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każdym razem przeszukiwał źródło, w celu odnalezienia poszczególnych zapisów nazwisk. Uwagi odnoszą  się także do 
identyfikacji  osób przez klucz, problem wystąpić  może również w przypadku nazw geograficznych  itp. 

Czy powinno się mówić o przekazywaniu wiedzy pozaźródłowej komputerowi już w momencie edycji elektronicznej, 
czy tylko o oznaczeniu określonych elementów przez adnotowanie w tekście źródła? Czynność ta pozwala niewątpliwie  na 
ich automatyczne przetwarzanie. Może powinno się mówić o odróżnieniu na tym poziomie dwóch pojęć: danych i informa-
cji. Jako dane rozumiem podstawowe elementy (atomy wiedzy-brutto) i ich struktury, które, nie podlegają  analizie, to one 
zostaną  poddane odnotowaniu i znajdą  się w bazie danych. Informacja  to jest to, co otrzymujemy na podstawie ich przetwa-
rzania. Tekst elektroniczny staje się wtedy tylko sumą  elementów, a nie bazą  danych, która powstaje dopiero w chwili 
wygenerowania ich zbioru. Stwarza to korzystniejsze warunki tworzenia baz danych zorientowanych źródłowo, przenosząc 
problemy związane  z identyfikacją  osób, nazw itp. na poziom przetwarzania i analizy danych. Pozwoliłoby to na uniknięcie 
trudności związanych  z wprowadzeniem do tekstu informacji  będących  rezultatem przetwarzania danych, już na początko-
wym etapie edycji. Każdego rodzaju informacje,  które są  rezultatem analizy, powinny być zakodowane na innym poziomie 
tekstu z podaniem zastosowanego algorytmu i ich autora. 

Bazy danych zorientowane źródłowo wydają  się być jedynie słuszną  drogą  do analizy danych, zapewniają  one kontakt 
ze źródłem, wymuszając  prawdziwą  refleksję  nad ich adaptacją  do określonych celów badawczych. Z kolei algorytmy 
wykorzystywane do chwili obecnej, które ograniczały się często do wykonywania prostych obliczeń statystycznych, powinny 
stać się bardziej wszechstronne, automatyzując  metody postępowania badawczego. 

Przedstawiony w książce  przegląd  zagadnień związanych  z analizą  komputerową  źródeł charakteryzuje się bardzo 
dużą  konsekwencją  i jasnością  w prezentacji poszczególnych problemów. Opracowanie może stanowić bardzo dobry wstęp 
dla każdego, kto chciałby poważniej zainteresować się elektroniczną  analizą  źródeł. Miejmy nadzieję, że już w najbliższym 
czasie będziemy mogli otrzymać praktyczną  realizację postulatów autora książki. 

Marek  Mrówczyński 
L 'Hay  les Roses, Francja 

Historyczne  księgozbiory  Cieszyna  na tle  śląskim.  Rola kulturowa  i przedmiot  badan,  pod red. 
Ryszarda G ł a d k i e w i c z a , Książnica Cieszyńska, Centrum Badań Śląskoznawczych 
i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Cieszyn 1997, ss. 194, summaries. 

