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Sprawozdanie z konferencji naukowej 
„Lublin a książka: centrum -  peryferie",
(Lublin, 5-6 listopada 2009 r.)

W dniach 5-6 listopada 2009 r„ z inicjatywy Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, Archiwum Państwowego w Lublinie 
oraz Muzeum Lubelskiego, zorganizowana została konferencja naukowa „Lublin 
a książka: centrum i peryferie”. Patronat honorowy nad sesją, którą przygotowa
no dla uczczenia 35. rocznicy studiów bibliotekoznawczych na UMCS, objęli: JM 
Rektor prof, dr hab. Andrzej Dąbrowski oraz Prezydent Miasta Lublina Adam 
Wasilewski.

Konferencja stanowiła kontynuację sesji zorganizowanej w 2002 r., której po
kłosie stanowi obszerna publikacja zawierająca ponad 60 artykułów naukowych 
poświęconych problematyce wyznaczonej tematem1. Tak, jak w pierwszym przy
padku, sesję przygotował komitet organizacyjny, kierowany przez prof. UMCS dr 
hab. Antoniego Krawczyka, który jednocześnie jest pomysłodawcą przedsięwzię
cia, zamierzonego -  w perspektywie czasowej -  jako cykl konferencji tematycz
nych poświęconych problematyce książki w dziejach Lublina.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane zostało do pracowników na
uki, szczególnie bibliologów i humanistów, a także pracowników ze środowisk aka
demickich i bibliotek. W konferencji udział wzięło 33 referentów reprezentujących 
takie instytucje i ośrodki naukowe jak: Państwowa Biblioteka Rosji w Moskwie, 
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Główna UMCS w Lublinie, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Polska Akademia Umiejęt
ności, Archiwum Państwowe w Lublinie, Muzeum Literackie im. Józefa Czecho
wicza w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Muzyczny 
im. Fryderyka Chopina, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Państwowa Wyższa Szko
ła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Bardzo liczną grupę wśród auto
rów wystąpień stanowili także badacze reprezentujący UMCS.

Przy rozpatrywaniu dziejów książki potraktowano Lublin umownie -  jako 
miejsce centralne dla administracji świeckiej i religijnej. Zasięg czasowy pozosta
wiono natomiast nieograniczony. Organizatorzy chcieli zwrócić szczególną uwagę 
na zagadnienia dotyczące drukarstwa, edytorstwa, bibliofilstwa, czytelnictwa, księ
garstwa, jak również traktujące o publikacjach pochodzących z innych obszarów 
krajowych i zagranicznych, a dotyczących Lublina. Wskazania te zdeterminowa
ły problematykę wystąpień. Referenci analizowali kwestie wyznaczone tematem, 
głównie w aspekcie historycznym, penetrując nieznane, mało zbadane lub trudno 
dostępne materiały źródłowe. Zagadnienia współczesne stanowiły przedmiot kil
ku zaledwie wystąpień.

Niezwykle cenne spostrzeżenia badawcze na temat książek lubelskich w Pań
stwowej Bibliotece Rosji w Moskwie, przedstawiła uczestnikom konferencji prof.

1 Zob.: Lublin a książka. Materiały z  konferencji naukowej, Lublin-Pszczela Wola, 6 -7  listopada 2002 r., 
red. A. Krawczyk i E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004.
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dr Tatiana Dołgodrowa. Z kolei Irena Wodzianowska omówiła -  na podstawie 
ocalałych katalogów -  losy księgozbioru lubelskich dominikanów, który wywie
ziono do Sankt-Petersburga po zamknięciu klasztoru w Lublinie w 1886 r.

Dzieje życia i działalności, pochodzącego z Lublina wybitnego bibliofila, eks- 
librisologa, kolekcjonera i znawcy sztuki, stały się przedmiotem referatu pt. „Lu
blinianin w Moskwie -  Paweł Ettinger, wszechstronny kolekcjoner, znawca sztu
ki, propagator kultury polskiej” Hanny Łaskarzewskiej. Autorka zajęła się analizą 
bogatej korespondencji Ettingera w zbiorach polskich i moskiewskich oraz losami 
jego różnorodnej spuścizny w Moskwie.

