III. R E C E N Z J E I P R Z E G L Ą D Y

Podręczny słownik bibliotekarza. Oprac. Grzegorz Czapnik, Grzegorz Gruszka; przy współpracy Hanny Tadeusiewicz; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2011, 612 s. (Nauka,
Dydaktyka, Praktyka; 119). ISBN 978-83-61464-39-6
W grudniu 2011 roku ukazała się długo oczekiwana przez środowisko bibliotekarskie
w Polsce publikacja — Podręczny słownik bibliotekarza. Prace nad słownikiem, rozpoczęte w 1995 roku w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, trwały z przerwami 16 lat, o czym we wstępie do słownika
(s. 7–8) piszą redaktorzy jego ostatecznej wersji: Hanna Tadeusiewicz, Grzegorz Czapnik
i Grzegorz Gruszka. Publikacja natychmiast spotkała się z życzliwymi komentarzami,
ponieważ zastępowała jedyny, wydany w 1955 roku i mocno już zdezaktualizowany słownik terminologiczny dla bibliotekarzy Heleny Więckowskiej i Hanny Pliszczyńskiej, do
którego jej twórcy nawiązali również tytułem.
Słownik uwzględnia terminy nie tylko z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, ale i archiwistyki, bibliofilstwa, bibliografii, czasopiśmiennictwa, czytelnictwa, drukarstwa, edytorstwa, językoznawstwa, komunikacji społecznej, księgarstwa, nauki o informacji, nauki o książce, nauk pomocniczych historii, literaturoznawstwa, pedagogiki,
psychologii, papiernictwa, marketingu, sztuki książki, „których znajomość jest niezbędna
— jak deklarują redaktorzy — do wykonywania zawodu bibliotekarza” (s. 8). Redaktorzy
we wstępie (s. 8) piszą też, że „zrezygnowano z haseł ściśle związanych z informacją
naukową, wobec istnienia innych źródeł leksykograficznych im poświęconych”. W słowniku zgromadzono łącznie ponad 5 tysięcy haseł (w tym 1000 odsyłaczy), podczas gdy
słownik Więckowskiej i Pliszczyńskiej odnotowywał ich około 3000 (w tym prawie 750
odsyłaczy). Szkoda jednak, że nie podano pełnego wykazu źródeł leksykograficznych
(s. 10–11), ograniczając się do wymienienia 10 tytułów najbardziej oczywistych encyklopedii i słowników terminologicznych (i jednego podręcznika). Pominięto natomiast
w ogóle jako źródło materiału leksykograficznego normy terminologiczne, chociaż z tych
ostatnich autorzy niektórych haseł niewątpliwie korzystali, co dostrzec można w haśle
‘Opis skrócony’ (s. 230), gdzie znajdziemy odwołanie do normy PN-ISO 690 : 2002,
czy w haśle ‘Stopień szczegółowości opisu bibliograficznego’ (s. 316) z odwołaniem do
normy PN-82/N-01152.
Niestety nie podano również źródeł leksykograficznych ekwiwalentów obcojęzycznych, co mogłoby być cenną informacją dla korzystających ze słownika i podstawą we-
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ryfikacji poprawności odpowiedników w językach angielskim, francuskim, niemieckim
i rosyjskim.
Komentując z satysfakcją fakt ukazania się Podręcznego słownika bibliotekarza, nie
można jednak pominąć milczeniem niedostatków tej publikacji. Niewątpliwie największy
wpływ na jakość opracowania wywarły: długi czas jego powstawania, zmieniający się
kierownicy projektu i wreszcie niedostateczna korekta końcowa, co przełożyło się na listę
błędów i uchybień.
Pierwszym i chyba najważniejszym jest siatka haseł i odsyłaczy. Nie wszystkie odsyłacze mają połączenia z hasłami, przykładem odsyłacz ‘Inwersja symboli UKD zob.
Odwracalność symboli UKD’ (s. 126). Tyle tylko, że hasła ‘Odwracalność symboli UKD’
próżno w słowniku szukać. Do tej kategorii uchybień zaliczyć można również brak niektórych haseł, zdawać by się mogło oczywistych dla bibliotekarzy. Nie znajdziemy w słowniku choćby terminu ‘bibliografia urzędowa’, chociaż odnotowano w nim (w postaci haseł
i odsyłaczy) 41 terminów nazywających różne rodzaje spisów. Inny przykład: słownik
odnotowuje hasło ‘Przewodnik’ (s. 281), pomija jednak hasło ‘Przewodnik turystyczny’,
co o tyle dziwne, że wśród ekwiwalentów terminu ‘przewodnik’ w języku niemieckim
umieszczono ‘Reiseführer’, będący odpowiednikiem przewodnika turystycznego. Znalazło się natomiast w słowniku hasło ‘Bedeker’ (s. 30), chociaż wydawnictwa typu bedeker są odmianą gatunkową przewodnika turystycznego. Wśród haseł znajdziemy numery
‘ISAN’, ‘ISBN’, ‘ISSN’, ‘ISMN’ (s. 126–127), natomiast nie znajdziemy objaśnienia,
co to jest numer DOI (Digital Object Identifier), z którym w praktyce bibliotekarskiej
spotykamy się bardzo często. Trudno jednak przyjąć, że termin ten pominięto, bo jest terminem z zakresu informacji naukowej, której zasób leksykalny nie mieści się w zakresie
słownika. Niestety użytkownik nie jest w stanie zorientować się, jakie kryteria przyświecały redaktorom przy kwalifikacji terminów z informacji naukowej, ponieważ znajdzie
ich w słowniku całkiem sporo.
