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W elęgu ostatnich 35 lat powstały lub zostały poważnie za

awansowane wielkie przedsięwzięcia bibliograficzne 1 blo-blbllo- 

graflczna niezbędne dla współczesnej nauki o literaturze pol

skiej. Bibliografia spełnia bowiea w literaturoznawstwie rolę 

ezczególnę, ważniejezę niż w Innych dyscyplinach, gdyż lnforauje 

nie tylko o dorobku nauki, ale również o eaaya przedalocle bedaó 

- utworach literackich 1 ich recepcji (publikacjach, aryetawle-
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ni«oh scenicznych) i z tego względu etanowi pierwszy etap każ

dej pracy badawczej •

Stworzenie nowoczesnego wereztatu bibliograficznego Jest 

głównie zasługę Instytutu Badań Literackich PANt który od sonan

tu powstanie w 1948 r. włęczył do ewych zadań - obok badań his

toryczno- 1 teoratycznolitarackich oraz edytorstwa naukowego - 

praca dokusentacyjne o bardzo ezerokla zakresie, zapewnił pod

stawy aaterialne i stworzył zespoły wysoko wyspecjalizowanych 

pracowników* uaożllwiajęc w ten epoeób realizowanie postulatów 

wysuwanych przez polonietów od początku XX wieku. Inicjatora«! 

tych prac oraz pierwszy«! kierownika«! byli przede wezyatkla 

wybitni uczeni Jak: prof. prof. Kezl«lerz Budzyk* Alodia Gry- 

czona, Tadeuez Nikulekl, Ro«an Pollak* Zygnunt Szweykoweki* Ste

fan Vrtel-Wlerczyńekl oraz doc. doc. Ada« Bar 1 Ewa Korzeniew

ska.

Najważniejsze z tych przedsięwzięć to bibliografia bleżęca 

pt. “Polska Bibliografia Literacka” oraz bibliografia retrospek

tywna pt. “Bibliografia literatury polskiej ’»Nowy Korbut«“ wraz 

ze “Słownikle« współczesnych pisarzy polaklch”.

“Polska Bibliografia Literacka” (PBL) wydawana Jeet eyete- 

«etycznie w postaci tonów za poszczególne lata (do r. 1981 uka

zało się 27 to«ów za lata 1944/1945-1976). z których każdy za

wiera Ok. 40 000 opisów bibliograficznych. 3est to wydawnictwo 

■onuaentalne ze względu na bardzo szeroki zakres i zeelęg. ObeJ- 

•uje teksty llterackls* naukę o literaturze, krytykę literackę* 

recepcje literetur obcych w Polsce, nateriały dotyczęce polekle- 

go życia literackiego, koapletnę bibliografię teatralnę; obok 

kalężek rejestruje zawartość literackę ok. 900 czaeopia« pol

ak ich wydawanych w Polsca i na ęolgracjl (w ty« równiaż dzienni

ków oraz ple« slawistycznych wydawanych za granicę, repertuar
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teatrów polskich, m od 1966 r. nadto wystawiania telewizyjnych 

sztuk, słuchowiska radiowa, polski« flisy fabularna. Wszystko 

to sprawia, 11 z PBL korzystaj# nia tylko historycy literatury 

polskiej, ale również badacza racapcjl literatur obcych w Polec 

see, teatrolodzy, badacze kultury literackiej. “Polaka Biblio

grafia Literacka“ opracowywana do 1963 r. pod kierunkien prof, 

dra Vrtel-Wierczyńekiego - której referentami a obecnie redakto

rami 8# kolejno poezczególni członkowie zeepołu autorskiego, a 

redaktorem naukowym był do 1966 r. doc. W. Suchodolski, a 

następnie doc. dr hab. 3. Czachoweka - jest opracowywana nie

zwykle sprawnie przez zespół Pracowni Bibliograficznej IBL w 

Poznaniu. Bibliografia ta natrafia jednak na poważne trudności 

wydawnicze. Jej opóźnienie wzrasta tak, że obecnie oczekuję dru-
O

ku w PWN aż cztery tomy za lata 1977-1980 .

