warsztat. Najbliższą potrzebą byłoby zebranie razem
(np. w Łodzi) tych wszystkich, którzy odpowiedzieli pozytywnie na projekt Instytutu. Zgromadzenie zajęłoby się zorganizowaniem komisji i określiło w dyskusjach konkretne cele na bliższą i dalszą
przyszłość. Wątpię, czy udałoby się pchnąć sprawę naprzód jedynie w drodze pisemnej. Osobiście
wyrażam gotowość udziału w pracy i to na odcinku historii książki i bibliotek.

List (rękopis) z 26 IV 1949 (data wpływu), podpisano: Irena Jurgielewiczowa
[…] Treść Komunikatu nasuwa mi następujące uwagi:
1) Powołanie do życia Komisji pracujących nad różnymi dziedzinami wiedzy bibliologicznej uważam za inicjatywę bardzo szczęśliwą. Poza ich znaczeniem dla rozwoju nauki niezmiernie
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ważne jest tworzenie środowiska, zainteresowanego tymi sprawami. Brak takiego środowiska wielu
pracowników książki odczuwa w sposób dotkliwy.
2) Program prac Komisji wydaje się bardzo dobrze pomyślany.
3) Komisja metodologiczna powinna się może zająć (poza innymi, wyłuszczonymi pracami)
także zagadnieniem literatury pop[ularno]-naukowej (treści nadające się, nienadające do ujęcia popularnego; stopnie trudności, metodologia wykładu i jego forma wyrazowa; sprawdzenie recepcji
– literatura pop[ularno] naukowa na usługach samokształcenia).
4) Nie wydaje mi się słuszne tworzenie osobnych Komisji socjologii i psychologii książki
i czytelnictwa. Nie nastąpiła chyba jeszcze tak wyraźna specyﬁkacja metod badawczych w zakresie
czytelnictwa, która motywowałaby ten podział; nieliczni badacze tych zagadnień w Polsce stosowali przeważnie różne metody, zaczerpnięte z [nieczyt.] nauk. Silny też powinien być związek wiedzy
o czytelnictwie z wiedzą o literaturze (dużo zawdzięczamy historii literatury i kultury dzięki jej pracom na temat poczytności i wpływu dzieł i czasów). Dlatego to wydaje mi się, że przynajmniej
w pierwszym, wstępnym okresie prac wszyscy zainteresowani czytelnictwem powinni grupować
się razem i razem ustalać podstawowe pojęcia i tereny pracy. Co do psychologii zawodu bibliotekarskiego i księgarskiego – to nie widzę tu dla niej miejsca.
Zgłaszam chętny udział w pracach komisji badań n[ad] czytelnictwem. Nie mogę natomiast
podjąć się konsultacji prac badawczych, pomimo moich zainteresowań tą dziedziną – ponieważ
dotychczasowe zajęcia całkowicie mi czas wolny wypełniają […].

30 kwietnia 1949 r. Adam Łysakowski skierował list do prof. Bonawentury Lenarta, dra Józefa Grycza, dra Mariana Łodyńskiego, prof. Kazimierza Budzyka, prof. Aleksandra Birkenmajera, prof. Jana Muszkowskiego, prof. Stefana
Wierczyńskiego, dra Andrzeja Grodka, dr Heleny Radlińskiej. Treść listu była
następująca:
Państwowy Instytut Książki rozesłał w grudniu ub.r. Komunikat 15 pt. Komisje w zakresie
nauki o książce, ponawiając w Bibliotekarzu 1949 nr 1/2 apel o zgłaszanie czynnego udziału w pracach poszczególnych komisji.
Uzyskane odpowiedzi podnoszą powszechnie celowość zorganizowania prac zespołowych
w naszej dziedzinie, podkreślając szczególne ich znaczenie dla młodych sił naukowych. To też,
aczkolwiek brak jeszcze szeregu wypowiedzi, Instytut uważa zapoczątkowaną akcję za będącą całkowicie na czasie i przystępuje do następnego etapu realizacji.
W związku z tym Dyrekcja Instytutu zwraca się do Pana Dyrektora [Profesora]24 z uprzejmą
prośbą o udzielenie Swej czynnej pomocy przy organizowaniu komisyj, a mianowicie prosi o wyrażenie zgody na objęcie przez Pana Dyrektora [Profesora] przewodnictwa jednej z komisji, których
wykaz załączamy ponownie. Instytut będzie wdzięczny za wskazanie komisji, która by najbardziej
Panu Dyrektorowi odpowiadała.

