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na których terytoriach znajdowały się one. W ramach państw biblioteki zostały 
uszeregowane według nazw miejscowości, a w ich obrębie w układzie alfabe
tycznym nazw bibliotek. Po bibliotekach instytucjonalnych zestawione zostały 
w poszczególnych blokach księgozbiory domowe w kolejności alfabetycznej ich 
właścicieli. N a końcu bloku poszczególnych krajów znalazły się księgozbiory 
wędrowne, bez stałej lokalizacji lub o nieznanej przynależności miejscowej. 
Opis każdej z bibliotek zawiera: nazwę biblioteki (w jęz. polskim i urzędowym), 
adres biblioteki, nazwę właściciela (w jęz. polskim i urzędowym), typ bibliote
ki (szkolna, powszechna, naukowa, fachowa, inna), stan zbiorów, dodatkowe in
formacje, ostatnie znane miejsce przechowywania zbiorów (w przypadku po
mieszczeń), bibliografię na jej temat. Książka zawiera także liczne ilustracje 
oraz indeksy właścicieli bibliotek i księgozbiorów domowych i pozostałych nazw 
osobowych. Osobno dołączono do niej mapy polityczne i adm inistracyjne Polski 
i terenów sąsiadujących z 1938 i 1948 r.

Ks. Józef W ó l c z a ń s k i :  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazi
mierza we Lwowie 1918-1939. Kraków 2002, Colonel, 674, nlb.3 s., 36 k. tabl., 
i I s u m .  ind.

Praca opisuje dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie od powstania niepodległej II Rzeczypospolitej w 1918 r., do likwi
dacji tego Wydziału w 1939 r. Składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale 
pierwszym została omówiona organizacja studiów i podstawy materialne. Roz
dział drugi został poświecony formowaniu się zespołu nauczającego i pracowni
czego. W kolejnym rozdziale opisano funkcjonowanie poszczególnych katedr, 
ich obsadę personalną, rozbudowę zaplecza dydaktyczno-naukow ego oraz stan 
poszczególnych seminariów naukowych. Rozdział czwarty przedstawia stopnie 
akademickie uzyskane na omawianym fakultecie. Rozdział piąty został poświę
cony problematyce studenckiej, a więc ich pochodzeniu społecznemu i geogra
ficznemu, liczebności, sytuacji materialnej oraz stowarzyszeniom studenckim. 
Ostatni rozdział opisuje działalność profesorów Wydziału Teologicznego UJK 
na forum kościelnym i społeczno-politycznym oraz ich udział w życiu intelek
tualnym Polski międzywojennej. Próbuje on także zbilansować najważniejsze 
osiągnięcia i niedostatki omawianego fakultetu. Książkę uzupełniają liczne ilus
tracje oraz portretu wykładowców Wydziału Teologicznego UJK.