Prof, dr Jerzy Starnawski wygłosił referat pt. „O niektórych wydawnictwach na
ukowych w Lublinie i Zamościu w dwudziestoleciu międzywojennym”. W pierw
szej kolejności omówił zawartość „Wiadomości Uniwersytetu Lubelskiego”, następ
nie Prace Instytutu Pedagogicznego, Komitetu Uczczenia 150. rocznicy Komisji 
Edukacji Narodowej, cykl wydawniczy „Książeczek staropolskich”, publikacje wy
dawane w Towarzystwie Biblioteki im. H. Łopacińskiego, publikacje Towarzystwa 
Naukowego KUL oraz prace nauczycieli polonistyki.

Ponad 85-letnią historię działalności Lubelskiego Towarzystwa Miłośników 
Książki zaprezentowali we wspólnym wystąpieniu: Antoni Dudek, Jan Gurba 
i Zbigniew Jóźwik, zaangażowani przez wiele lat w działalność tej placówki.

Tłoczony w roku 1788 w drukarni trynitarzy w Lublinie anonimowy druk ad
resowany do dorastającego szlachcica herbu Szaława stał się przedmiotem referatu 
prof, dr hab. Antoniego Krawczyka pt. „Krytyka francuskiego oświecenia w lubel
skim druku trynitarskim z roku 1788”.

Celem wystąpienia Jadwigi Jaźwierskiej pt. „Książka o Lublinie -  przegląd 
lubelskich przewodników turystycznych” było przybliżenie zawartości meryto
rycznej i formy poszczególnych przewodników, sposoby przedstawiania Lublina 
w „książce o Lublinie” oraz ich ocena w perspektywie odbioru.

Małgorzata Rzadkowolska w wystąpieniu pt. „Lublinianie w Słowniku Pracow
ników Książki Polskiej” zajęła się analizą biogramów ludzi książki -  księgarzy, wy
dawców, bibliotekarzy, bibliofilów urodzonych na Lubelszczyźnie oraz tych, którzy 
wybrali ten region, jako obszar swojej działalności zawodowej.

Joanna Biegalska przedstawiła zakres działalności Lubelskiego Towarzystwa 
Muzycznego im. H. Wieniawskiego w latach 1913-1939. Na podstawie analizy ar
tykułów publikowanych na łamach „Głosu Lubelskiego” wyłonił się interesujący 
obraz życia muzycznego w mieście przed wybuchem II wojny światowej.

„Dworne zachowanie się młodzieży w normatywnych poradnikach Sebastiana 
F. Klonowica i Wojciecha Bystrzonowskiego” to temat referatu prof, dr hab. Hali
ny Wiśniewskiej. Analizie poddane zostały dwa podręczniki lubelskich autorów: 
Dworstwo obyczajów Erazma z Rotterdamu, przetłumaczone przez S.F. Klonowica 
oraz Polak sensat w liście W. Bystrzonowskiego. Badaczka ukazała podobieństwa 
i różnice wynikające z podjęcia podobnego tematu, skierowanego do tych samych 
adresatów oraz realizację przez autorów różnych konwencji stylistycznych epok 
renesansu i baroku.

Iwona Kasiura przedstawiła ciekawe odkrycie Pracowni Konserwacji Zbiorów 
Zabytkowych BU KUL. W 2007 r. z okładzin rękopisu poddanego wówczas zabie
gom konserwatorskim wydobyto nieznany druk lubelski pt. Traktat o doskonałym
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uspokojeniu duszy w Bogu. Zawierający w sobie skuteczne nauki do utrzymania 
się w bojaźni bożey z francuskiego języka na polski przetłumaczony wydrukowany 
w Lublinie w Drukarni Jezuitów w 1762 roku. Poszukiwania bibliograficzne wyka
zały, że lubelskie wydanie jest przedrukiem wydania wileńskiego z 1761 r.

Ewa Zielińska poświęciła swój referat rękopisowi Mikołaja Krystynowica z Lu
blina z roku 1447. Wyróżnia się on na tle kodeksów powstałych w pierwszej poło
wie XV w. swoim literackim charakterem. Składają się nań, bowiem utwory poezji 
łacińskiej oraz wypisy z dzieł autorów antycznych, średniowiecznych i wczesnore- 
nesansowych. Kolekcje cytatów, przepisane i prawdopodobnie uzupełnione przez 
Mikołaja z Lublina, należą do rzadkości w zbiorach europejskich.