Publikacja stanowi pokłosie konferencji  zorganizowanej w październiku 1997 r., a zarazem jest efektem  prac prowa-
dzonych w ramach międzynarodowego programu badawczego, nad którym patronat objął  Open Society Institute w Buda-
peszcie. Tłem dla prezentacji monograficznej  problematyki cieszyńskiej stało się podsumowanie wyników badań nad 
śląskimi  księgozbiorami historycznymi. Badania polskie scharakteryzowali we wspólnym opracowaniu bibliolodzy z Wroc-
ławia i Katowic K. Maleczyńska, K. Migoń i A. Tokarska (Stan  polskich  badań  nad  śląskimi  księgozbiorami  historycznymi, 
s. 11-26). Dorobek tych badań, prowadzonych przede wszystkim po II wojnie światowej, ocenili oni jako znaczny i otwiera-
jący  nowe możliwości studiów. Ich główne kierunki zostały od razu wskazane: są  to m.in. badania proweniencyjne, wydaw-
nictwa źródłowe, w tym zwłaszcza edycje inwentarzy i katalogów bibliotek, ponadto słownik biobibliograficzny  pracowni-
ków książki  na Śląsku.  A. G. Świerk z Erlangen omówił zainteresowania śląskimi  księgozbiorami historycznymi ze strony 
nauki niemieckiej (Śląskie  księgozbiory  historyczne w świetle historiografii  niemieckiej,  s. 27-46). Śledząc  drogi historiografii 
niemieckiej począwszy  od XVII w. podkreślił on szczególnie wartość badań prowadzonych w okresie od 1900 r. do II wojny 
światowej. W przeciwieństwie do opracowania poświęconego historiografii  polskiej, A. G. Świerk dużo uwagi poświęcił 
monograficznym  badaniom poszczególnych zabytków książkowych  proweniencji śląskiej.  Uzupełnia wywody rzut oka na 
prowadzone obecnie przedsięwzięcia oraz ośrodki badawcze w Niemczech podejmujące  badania nad dziejami książki. 
Rysując  perspektywy badawcze dużą  uwagę przywiązuje  A. G. Świerk do współpracy polsko-niemieckiej. Osiągnięcia 
historiografii  czeskiej w studiach nad księgozbiorami historycznymi Śląska  przedstawił J. Linda (Ceské  vyzkumy slezskych 
historickych  km mch fondù,  s. 47-55). Wbrew tytułowi przedmiotem jego rozważań stały się właściwie księgozbiory czeskie-
go Śląska  (omówione pokrótce w podziale na biblioteki zamkowe i pałacowe, muzealne oraz instytucji kościelnych). Stan 
badań nad tymi księgozbiorami został określony jako niesatysfakcjonujący,  natomiast przyszłe studia zdaniem J. Lindy 
winny łączyć  problematykę bibliologiczną  z historyczno-literacką. 

Dalsze prace poświęcone już zostały bezpośrednio księgozbiorom ziemi cieszyńskiej. I tak K. Szelong z Cieszyna 
w artykule Stan  badań  nad  księgozbiorami  historycznymi z terenu Śląska  Cieszyńskiego  (s. 57-72) prześledził rezultaty tych 
badań, począwszy  od pionierskich dokonań ks. Leopolda Jana Szersznika (zm. 1814), poprzez studia z przełomu XIX 
i XX w., których powstanie łączy  się z polskim obozem narodowym na Śląsku  Cieszyńskim i osobą  ks. Józefa  Londzina, aż 
po badania prowadzone po II wojnie światowej. K. Szelong wskazał na niedostatki zarówno studiów prowadzonych przez 
badaczy polskich, jak też czeskich i niemieckich. Cechuje je koncentrowanie się na największych księgozbiorach oraz 
jednostronność ujęcia ich problematyki (głównym grzechem jest pomijanie analizy zawartości księgozbiorów), przy jedno-
czesnym silnym akcentowaniu wątków  narodowych. 
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W swoim opracowaniu B. Bieńkowska z Warszawy (Wartość  zbiorów cieszyńskich dla  kultury  i nauki.  Ekspertyza,  s. 73-
-88) zwróciła uwagę na wyjątkowość  księgozbiorów cieszyńskich, wynikającą  z położenia ziemi cieszyńskiej, jej bogatych 
tradycji historycznych, różnorodności narodowej i wyznaniowej. Znaczenie kulturalne i naukowe tych księgozbiorów wy-
pływa też z faktu,  że reprezentowane są  tutaj najważniejsze typy bibliotek — fundacyjna  (L. J. Szersznika), prywatne 
(pisarza J. I. Kraszewskiego i działacza politycznego T. Regera), stowarzyszeń naukowych i społecznych (Czytelni Ludowej 
i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego), biblioteki parafialne  (katolicka przy kościele św. Marii Magdaleny i ewangelic-
ka im. Tschammera), klasztorna (Bonifratrów)  oraz instytucji naukowej (Muzeum Miejskiego). Przechowywane w nich 
materiały przedstawiają  znaczną  wartość dla badań bibliologicznych, pozwalają  też na odtworzenie kanonu lektur wykształco-
nego cieszynianina, nie odbiegającego  od ogólnego modelu europejskiego. Księgozbiory cieszyńskie były tylko w niewielkim 
stopniu wykorzystywane jako podstawa dla różnorodnych badań śląskoznawczych  i ponadlokalnych. Wyzwaniem dla badaczy 
według B. Bieńkowskiej jest wyjątkowa,  nie posiadająca  analogii w Polsce, ewangelicka biblioteka im. Tschammera, powstała 
i przechowywana w tym samym miejscu od połowy XVIII w. Z innych postulatów badawczych wskazanych przez Autorkę 
warto przytoczyć żądanie  pełnego opracowania bibliotecznego wszystkich zbiorów cieszyńskich, zwłaszcza zasobu rękopi-
sów. Towarzyszyć temu powinno fizyczne  zabezpieczenie czasem wręcz katastrofalnie  zaniedbanych zbiorów. 