Wpłynęły odpowiedzi: od Aleksandra Birkenmajera, Bonawentury Lenarta,
Józefa Grycza i Heleny Radlińskiej.
List (rękopis) z 9 V 1949, podpisano A[leksander] Birkenmajer
W odpowiedzi na pismo z dnia 30.IV.1949 Nr. 1125/49 donoszę po rzetelnym namyśle, że niestety nie mogę służyć Instytutowi czynną pomocą przy organizowaniu Komisji, o które chodzi. Przede
wszystkim bowiem kierowanie tak dużą instytucją, jaką jest Biblioteka Jagiellońska, i to w zna24

List był wysłany w dwóch wersjach z uwzględnieniem tytułów i stanowisk.
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nych Instytutowi warunkach, pochłania mój czas i moje siły niemal całkowicie; […]. W tych warunkach nie mogę z czystym sumieniem nakładać na swoje barki żadnych nowych obowiązków.

List (rękopis) z 9 V 1949, podpisano: Bonawentura Lenart
Mam zaszczyt potwierdzić odbiór pisma 1125/49 z dn. 30.IV. br. Pragnąłbym współpracować
w miarę możności w zakresie mej umiejętności technicznej konserwatora ksiąg zabytk[owych].
Do współpracy w innym zakresie miałbym przeszkody. Dojazdy do Łodzi na posiedzenia, ulegając
częstym atakom żółciowym przy moim wieku, to jedna z przeszkód. Moja specjalność wiązałaby się
z Komisją: „Higiena i patologia książki” jakkolwiek luźno, bo nie jestem ani chemikiem, ani biologiem. […] Czy Państwowy Instytut Książki przewiduje podjęcie jakiejś akcji nad wykształceniem
fachowców restauratorów i konserwatorów książki zabytk[owej]?

List (rękopis) z 14 V 1949, podpisano: J[ózef] Grycz
W odpowiedzi na pismo z dnia 30.IV.br Nr 1125/49 dziękuję uprzejmie za propozycję objęcia
przeze mnie przewodnictwa jednej z komisji w zakresie nauki o książce. Niestety z prawdziwym
żalem zmuszony jestem uchylić się od tej propozycji. Stan mojego zdrowia uniemożliwia mi przyjęcie jakichkolwiek nowych obowiązków, nie mam wprost sił, aby zająć się zorganizowaniem komisji
i prowadzić jej działalność. Zdaję sobie całkowicie sprawę z wagi i potrzeby organizowanej przez
PIK pracy na tym odcinku, chętnie wziąłbym w niej udział, ale w obecnej chwili jest to niemożliwe. W każdym razie gotów jestem w miarę sił być w czymś pomocnym25, ale stałych obowiązków
przyjąć nie mogę […].

List (maszynopis) z 17 V 1949, podpisano: Stefan Wierczyński
[…] Rozpoczętą przez Instytut akcję uważam za celową i pożyteczną i oświadczam gotowość
przyczynienia się w miarę możności i stosownie do warunków – do jej dalszego rozwoju. – Z projektowanych komisyj najbliższa moim zainteresowaniom jest:
Dokumentacja i bibliograﬁa – zagadnienia teorii i metod, a z kolei
Metodologia – kompozycja piśmiennicza […].

List (rękopis) z 6 VI 1949, podpisano Helena Radlińska
W spóźnionej odpowiedzi na pismo z 30 kwietnia donoszę, że interesuje mnie obecnie najbardziej metodologia, zwłaszcza, że liczne prace doktorskie i magisterskie dostarczają wielu obserwacji, nawet pozwalają na pewne eksperymentowanie. O ile Pan woli – mogę współdziałać w Socjologii książki, jeżeli kol. J[an] Muszkowski się zgodzi […].

List (maszynopis) z 11 V 1949 z Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, ul. Wałowa 16
W związku z pismem z dn. 18.XII.ub. r. Sk 3109/48 Dyrekcja Biblioteki Miejskiej w Gdańsku przeprowadziła ankietę wśród bibliotekarzy naukowych Biblioteki, zapraszając ich do udziału
w pracach komisji naukowych P.I.K.
W wyniku przeprowadzonej ankiety do współpracy zgłosiły się nast[ępujące] osoby:
Do komisji historii książki i bibliotekarstwa: Dr Pelczar Marian
[Do komisji] psychologii książki i czytelnictwa: Prof. Jędrkiewicz Edwin
[Do komisji] prawa: Mgr Kmiecik Bogusław
[Do komisji] estetyki książki: Dr Des Loges Marian
25