„Mikrofilm rękopisu karmelitańskiego nr 2678 w archiwum Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego” to temat wystąpienia Joanny Panasiuk. W analizowa
nym zbiorze mieszczą się -  jak się okazuje po wstępnym rozpoznaniu -  różne 
średniowieczne pieśni religijne przeznaczone na ważne uroczystości całego roku 
liturgicznego. W książce znajdują się także utwory nowe -  powstałe w czasie tzw. 
posoborowym oraz takie, które świadczą o znajomości dzieł św. Teresy z Avila, 
założycielki zakonu Karmelitanek Bosych. Rękopis, choć ciekawy nie cieszy się 
zainteresowaniem badaczy. Korzystają z niego nieliczni badacze literatury dawnej, 
historycy kultury i muzykolodzy.

Jolanta Gwioździk w referacie „Lease con advertencia. Praktyka lektury lubel
skich karmelitanek” podjęła zagadnienie funkcjonowania książek w staropolskim 
środowisku karmelitanek bosych w Lublinie. Wskazane zostały podstawy prawne 
i uwarunkowania wspólnotowej oraz indywidualnej lektury, także jej zakres i cha
rakter. Zwrócono uwagę na twórczość rękopiśmienną zakonnic oraz organizację 
i strukturę klasztornego księgozbioru.

Roland Preis w referacie pt. „Drugi żywot lubelskiego modlitewnika” omówił 
wydanie Zbioru nabożeństwa odprawianego w kościele po-Bernardyńskim w Lubli
nie jak również i po innych kościołach tego zakonu przejrzany i poprawiony przez X. 
Hieronima Willanowicza w Lublinie z 1871 r. oraz edycję późniejszą wydaną pod 
zmienionym tytułem. Książka pomimo czysto dewocyjnej treści i lokalnego prze
znaczenia jest cennym świadectwem pobożnych praktyk, a pośrednio stanowić 
może istotny przyczynek do poznania życia religijnego w dawnym Lublinie.

Ewa Anna Żukowska podjęła kwestię powstania i działalności oficyny drukar
skiej jezuitów, założonej w Lublinie przy ówczesnym kolegium w roku 1683. Hi
storia działalności drukarni doprowadzona została do momentu kasaty zakonu 
w 1773 r., w czego konsekwencji oficynę przeniesiono do Warszawy.

Referat Anny Dymmel pt. „Źródła archiwalne do badań czytelnictwa w Lubli
nie XIX-XX wieku” wskazuje rolę i znaczenie źródeł archiwalnych w badaniach 
nad czytelnictwem w Lublinie. Autorka podkreśliła, iż archiwalia, mimo że są 
istotną i cenną kategorią źródeł w tego rodzaju badaniach, stale jeszcze są depre
cjonowane i rzadko wykorzystywane przez badaczy zajmujących się społecznym 
funkcjonowaniem książki.

Stefan Kruk w wystąpieniu „Teatr lubelski w publikacjach książkowych XIX 
i XX wieku” zwrócił uwagę na prestiż Teatru Lubelskiego, którego opisy znaleźć 
można w licznych publikacjach czasopiśmiennych i książkowych. Przywołane zo
stały liczne przykłady relacji pamiętnikarskich, kronikarskich wreszcie publikacji
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naukowych, uwypuklające kwestie zmian gatunkowych tych wypowiedzi oraz po
stęp metodologiczny, dający się zauważyć w najważniejszych opracowaniach na 
ten temat.

Referat Małgorzaty Gorczyńskiej pt. „Problematyka bibliologiczna na łamach 
Kalendarza Lubelskiego z lat 1958-1970” dotyczył genezy tak zwanej drugiej edy
cji „Kalendarza Lubelskiego” w 1957 r. oraz prezentowanej na jego łamach w ko
lejnej dekadzie problematyki bibliologicznej. Ukazane zostały dzieje lubelskiej ka- 
lendariografii, a na tym tle główne problemy i zagadnienia bibliologiczne, uznane 
za ważne do upowszechniania wśród czytelników tego typu wydawnictw.

Wystąpienie pt. „Książki z niemieckiego obszaru językowego w zbiorach BG 
UMCS -  stan, źródła, sposoby gromadzenia” Krystyny Hudzik dotyczyło jednego 
z komponentów zbiorów Biblioteki, jakim są książki publikowane w niemieckim 
obszarze językowym w ujęciu historycznym, z perspektywy różnych dróg i źródeł 
ich gromadzenia. Autorka podjęła także istotny problem polityki gromadzenia, 
wskazując jej uwarunkowania organizacyjno-prawne.

Grażyna M. Wilczyńska podjęła ważny temat -  „Promocja idei Soboru Waty
kańskiego II w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL”, wskazując problem udostępniania 
przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL oryginalnych, autoryzowanych przez władze 
kościelne wydań dokumentów soboru w czasie, kiedy w Polsce istniała kontrola 
publikacji. Na przykładzie kilku nieznanych dotąd dokumentów pokazano zgro
madzone wydania i sposoby ich pozyskiwania.