“Bibliografia literatury polskiej *Nowy Korbut«" będęca 

słowniklea blo-bibllograflcznya stanowi podstawę do badań nad 

literaturę polakę do okresu Młodej Polaki. W latach 1963-1981 

wydane zostały tomy: 1-3 Piśmiennictwo staropolskie pod red. 

prof, dra R. Pol laka (wyd. 1963-1965); t. 4-6 Oświecenie, oprać, 

doc. dr hab. E. Aleksandrowska, z zespołem (wyd. 1966-1972); t. 

7-9 Roaantyza. oprać, pod red. mgr I. Śliwińskiej i dra S. Stup- 

kiewlcza Cwyd. 1968-1972); t. 13-16 Literatura pozytywizmu 1 

Młodej Polaki pod red. prof, dra 3. Maciejewskiego (wyd. 1970

-1972, t. 16 vol. 2 - w druku); oraz tomy monograficzne: 12 - 

3.1. Kraszewski, oprać, mgr I. Śliwińska, dr S. Stupklewlcz i 

mgr W. Roezkoweka-Sykałomm (wyd. 1966); 17 - Bolesław Prus, 

oprać, dr T. Tyszkiewicz (wyd. 1981). W przygotowaniu aę dalsze 

tomy monograficzne poświęcone Mickiewiczowi, Słowackiemu, Sien

kiewiczowi, OrzaszkowaJ, Kasprowiczowi, Wyspiańskiemu, Żerom

skiemu.
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Ola literatury po 1918 r. analogiczny» do "Nowego Korbuta" 

opracowanie» Jeet "Słownik wepółczeenyeh plearzy polekich" wy- 

deny w dwu eerlach: e. Z (przygotowywana pod red. doc. dr bab.

E. Korzenleweklej• t. 1-4 wydane w 1. 1963-1966) obejauje plea

rzy, którzy rozwinęli twórczość w latach 1918-1950. Seria II 

pod red. doc. dr hab. O. CzachowakleJ obejauje twórców działają

cych w latach 1950-1965 (t. 1-3 wyd. w 1977-1980,).

Wobec ukazywania elf poezozególnych tonów "Nowego Korbuta", 

Jak i "Słownika wepółczeenyeh plearzy polakich” w różnych la

tach, niektórych nawet przed laty dwudzieetu, próbie» etanowi 

brak opleów pozycji później wydanych oraz Inforaacjl 1 korektor 

wynikajgcych z późniejszych badań naukowych i to zarówno, gdy 

chodzi o biografie. Jak 1 bibliografie plearzy.

W zakreeie bibliografii bleźyeej cenny» uzupełnienie» PBL 

M  neetepujece prace: bibliografia nauki o literaturze polaklej 

i Innych literatur ełowlaóeklch opracowana za okreey pięciolet

nie z okazji kolejnych Międzynarodowych Kongreeów Slawletów 

(wydane zoetały zeetawienla za lata 1958-1962, 1963-1967, 1968

-1972, a opracowywany oetatnlo pod red. doc. dr hab. 3. Czachow

akleJ eple za lata 1972-1981 aa zoetać wydany w 1983 r.) Oraz 

adnotowene opley prac naukowych wydawane Jako dodatek do "Biu

letynu Polonietycznego". Kwartalnik ten nadto podaje raz w roku 

- oparte na ankietach obejaujecych całe środowleko polonletyczne 

w kraju - bibliografie proepektywne zawlerajecę lnforaacje o 

pracach bedecyeh w toku opracowywania.

W zakreeie bibliografii ratroepektywnej opracowane zoetały 

obok "Nowego Korbuta":

- alnlaturyzacja "Nowego Korbuta" - przewodnik blo-blbllo- 

graflczny "Piearza policcy" pod naczelne redakcje prof. dra 

3. Maclejewekiego, przeznaczony dla azerezego kręgu odbiorców.
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obejmujący około 3000 haseł pisarzy od etaropolszczyzny po 

współczesność w jednym okładzie alfabetycznym, doprowadzając 

informacje do r. 1981 (wydawnictwo w 3 tonach zostanie oddane 

do druku w 1983 r.).

- Bibliografia zawartości literackiej czasopism XIX i XX w. 