Podkreślenia J. Grycza.
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Poza tym zgłosili zamiar wzięcia udziału w pracach komisji – ale w terminie późniejszym,
zależnie od poprawy stanu zdrowia wzgl[ędnie] ograniczenia prowadzonych obecnie zajęć dodatkowych: Dr Jędrzejowska Anna, Mgr Rappé Janina, mgr Medeyska Irena, Mgr Traka Franciszek,
Pelczarowa Maria.
Za Prezydenta Miasta, dr Marian Des Loges wice-dyrektor

List (maszynopis) z 12 VII 1949, podpisano: Dr L[ludwik] Zembrzuski Kustosz Biblioteki Miejskiej [w Bydgoszczy]
[…] Myśl zorganizowania naukowych komisyj bibliologicznych uważam za bardzo szczęśliwą i ze swej strony nie mam nic do dodania o charakterze zasadniczym. Niestety jednak udziału
w pracach jednej z komisji nie mogę się podjąć. Jesteśmy w Bibliotece Miejskiej całkowicie zaambarasowani pracą dość opóźnioną t.j. tworzeniem Oddziałów i Punktów Bibliotecznych, w myśl
dekretu o sieci bibliotek. Nadto należenie do zaproponowanej współpracy wymagałoby wyjazdów
na koszt własny, na co nie pozwala mi niedostateczne wynagrodzenie z Zarządu Miasta, tak, że zmuszony jestem uciekać się do pracy pobocznej.

KOMISJE I ICH SKŁAD

W Tekach Dokumentacyjnych, oprócz listów, są jeszcze dwa interesujące
dokumenty rękopiśmienne z odręcznymi roboczymi zapiskami pracowników
PIK. Pierwszy to rodzaj notatek czynionych na kopii tekstu „Komunikatu” nr 15
zatytułowanych: „Zaprojektowani przewodniczący poszczególnych komisji”.
Przy komisji zajmującej się: historią książki zaznaczono: „Birkenmajer, Badecki, (Gryczowa)”; historią bibliotek – „Łodyński (Bodniak)”; komisji metodologii
– „Budzyk, Olszewicz?”; przy systematyce bibliologicznej dopisano nazwisko
„Konopka”; przy dokumentacji i bibliograﬁi widnieje – „Wierczyński, Wojtkowski, (Baumgart)”; terminologia księgoznawcza – „Muszkowski, (Więckowska)”;
socjologia – książki i czytelnictwa: „Radlińska (Jurgielewiczowa, Mikucka)”;
prawo księgoznawcze – „Grodek – Arct”; historia i patologia książki: „Grycz
– Knot”; estetyka książki – „Lenart – Rybarski, Kuglin, Witkiewicz Kazimierz,
Półtawski”.
Zgłaszana przez uczestników w formie pisemnej, a zapewne także w inny
sposób, deklaracja udziału w poszczególnych komisjach, ujęta została przez pracowników PIK w następującym rękopiśmiennym wykazie (drugi wspomniany
dokument), zatytułowanym: „Odpowiedzi na Komunikat 15. Zgłoszenia udziału
w komisjach”:
Historia książki, bibliotek, bibliotekarstwa, księgarstwa
B. Bermanowa, Zoﬁa Ciechanowska, Jan Czapiński, Helena Handelsman, Stanisław Herbst,
Bolesław Olszewicz, Kazimierz Osmólski, Janina Przybyłowa, Ludwik Tyrowicz, Tadeusz Ziółkowski, Stanisław Bodniak, Maria Zwolińska, Marian Pelczar
Metodologia
Helena Handelsman, Bolesław Olszewicz, Marceli Poznański, Helena Radlińska, Stefan Wierczyński, Witold Pawlikowski, Wojciech Gielecki, Weronika Kubicz
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Dokumentacja i bibliograﬁa
B. Bermanowa, Helena Handelsman, Stanisław Herbst, Marian Tyrowicz, Stefan Wierczyński,
Witold Pawlikowski, Stefania Osmólska
Terminologia księgoznawcza
Zoﬁa Ciechanowska, Kazimierz Osmólski, Adam Wolff
Psychologia czytelnictwa i zawodu bibliotekarza i księgarza
Aniela Mikucka, Wojciech Gielecki, Irena Jurgielewiczowa, Edwin Jędrkiewicz
Socjologia książki i czytelnictwa
Zoﬁa Ciechanowska, Zoﬁa Kawecka, Aniela Mikucka, Marceli Poznański, Marian Tyrowicz,
Tadeusz Ziółkowski, Irena Jurgielewiczowa
Ekonomia, przemysł wydawniczy
Stanisław Arct, Adam Klimowicz
Prawo księgoznawcze
Bogusław Kmiecik
Higiena i patologia książki
Antoni Rybarski, Bonawentura Lenart
Estetyka książki
Adam Klimowicz, Bolesław Olszewicz, Andrzej Ryszkiewicz, Ludwik Tyrowicz, Marian Des
Loges