Podobną  problematyką,  jednak w odmienny sposób, zajął  się J. Szczepaniec z Wrocławia (Księgozbiory  historyczne 
w Cieszynie — ich wartość i potrzeby badawcze.  Ekspertyza,  s. 89-110). Po zaprezentowaniu poszczególnych księgozbiorów 
historycznych, których wartość każdorazowo została oceniona wysoko, Autor omówił perspektywy prowadzenia badań 
księgoznawczych, opierających  się na tych księgozbiorach. Z tego punktu widzenia największą  wartość posiada biblioteka 
ks. L. J. Szersznika. Zarówno on sam, jak i jego księgozbiór wymagają  nowych bądź  pogłębionych opracowań. Również 
inne biblioteki cieszyńskie należy przebadać z punktu widzenia ich struktury językowej i treściowej oraz proweniencji 
typograficznej  i własnościowej. Pogłębionego ujęcia wymagają  również dzieje ośrodka wydawniczo-księgarskiego oraz 
czasopiśmienniczego w Cieszynie w XIX i XX w., a także problematyka czytelnictwa w różnych kręgach społecznych od 
połowy XVIII w. do II wojny światowej. J. Szczepaniec postuluje ponadto, aby nawiązując  do już wydanych katalogów 
podjąć  prace nad katalogiem przechowywanych w Cieszynie poloników XVI-XVIII w.; warto również opracować katalo-
gi tamtejszych rękopisów (punktem wyjścia powinno stać się wydanie posiadającego  nie tylko wartość historyczną  XIX-
-wiecznego repertorium rękopisów sporządzonego  przez Albina Heinricha) oraz periodyków. Ważne byłoby również 
opublikowanie innych materiałów archiwalnych, w tym podstawowych prac L. J. Szersznika z jego autobiografią  włącznie. 

Kolejna ekspertyza, dotycząca  wartości cieszyńskich księgozbiorów do badań nad historią  i kulturą  Śląska,  wyszła 
spod pióra J. Petersa z Oldenburga (Die  Handschriften-  und  Buchbestände  zur Geschichte und  Kultur  Schlesiens  in den 
Teschner  Bibliotheken.  Expertise,  s. 111-137). Chociaż Autor deklaruje, iż jego opracowanie ma dać tylko wstępną  orientac-
ję w wartości księgozbiorów, to jednak wnikliwością  analizy, przybierającej  miejscami wręcz formę  katalogu, znacznie 
odbiega od innych materiałów opublikowanych w tomie. Swój przegląd  J. Peters rozpoczyna od prezentacji źródeł do 
historii Cieszyna, przy czym najpierw przedstawia materiały rękopiśmienne, a następnie drukowane, wyodrębniając  logicz-
ne całości, począwszy  od ujęć syntetycznych, poprzez wybrane problemy polityczne, historię ustroju, po tematykę gospo-
darczą,  religijną,  medyczną,  oświatową  i kulturalną.  Podobnie wygląda  również stanowiąca  kolejną  część pracy J. Petersa 
prezentacja materiałów do dziejów Śląska.  Dzięki konfrontacji  m.in. z bibliografią  V. Loewego udało się Autorowi stwier-
dzić oryginalność wielu materiałów z bibliotek cieszyńskich. W odrębnej części zostały zestawione tytuły regionalnych 
kalendarzy, czasopism i gazet ze zbiorów cieszyńskich. Również i w tym wypadku udało się ustalić tytuły, których nie zna 
podstawowa bibliografia  prasy górnośląskiej  B. Gröschela. W podsumowaniu J. Peters postuluje jak najszybsze udostęp-
nienie informacji  w formie  bibliografii  na temat księgozbiorów cieszyńskich, mikrofilmowanie  najcenniejszych jednostek 
oraz wydawanie wybranych materiałów historycznych, być może w ramach odrębnej serii. 