(do i939 r. ) opracowana w kartotece, początkowo pod kierunkiem 

doc. A. Bara, a następnie przewieziona w 1953 r. do Warszawy, 

gdzla do 1970 r. kontynuowano jej uzupełnianie 1 melioracje pod 

kierunkiem doc. W. Suchodolskiego, a od 1967 r. prof. dra

E. Dsnkowakiago. Kartoteki liczą około 900 000 opieów biblio

graficznych z około 2000 czasopism 1 mimo niedostatków opraco

wania (co uniemożliwia druk) służą historykom literatury, edyto

rom i krytykom jako bogate źródło informacji. Uzupełnlenlea 

kartotek warszawskich sa kartoteki zawartości literackiej około 

200 czasopism wielkopolskich, pomorskich i śląskich opracowsne 

pod klerunklsn prof. S. Vrtel-Wierczyósklego (około 130 000 

opisów).

- Bibliografia pt. "Literatura polska 1 teatr w latach II 

wojny światowej” o zasięgu i zakresie analogicznym do PBL opra

cowana w latach 1970-1982 przez 3. Czachowski, M.K. Maciejewska 

1 T. Tyszkiewicz, obejmującą około 25 000 opisów bibliograficz

nych, n.ln. zawartość literacka około 900 czasopism polskich wy

dawanych w kraju (konspiracyjnie) 1 na obczyźnie. Opracowana w 

3 tonach zostanie wydana w latach 1983-1985.

- "Słownik pseudonimów pisarzy polskich" pod naczelna re

dakcja prof. dra E. Oankowsklego, gromadzący około 50 000 pseu

donimów używanych przez pisarzy od ataropolezczyzny po rok 

1970. Praca tm zwąjduje się w stadium redagowania 1 przewidzia

na jeat do druku w najbliższych latach.

Obok wymienianych wyżej prac bibliograficznych obejauja-
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cych duże obszary literatury 1 nauki o literaturze* opracowywa

nych przez pracowników IBL, powstały w okrasie powojennego 30- 

-lecia liczne prace w większy« zakresie lub zasięgu terytorial

ny« cenne dla badaó literackich*jak np.:

- Bibliografia pióaiennictwa polskiego na ślęsku XVII- 

-XVIII w. "ślęekl Korbut". Praca zbiorowe pod kierunkie« prof. 

dra O. Zare«by (t. 2 wydano w r. 1980).

- Monografie bibliograficzne wybitnych pisarzy* jak np. 

Andrzeja Frycze Modrzeweklego* oprać, przez A. Gryczowę i

I. Roetkowekę (wyd. 1962); Mikołaja Reje oprać, przez I. Rost- 

kowekę (wyd. 1970); Ouliene Tuwina* oprać. O. Stradecklego (wyd. 

1959); Władysława Bronlawaklago* oprać, przez F. Lichodziajaw- 

skę (wyd. 1973). Bibliografia wybitnych historyków litarstury* 

Jak np.: Staaleława Pigonia* oprać. Z. Nowak (wyd. 1961 1 1972); 

Ouliana Krzyżanowskiego* oprać. Z. śwldwlAska-Krzyżanoweka 1 

M. Bokszczanin (wyd. 1973) 1 inna.

- Bibliografia poezczególnych gatunków literackich*jak np. 

"Oranat staropolaki od poczętków do powstania Sceny Narodowej" 

pod rad. nauk. prof. dr A. GryczowoJ (t. 1-2 wyd. 1965, 1976* 

dalsze tony - w przygotowaniu), czy "Bibliografia powieści pol- 

eklej 1601-1800, oprać. 0. Rudnicka (wyd. 1964).

- Bibliografia zawartości poezczególnych walnych czasopla« 

literackich 1 kulturalno-społecznych. Jak np. "Panlętnika Lite

rackiego” za 1. 1887-1939, oprać. Z. świdwlóeka (wyd. 1948) 1 

Jaj kontynuacja za lata 1946-1962* oprać. 0. Gawałkiewlcz (wyd. 