Z listy osób, do których skierowano „Komunikat”, oraz z analizy cytowanych listów można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, o inicjatywie
PIK zostały zawiadomione wszystkie osoby, ważne dla środowiska bibliotekarskiego, naukowego i administracyjnego w tamtym czasie. Po drugie, na propozycję zareagowało tylko około 10% respondentów. Po trzecie, sam pomysł
zorganizowania badań zespołowych zyskał uznanie. Po czwarte, zawarte
w listach propozycje zmian zakresu działania komisji zaproponowanych przez
Łysakowskiego mogły wpłynąć na ostateczny kształt i kierunek badań bibliologicznych. Zgłaszali je w swoich listach: Zoﬁa Ciechanowska, Helena Hendelsman, Adam Klimowicz, Aniela Mikucka i Irena Jurgielewiczowa, którzy
proponowali łączenie komisji pokrewnych. Bardzo interesująca, nowatorska,
była uwaga Kazimierza Osmólskiego, który podkreślał konieczność podjęcia
badań nad stanem przygotowania książki polskiej do pełnienia przez nią funkcji
informacyjnej i zaspokajania potrzeb w tym zakresie, w różnych dziedzinach
wiedzy. Zoﬁa Ciechanowska uznała ponadto za sprawę pilną opracowanie stanu
badań i nawiązanie kontaktu z czasopismami zagranicznymi w celu informowania ich o pracach bibliologicznych podejmowanych w Polsce. O współpracy PIK z Centralą Spółdzielni Wydawniczych i Księgarskich pisał też Adam
Klimowicz, a z zakładem „mikro-chemo-biologicznym” – archiwista Antoni
Rybarski. Ludwik Tyrowicz podkreślał zasadność zorganizowania „akcji prasowej” upowszechniającej badania nad książką i określał jej poszczególne
etapy.
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Sam Adam Łysakowski, w cytowanym już sprawozdaniu PIK26 napisał:
Rozesłano [...] Komunikat nr 15 do 240 osób i poruszono zagadnienie w „Bibliotekarzu” 1949
nr 1. Odpowiedzi napłynęły wprawdzie nieliczne, gdyż z powodu rozpowszechnionej w grudniu
wiadomości o reorganizacji PIK szereg osób zachowało postawę wyczekującą. Zebrane głosy uznały
jednak utworzenie komisji za pożyteczne i zapowiedziały swą współpracę. (Żądano m.i[n]. komisji
klasyﬁkacji dziesiętnej). Z osobna uzyskał PIK zgodę paru wybitnych osobistości na współdziałanie
przy organizowaniu komisji. Wynika z tego, że akcja była na czasie i ma widoki powodzenia.

Inicjatywa zapoczątkowana „Komunikatem” nr 15 została też pozytywnie
oceniona przez Komisję Ministerstwa Oświaty do zbadania działalności Państwowego Instytutu Książki w Łodzi, w składzie: Kazimierz Budzyk, Wanda Michalska, Jadwiga Szemplińska. W jej sprawozdaniu27 z dnia 26 kwietnia 1949 r. czytamy:
[…] Większe wyniki organizacyjno-badawcze zdaje się zapowiadać inicjatywa Instytutu powołania specjalnych komisji w zakresie nauki o książce. Poczynania te mają jeszcze bardzo wstępny
charakter, choć ich celowość jest bezsporna […].