Wymienić można chociażby terminy związane z ‘językami informacyjno-wyszukiwawczymi’ (s. 129): ‘indeksowanie’ (s. 118), ‘indeksowanie głębokie’ (s. 120), ‘indeksowanie płytkie’ (s. 120), ‘indeksowanie współrzędne’ (s. 120), ‘szerokość indeksowania’
(s. 325), ‘głębokość indeksowania’ (s. 106). Odnotowano hasło ‘system informacyjno-wyszukiwawczy’ (s. 324), ale hasła ‘baza danych’ już nie!
Uchybieniem jest również brak informacji o aktualności terminu, co dostrzec można np.
w hasłach dotyczących odsyłaczy (s. 222–223). Niektóre spośród nich stosowane są współcześnie, podczas gdy inne są już tylko terminami przestarzałymi. Skoro słownik ma być narzędziem w pracy bibliotekarza, to należałoby informacje o aktualności terminu zamieścić.
Kolejną słabością słownika jest odczuwalny brak weryfikacji haseł na etapie końcowym, co dobitnie widać na przykładzie hasła ‘ISBN’ (s. 126), w którego definicji czytamy: „Obejmuje akronim ISBN oraz dziesięć cyfr [!]”. A przecież od roku 2007 Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki jest numerem 13-cyfrowym. Innym przykładem
są hasła ‘bibliografia regionalna’ i ‘bibliografia terytorialna’(s. 34). Drugi z tych terminów, którego zakres odpowiada wcześniej używanemu terminowi ‘bibliografia regionalna’, wprowadzono do terminologii polskiej normą PN-89/N-01225 Bibliotekarstwo i bibliografia. Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia w 1989 roku. Jednak nie
przyjął się on w praktyce bibliotekarskiej i w dalszym ciągu dla spisu rejestrującego do-
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kumenty wydane na terenie mniejszym niż państwo i tego terenu dotyczące bibliotekarze
używają określenia ‘bibliografia regionalna’, podczas gdy termin ten odnosi się do spisu
rejestrującego dokumenty wydane lub dotyczące obszaru większego niż jedno państwo.
Niezbyt precyzyjna definicja w haśle ‘bibliografia terytorialna’ sugerująca, że to bibliografia regionalna, wprowadza niestety zamęt pojęciowy.
Pewne wątpliwości budzi również poprawność ekwiwalentów obcojęzycznych.
Przykładem niech będą terminy w języku niemieckim. Redakcja w ogóle nie dostrzegła reformy ortografii niemieckiej wprowadzonej w sierpniu 1998 roku i, po okresie
przejściowym, obowiązującej od sierpnia 2005 roku. Wobec tego wszelkie bibliografie
występują w słowniku w wersji sprzed reformy jako ‘Bibliographie’, chociaż w krajach
niemieckojęzycznych, mimo dopuszczanej wariantywności pisowni, coraz bardziej upowszechnia się forma ‘Bibliografie’, jak chociażby w tytułach bieżących bibliografii narodowych Deutsche Nationalbibliografie i Österreichische Bibliografie.
W przywoływanym już haśle ‘Bedeker’ (s. 30) jako ekwiwalenty niemieckojęzyczne tej formy piśmienniczej podano ‘Reisebuchführer, Baedecker-Reiseführer’. Pierwszy
z odpowiedników w ogóle w języku niemieckim nie występuje i jest kontaminacją dwóch
określeń gatunkowych ‘Reisebuch’ i ‘Reiseführer’. Wątpliwości nasuwają się również
przy porównaniu ekwiwalentów niemieckich w hasłach ‘bibliografia selekcyjna’ (s. 34)
i ‘bibliografia wyborowa’ (s. 35); w tym pierwszym są to ‘auswählende Bibliographie,
Auswahlbibliographie’, w tym drugim ‘Auswahlverzeichnis, selective [!] Bibliographie’.