1964), lub seria "Materiały Bibliograficzna" wydawane przez IBL 

(t. 1-7 w latach 1956-1959, «.In. bibliografia "Głosu" 1886

-1899, "Krytyki" 1899-1914). Opracowanie bibllogrefll zawsrtoścl 

dalszych 20 czaeopls« pozostały w kartotekach IBL.
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Pełnę lnforaację o spisach bibliograficznych, słownikach i 

Innych pracach dokuaentacyjnyoh (również nie publikowanych) po

daje "Przewodnik Poloniaty" opracowany przez 3. Czechowskę i 

R. Lotha w eerii yedeaecua Poloniaty (wyd. i - 1974, 2 - 1981), 

uaożllwiajęcy oprawne poeługlwanie się cełya tya zaaobea.

wnloaki 1 poatulaty

Nlao obecnych trudności etatowych, flnaneowych 1 wydawni

czych, prace bibliograficzne i dokuaentacyjne powinny być nadal 

eyateaatycznie rozwijane. Nieaoźność wykonania dużych prac ze- 

epołowych w uczelniach wyżezych obciążonych dydaktykę oprawia, 

iż wykonanie tych prac powinno nadal należeć do podstawowych za

dać Inatytutu Badać Literackich PAN, który poelada dobrze zorga

nizowane zespoły specjalistyczne 1 duże doświadczenie w tya za

kresie. Na wykonanie przedsięwzięć, obejaujęcych szerokie obsza

ry literatury 1 nauki o literaturze, IBL powinien aleć zapewnio

ne odpowiednie fundusze, odpowiednie liczbę arkuszy w piania wy- 

dawniczya PAN (aaaa "Polaka Bibliografia Literacka” zajauje ro

cznie około 160 arkuszy wydawniczych) oraz powinien przeznaczyć 

na te prace kilka nowych etatów, które - za względu na przecho

dzenie na eaeryturę dotychczasowych autorów tych prac - uaożll- 

wlłyby szybkie przygotowanie kadry ałodych pracowników tej 

specjalizacji.

Najważniejsze zadania bibliograficzne to:

- kontynuowanie opracowywania "Polskiej Bibliografii Lite

rackiej” z zachowańlew dotychczasowego zakresu, zaelęgu oraz za

sad doboru aaterlału. Zasady te sprawiaję, ża bibliografia ta aa 

charakter prydarny, zapewnia doetatecznę podstawę dokuaentacyjnę 

również dla przyszłych badać, zwłaszcza nad literaturę i życlea 

literackla po 1945 r. PBL etanowi podstawę dla opracowania ln-
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nyeh bibliografii o węższya zakresie (dotyczących poszczegól

nych epok, pisarzy, teaatów czy gatunków). Potrzebna byłoby 

uzupełniania P8L epiaea nie uwzględnionych dotęd utworów lite

rackich, publikowanych poza cenzur« po 1976 r. Równocześnie na

leży podjęć usilne starania o przyspieszenia produkcji wydawni

czej kolejnych roczników.

- Kontynuowanie prac nad "Bibliografię literatury polskiej 

»Nowy Korbut«": a) ukończenia opracowywania 1 wydanie zaległych 

toaów; b) aożllwle szybkie rozpoczęcie prac nad toaaai eupleaen- 

tów do poszczególnych eeril, zwłaszcza do "Piśalennlctwo staro

polskiego", "Oświecenia", "Roaantyzau". Cennę jest aożliwość 

włęczenla do organizowania przedsięwzięcia wybitnych apeojalla- 

tów, którzy uczestniczyli w opracowaniu "Nowego Korbuta" 1 którzy 

aogę zapewnić właściwe prowadzenie dalszej pracy (doo. dr hab.

E. Aleksandrowska, doc. dr hab. T. Witczak,). Zgronadzenle przy 

opracowywaniu eupleaentów aaterlałów odpowiadajęcych aktualnaau 

stanowi badań oraz stworzenie zespołu ałodych pracowników o od

powiednich kwalifikacjach pozwoli w przyszłości przyetępić do 

wydania nowej edycji dzieła.

- Natoalast, jeżeli idzie o dalsze prace nad "Słownlklea 

współczesnych pisarzy polskich" to - w zwlęzku z rozprowsdze- 

nlea wydanych dotychczas dwu serii tylko w obiegu zaaknlętya - 

należy pilnie wydać nowy słownik bibliograficzny pisarzy tworzę- 

cydh po 1913 r. o nieco zalenlonej koncepcji (należy zastosować 

a.ln. selekcję aaterlałów w opracowaniach) z doprowadzeniea in- 

foraecjl aożllwle na bleżęoo.

- Należy przeayśleć sprawę zabezpieczania nie przeznaczo

nych do druku kartotek "Bibliografii literackiej zawartości cza- 

aoplaa polskich XIX 1 XX w. (do r. 1959)" przez odbicie w kilku 

egzeaplarzach technikę kserograficzne (przy użyciu aparatów za-
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pewniejęcych trwałość odbitek; lub poprzez zaikrofUmowa nie.