Referat Joanny Szady pt. „Księgozbiór Lubelskiego Towarzystwa dobroczynne
go w świetle wykazu z 1955 roku” prezentował działalność instytucji oraz rolę i cha
rakter zgromadzonego w niej księgozbioru. Przedstawiono jego zasób i specyfikę, 
przyjmując za punkt rozważań wykaz z 1955 r. powstały w chwili likwidacji LPD, 
a będący jedynym śladem istnienia zbiorów bibliotecznych przy Towarzystwie.

Ewa Łoś w wystąpieniu pt. „Działalność Muzeum Literackiego im. Józefa Cze
chowicza jako przyczynek do historii przywracania pamięci Józefa Łobodowskie- 
go” zwróciła uwagę na nieobecność bądź obecność fragmentaryczną dzieł literata 
zarówno w świadomości współczesnych czytelników, jak i edycjach oraz pracach 
badawczych. Pokazała szereg działań oraz inicjatyw naukowych i edukacyjnych lu
belskiej placówki przywracających pamięć o poecie.

Celem referatu „Biblioteka Archiwum Państwowego w Lublinie 1918-2008” 
Zofii Jakóbczak było przedstawienie historii biblioteki AP w Lublinie na przestrzeni 
90 lat jej funkcjonowania. Scharakteryzowana została geneza tworzenia biblioteki 
oparta na dostępnych materiałach archiwalnych, proces gromadzenia i kształtowa
nia księgozbioru, jego struktura, sposoby pozyskiwania książek, sylwetki darczyń
ców. Księgozbiór biblioteki przeanalizowany został pod kątem wartości oraz uni
kalności zgromadzonych zbiorów, a także częstotliwości ich udostępniania.

Ciekawe ustalenia zaprezentował Roman Kusyk w referacie pt. „W kierunku 
Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Digitalizacja zasobu Archiwum Państwowego 
w Lublinie”. Autor wskazał doświadczenia krajowe i zagraniczne w tym zakresie. 
Podzielił się nadto spostrzeżeniami dotyczącymi wdrażania procesów digitalizacji 
w lubelskim archiwum, wskazując szanse i zagrożenia wynikające z realizacji pro
cesu cyfryzacji zasobów archiwalnych.
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Elżbieta Wierzbicka zajęła się analizą imponującego -  jak się okazuje -  księ
gozbioru Pawła i Heleny z Brezów Rolandów z Żabiej Woli. Marzena Król zapre
zentowała stan badań nad księgozbiorem szkolnej biblioteki Zespołu Szkół im. 
Kajetana Kickiego w Sobieszynie powstałej w 1896 r. Magdalena Janik podjęła 
się szczegółowego rozpoznania depozytów i zbiorów własnych w księgozbiorze 
Dworku Wincentego Pola w Lublinie. Z kolei Anna Michałkiewicz zaprezentowa
ła badania nad księgozbiorem lubelskiego poety, literata i redaktora Konrada Biel
skiego. W referacie Katarzyny Szast pt. „Księgozbiór Marii i Jerzego Kuncewiczów 
w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie” omówiony został liczący ponad 
1000 woluminów księgozbiór, nabyty przez bibliotekę w 2004 r. od spadkobierców 
Kuncewiczów.

Norbert Gabrylewicz podjął interesujące rozważania na temat „Popularyzacja 
miasta Lublina we francuskojęzycznym czasopiśmie szwajcarskim „L'Aigle Blanc” 
z 1918 r” Agnieszka Prymak-Lewtak w referacie „Propaganda w pracy z czytel
nikiem na przykładzie działalności Biblioteki Domu Kultury Kolejarza w Lubli
nie w latach 1950-1961” ukazała wpływ propagandy socjalistycznej na działalność 
kulturalno-oświatową biblioteki. Jako materiał źródłowy posłużyły Autorce archi
walne sprawozdania, dokumenty i instrukcje dotyczące działalności kulturalnej 
i oświatowej placówki.

Wygłoszone referaty pokazały szerokie spektrum problemów dotyczących te
matu przewodniego konferencji. Poprzez nowe ustalenia wzbogaciły niepełną wie
dzę na temat książki w dziejach Lublina, inspirując do dalszych studiów w wielu 
zaniedbanych obszarach badawczych.

Anita Has-Tokarz 
Lublin