W gruncie rzeczy zakresy terminów ‘Auswahlbibliographie’ (tudzież ‘auswählende Bibliographie’) i ‘Auswahlverzeichnis’ pokrywają się, w przeciwieństwie do polskich terminów ‘bibliografia selekcyjna’ i ‘bibliografia wyborowa’, i odpowiadają terminowi ‘bibliografia selekcyjna’. Dostrzec tu można brak spójności terminologii polskiej i terminologii
obcojęzycznej, niezawinionej oczywiście przez redaktorów słownika, a wynikającej ze
swoistości niektórych polskich terminów. O ile bowiem ‘bibliografia selekcyjna’ jest terminem znanym innym językom, o tyle ‘bibliografia wyborowa’ jest oryginalnym określeniem polskim. Potwierdza to analiza słowników i norm terminologicznych. Wydany
w 1979 roku Słownik terminologiczny informacji naukowej rejestruje oba terminy, jednak termin ‘bibliografia wyborowa’ jedynie w postaci odsyłacza do hasła ‘bibliografia
selekcyjna’. W definicji ‘bibliografii selekcyjnej’ w tym samym słowniku znajdziemy informację, że bibliografia wyborowa jest jej szczególnym przypadkiem. Natomiast norma
PN-89/N-01225 w ogóle nie odnotowuje obcojęzycznych odpowiedników ‘bibliografii
wyborowej’. Nota bene, wątpliwości budzi również poprawność językowa frazy terminologicznej ‘selective Bibliographie’, która jest hybrydą językową, składającą się z angielskiego przymiotnika i niemieckiego rzeczownika!
Innym przykładem jest niemiecki odpowiednik polskiego ‘bibliotekarza dyplomowanego’. W Polsce tytuł bibliotekarza dyplomowanego uzyskuje się na podstawie zdanego egzaminu państwowego. Diplom-Bibliothekar w Niemczech, mimo pozornej ekwiwalencji, to bibliotekarz z wykształceniem średnim. Zresztą już wkrótce być może brak
spójności nomenklatur przestanie być problemem, gdyż ustawa deregulacyjna spowoduje
zniknięcie polskiego bibliotekarza dyplomowanego.
Wymienione powyżej przykładowe błędy i uchybienia nie przesądzają jednak ani
o wartości, ani przydatności Podręcznego słownika bibliotekarza. We wstępie (s. 11) re-
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daktorzy wyrażają nadzieję, „iż będzie ona [nowa edycja słownika] użytecznym przewodnikiem po terminologii odnoszącej się do szeroko pojętej nauki o książce i bibliotece”.
Doceniając wysiłek twórców Podręcznego słownika bibliotekarza, można stwierdzić, że
niewątpliwie będzie on przydatnym narzędziem dla bibliologii i historycznego bibliotekarstwa. Natomiast niekoniecznie znajdziemy w nim terminologię opisującą stan bibliotekarstwa współczesnego. I to byłby najpoważniejszy zarzut stawiany tej publikacji.
Niemniej jednak należy pochwalić opracowanie i wydanie kolejnego słownika terminologicznego. Po latach posuchy w krótkim czasie bowiem opublikowano kilka słowników1, które wzbogaciły warsztat bibliotekarza polskiego. Wśród nich poczesne miejsce
zajmie na pewno Podręczny słownik bibliotekarza.
Elżbieta Herden

1 Jacek TOMASZCZYK, Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
Katowice: Studio Noa; Uniw. Śląski 2009 (dostępny też w wersji cyfrowej: http://www.sbc.org.pl/
dlibra/doccontent?id=1667&fromFBC); Sternik. Słownik z zakresu bibliografii i katalogowania.
Red. Jarosław Pacek, Warszawa 2010, http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php; Józef Robowski,
Słownik papierniczy angielsko-polski z indeksem terminów polskich. Wyd. 2 uzup. i rozszerz. Red.
Andrzej Głębowski i Maria Żubrzak, Łódź: Stowarzyszenie Papierników Polskich 2011.

Marian Malicki, Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616–1651. Część 1. Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego
1616–1651. Kraków: Księgarnia Akademicka 2010, 800 s. + 18 k.nlb. il. (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et studia, ISSN 1425-851X; T.17). ISBN 978-83-7188452-8
Napisanie recenzji z bibliografii druków określonej oficyny staropolskiej, czyli w istocie z tomu poświęconego dawnej sztuce typograficznej, w zasadzie powinno być łatwe.
Z góry bowiem wiadomo, iż taka publikacja będzie stanowić wydarzenie w środowisku
polskich bibliotekarzy i historyków zajmujących się starymi drukami z co najmniej trzech
powodów. Pierwszy to taki, że bibliografie czy też monografie bibliograficzne odnoszące się do poszczególnych warsztatów typograficznych dawnej Polski ukazują się niezmiernie rzadko. Po faktycznym przerwaniu edycji z serii Polonia typographica saeculi
sedecimi firmowanej przez Instytut Literacki PAN i Bibliotekę Narodową (ostatni, XII zeszyt obejmujący druki z lat 1527–1532 Macieja Szarffenberga ukazał się w roku 1981)
można wskazać zaledwie kilka pozycji z ostatnich dwudziestu lat1. Po drugie — piśmien1

W tym czasie drukiem ukazało się dwuczęściowe opracowanie Marii CUBRZYŃSKIEJ-LEONARCZYK, Oficyna supraska 1695–1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni ojców
bazylianów oraz Katalog druków supraskich, Warszawa: Biblioteka Narodowa 1993 i 1996; Józefa
SZCZEPAŃCA, Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788–1792, Wrocław: Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego 1998; dwie uzupełniające się publikacje Henryka CZERWIENIA
na temat tłoczni jasnogórskiej: monografia Drukarnia paulinów w Częstochowie w latach
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