Gdy idzie o "Bibliografię llterackę czeeopiee ślęekich, wielko

polskich i poaorakich” celowe byłoby uzupełnienie kartoteki i 

ewentualno wydrukowanie tej bibliografii metodę aałaj poligra

fii.

- Za względu na dużę wagę dla badań historycznoliterackich 

opanowania zawartości najważniejszych czaeoplaa kulturalno-spo

łecznych XIX i XX wieku celowe jeat opracowywanie 1 wydawanie 

kolejno bibliografii zawartości (pełnej) wybranych czaeoplaa. 

Należy przy tya rozpoczęć od wydania tego typu prac już goto

wych. znajdujęcych alę w kartotekach IBL (np. "Wiadoaoścl Li

terackie” 1934-1939 czy "Prawdy" 1881-1915).

- Należy kontynuować publikację w "Biuletynie Polonietycz- 

nya" adnotowanych opisów prac naukowych ("Not Informacyjnych"), 

pełnlęcych funkcję szybkiej inforaacjl. Powinna taż być kontynu

owana publikacja bibliografii nauki o literaturze polskiej i 

Innych literaturach słowiańskich za okrasy 5- lub 10-letnle, 

która stanowi cenny Informator podręczny dla badań naukowych i 

dydaktyki uniwersyteckiej.

- Należy kontynuować gromadzenia materiałów do bibliografii 

słowników i Innych opracowań dokumentacyjnych dotyczęcych lite

ratury polskiej 1 szeroko rozumianego życia literackiego w Pole

ca za okres po 1978 r., do którego to roku doprowadzone sę in

formacje w "Przewodniku Polonisty".

Obok wymlsnlonych wyżej zadań cenne dla nauki o literaturze 

polskiej byłoby opracowanie szeregu bibliografii o węższym za

kresie (do wykonania których mogłyby się włęczyć ośrodki uniwer

syteckie ) a mianowicie:

- opracowanie bibliografii teorii literatu ry i metodologii 

badań literackich, rejestrujęcsj prace autorów polskich (temat
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ten aógłby zostać wykonany w ranach probleau węzłowego):

- z bibliografii gatunków literackich szczególnie ważnych 

dla historii literatury staropolskiej 1 Oświecenia opracowanie: 

bibliografii literatury aleszczaćsklej, bibliografii literatury 

politycznej, bibliografii śpiewników 1 aodlitewnlków XVI-XIX w., 

która stanowiłaby podstawę dla badać nad kształtowanlea się li

ry i polskiej:

- opracowanie Indeksu do wydania narodowego 1 Jubileuszo

wego "Dzieł” Adaaa Mickiewicza,

Hf dalszej perspektywie warto byłoby kontynuować prace nad 

bibliografię aetodykl nauczania języka polskiego, podjęć opra

cowanie folklorystyki polskiej, bibliografii literatury dla ało- 

dzleży, przy czyn jeżeli chpdzl o okrea po 1945 r, - podstawę 

aoże być "Polska Bibliografia Literacka",

Oaobnę sprawę jest potrzeba opracowania słowników gstunków 

literackich 1 teaatów (słowniki te powinny zostać opublikowane 

w serii Vadeaecum Polonisty) orsz albumu sutogrsfów pisarzy 

polskich z próbkami ich pisma,

1 Ekspertyza wykonana w ramach prac KNoLP PAN przez Komisję 
w składzie: prof. dr B. Zakrzewski (przewodniczęcy), doc. dr hah. 
3, Czechowska i prof. dr 3, Maciejewski. W opracowaniu wykorzys
tano odpowiedzi na ankietę rozesłanę w marcu 1982 r, do członków 
Komitetu, samodzielnych pracowników naukowych uniwersyteckich 
Instytutów Filologii Polskiej oraz WSP, IBL PAN oraz wypowiedzi
w dyskusji na posiedzeniu KNoLP w dniu 1 XII 1982 r. 1 spotkaniu 
z gronem Innych specjalistów w dniu 20 I 1983 r.

2 W roku 1983 ukazał się tom PBL za rok 1977,

Opracowali

doc. dr hab. 3. Czechowska 

prof. dr 3. Macisjewskl 

prof. dr B. Zakrzewekl


