


Recenzje 577 

w myśl której za ukazywanie się takich kalekich — pod względem edytorskim — 
książek (także popularnonaukowych) surową odpowiedzialność ponosiłby ich wy-
dawca. Argument oszczędności papieru jest łatwy do zbicia, choćby wobec częs-
tego drukowania zbyt obszernych, a niekiedy nawet zbędnych streszczeń w języ-
kach obcych. Pozostaje argument oszczędności pracy. 

Ryszard Torchalski 

N O T A T K I B I B L I O G R A F I C Z N E 

Henryk S a w o n i a k : Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych biblio-
grafii bibliografii. Warszawa 1971 Biblioteka Narodowa ss. 496. Prace Instytutu 
Bibliograficznego nr 17. 

Jeżeli literatura — w języku polskim — z zakresu historii samej bibliografii 
jest wciąż dość skromna, to jeszcze większe zaniedbania w tym względzie spotkać 
można gdy chodzi o dzieje bibliografii. Z dużym zadowoleniem należy więc przyjąć 
ukazanie się książki Henryka Sawoniaka. 

Publikacja, będąca źródłem informacji historycznych dotyczących genezy i roz-
woju tej dziedziny i stosowanych w niej metod, składa się z czterech części, oma-
wiających oddzielnie: powszechne, narodowe i polskie bibliografie bibliografii 
oraz metodykę bibliografii bibliografii. Oprócz prac posiadających głównie znacze-
nie historyczne zanalizowane zostały najważniejsze współczesne dzieła o zasięgu 
międzynarodowym takie jak: Les sources du travail bibliographique (L. N. Malclès), 
A World Bibliography of Bibliographies (T. Bestermana), Bibliographische Be-
richte. Przeprowadzona charakterystyka stanowić może cenną pomoc przy korzys-
taniu z tych prac, szczególnie przez młodszych pracowników naukowych. Obszer-
nie omówione zostały również narodowe bibliografie bibliografii — radziecka, 
czeska, słowacka itd., a osobno polskie, poczynając od prób Feliksa Bentkowskiego 
aż do fundamentalnej pracy Wiktora Hahna i jej kontynuacji w opracowaniu 
H. Sawoniaka. Książkę uzupełniają tablice statystyczne oraz aneks powszechnych, 
narodowych i polskich bibliografii bibliografii. 

R. T. 

Problemy edytorskie. Materiały seminarium zorganizowanego przez PWN 
w październiku 1970 r. Warszawa 1971 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss. 213, 
nlb. 1, ilustr. 

W dniach 29—30 października 1970 r. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
zorganizowało seminarium na temat: Rola i zadania edytorstwa publikacji nauko-
wych. Spotkali się na nim twórcy literatury naukowej i dydaktycznej, wydawcy 
i szerokie grono ludzi pracujących nad powstaniem i upowszechnianiem książki 
naukowej. Owocem tego seminarium jest właśnie, wydana w starannej szacie 
graficznej, publikacja Problemy edytorstwa. 

W książce zamieszczono 20 wystąpień uczestników spotkania i 3 związane 
z nim tematycznie artykuły, ogłoszone uprzednio już w czasopismach. Materiały te 
zgrupowano tematycznie w trzech następujących częściach: Funkcje naukowe, dy-
daktyczne i społeczne książki naukowej; Edytorstwo publikacji naukowych; Poli-
tyka wydawnicza. Planowanie i ekonomika. Obejmują one wiele zagadnień szcze-
gółowych od problemów naukowego piśmiennictwa periodycznego, podręczników 
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