Planowane komisje i ich zakresy działań były odwzorowaniem koncepcji bibliologii Łysakowskiego, zarówno jego widzenia książki jako całości, jak i szeroko zakrojonej kompleksowej nauki o książce. Realizując swoją wizję badań w PIK
i w jego wydziałach, uznał on, że nadszedł moment, aby badania prowadzić dalej
jako prace zespołowe, zorganizowane w skali całego kraju, z udziałem wybitnych
przedstawicieli bibliotekarstwa. Być może, organizując te prace, chciał Łysakowski poszerzyć krąg osób zajmujących się bibliologią. Głębsza analiza listów, które
wpłynęły do PIK po ogłoszeniu „Komunikatu”, pozwala zobaczyć ówczesne środowisko w szerszej perspektywie, lepiej zrozumieć sytuację w bibliotekarstwie
polskim u progu lat pięćdziesiątych i wyczekującą, by nie powiedzieć – ostrożną,
zdystansowaną postawę niektórych osób.
W maju 1949 r. Helena Hleb-Koszańska pisała do Adama Łysakowskiego:
[...] Pierwszy tydzień mego tutaj pobytu [w Krakowie] pochłonęły mi przygotowania do referatu o PIK-u [...] bardzo wiele mi powiedziała reakcja zebranych [...]. Padło szereg zapytań, dyskusję w niesłusznie podrażnionym tonie postawił Baumgart: uznał, że PIK dubluje prace Instytutu
Bibliograﬁcznego B[iblioteki] Nar[odowej] przyznając zresztą, że tam się jeszcze ich nie rozpoczęło; nie pojmuje idei PIK-u tworzenia sieci ośrodków dokumentacji i bibliograﬁi specjalnej, skoro
istnieje „Bibliograﬁa Zawartości Czasopism”. W zakończeniu stwierdził, że nie uważa, aby dyskusja mogła tę sprawę w tym miejscu wyczerpać […]. Za tym się kryje jakieś osobiste podrażnienie Baumgarta, ponadto – bodajże niechęć do PIK-u. […] Po referacie mówiłam z Choynowskim:
nie dostał – jak twierdzi – zaproszenia do pracy w naszych Komisjach ani do Bibl[iotekarskiej]
Komisji Normalizacyjnej28.
26

Karta z historii …, s. 99.
Sprawozdanie z prac Komisji powołanej przez Ministerstwo Oświaty do zbadania działalności Państwowego Instytutu Książki w Łodzi, sygn. TD 284, s. 3.
28 Bibliotekarstwo polskie…, s. 323; Mieczysław Choynowski był wówczas najprawdopodobniej związany z czasopismem „Życie Nauki” – rzeczywiście nie było go na liście osób, do których
wysłano „Komunikat”.
27
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Analiza Sprawozdania z działalności PIK… oraz korespondencji Adama
Łysakowskiego i innych zachowanych dokumentów pozwalają zrozumieć jego
obawy o dalsze losy Instytutu. Może, organizując działania zespołowe, lepiej „widziane” przez ówczesne władze partyjne, niż „pseudonaukowe” prace Instytutu
w zakresie bibliologii29, miał nadzieję ocalić PIK. A obawy nie były bezpodstawne. Odmowa Józefa Grycza być może też miała inne niż podane w liście powody
– jako pracownik ministerstwa na pewno wiedział o planach rozwiązania Instytutu. Bardzo znamienny jest list Mariana Łodyńskiego pisany do Łysakowskiego
5 maja 1949 r.:
Krótko powiem, i to – pod bezwzględną poufnością! Opinia Komisji wizytującej [PIK] jednomyślnie pozytywna i – dlatego trzeba by, bo można by, popróbować ratowania sprawy, a to przez
pozyskanie szybko dla jej obrony kogoś wysoko ustosunkowanego partyjnie […]30.

Działalność Państwowego Instytutu Książki została zawieszona we wrześniu
1949 r. W marcu 1950 r. w Dzienniku Urzędowym nr 7 poz. 65 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów o jego likwidacji.
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AN ATTEMPT AT ORGANISING BIBLIOLOGICAL RESEARCH IN POLAND
IN VIEW OF SOURCES FROM THE STATE BOOK INSTITUTE
[PAŃSTWOWY INSTYTUT KSIĄŻKI] IN 1948–1949
Summary
The article presents research carried out by the State Book Institute [Państwowy Instytut
Książki] on Łódź headed by Adam Łysakowski, discussing his views on bibliology (reﬂected by
topical arrangement of the “Bibliography of Bibliography and the Book Science”, 1947) and the
Institute’s effort to organise team research in the area of the book science”. In 1948 a communiqué
was published by the Institute – “Communiqué 15: commissions in the area of the book science” –
proposing establishing 10 research teams (the history of the book and libraries, theory and terminology, book science terminology, psychology, sociology, aesthetics of the book, among others). The
proposal was sent to over 200 representatives of libraries, academic circles interested in the book
matters and the state administration responsible for the issue of the book and libraries in Poland.
The article includes sources: letters (37) sent in response to the “Communiqué” as well as
candidates proposed for the future commissions.
29

Por. Władysław BIEŃKOWSKI, O pseudo-nauce bibliologii i o najpilniejszych zadaniach
bibliograﬁi, Warszawa 1953; Tadeusz MARGUL, Z obłoków bibliologii na ziemię bibliotekoznawstwa, Przegląd Biblioteczny (21) 1953 z. 4, s. 342–358.
30 Bibliotekarstwo polskie…, s. 296.
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