Z kolei A. G. Świerk podjął  próbę opisu i oceny historycznych księgozbiorów Cieszyna (Die  historischen Bibliotheks-
bestände  der  Stadt  Teschen.  Versuch  einer Beschreibung und  Bewertung.  Expertise,  s. 139-148). Podobnie jak w poprzednich 
ekspertyzach, znów pojawiają  się podstawowe informacje  o poszczególnych księgozbiorach cieszyńskich. Ocena stanu ich 
opracowania sformułowana  przez Autora jest bardzo negatywna (mangelhaft  und  völlig  ungenügend),  a tymczasem zasługu-
ją  one na wnikliwą  uwagę już to ze względu na ich tworzenie na styku kultur polskiej, niemieckiej i czeskiej, już to 
z powodu ich dobrego stanu zachowania po zawieruchach wojennych. Z niemieckiego punktu widzenia ważna jest również 
znaczna ilość materiałów niemieckojęzycznych, przede wszystkim czasopism i gazet, oraz bogaty zbiór tzw. programów 
szkolnych, zwłaszcza z okresu po reformie  szkolnej w monarchii habsburskiej w 1869 r. A. G. Świerk sformułował  również 
program dalszych prac inwentaryzacyjnych i katalogowych, których celem ma się stać pełne udostępnienie księgozbiorów 
cieszyńskich zainteresowanym użytkownikom. Warto zauważyć, że w wypadku czasopism niemieckojęzycznych Autor suge-
ruje sięgnięcie do wzorców wypracowanych przez berlińską  Zeitschriftendatenbank  des Deutschen Bibliotheksinstitut. 
Realizacją  planów miałoby się zająć  ponadregionalne historyczne centrum badawcze z siedzibą  w Cieszynie. 

Znaczenie zbiorów cieszyńskich w piśmiennictwie czeskim i śląskim  zostało przedstawione w ekspertyzie A. Badurovej 
z Pragi (Historické  knizm fondy  v Cieszynie —jejich vyznam pro ceské a slezské  p^semnictv^,  s. 149-168). Skoncentrowała się 
ona na charakterystyce obcojęzycznych bohemików powstałych przed 1800 r., które ukazała na tle innych bohemików z te-
go okresu w bibliotekach cieszyńskich. Pod tym względem najbogatsza okazała się Książnica  Cieszyńska, a w niej bibliote-
ka L. J. Szersznika (ok. 700 jednostek wydanych na obszarze obecnych Czech i 140 jednostek o czeskiej treści bądź 
autorstwie), chociaż w stosunku do całej kolekcji bohemika stanowią  tylko skromną  jej część; znacznie mniej liczne pod 
względem bohemików są  zbiory dawnej Czytelni Ludowej (13 tytułów) i J. I. Kraszewskiego (10 tytułów). Mniej bohemi-
ków znajduje się w bibliotece im. Tschammera (250 książek,  57 rękopisów i 140 bohemików obcojęzycznych), w Muzeum 
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(13 druków czeskich, 12 bohemików obcojęzycznych), w bibliotece Dekanatu (tu sondaż doprowadzony do litery K ujawnił 
ok. 110 bohemików) i u bonifratrów  (tylko 2 pozycje). Także A. Badurova wskazała propozycje bibliologicznych tematów 
badawczych, dla których bazę źródłową  mogłyby stanowić księgozbiory cieszyńskie. Szczególna rola przypada tutaj Książ-
nicy Cieszyńskiej, zwłaszcza bibliotece L. J. Szersznika; 250 rocznica jego urodzin mogłaby stać się okazją  do wydania 
poświęconych mu materiałów. 

Ogólnie o czeskiej książce  w ziemi cieszyńskiej traktuje ekspertyza L. Bajgera z Opawy (Ceska  kniha na Tésmsku 
a historické  fondy  knihoven na üzem^ mésta Tésma  (Cieszyn).  Expertiza,  s. 169-185). Obecność czeszczyzny we wczesnym 
okresie nowożytnym była w tym regionie przeważająca.  Zmiany, do których doszło począwszy  od XVII w., spowodowały 
zmniejszenie roli elementu czeskiego w ziemi cieszyńskiej. Odzwierciedla się to również w dziejach książki  czeskiej, nad 
którą  zaczyna dominować książka  łacińska i niemiecka, a od XIX w. również polska. Te konstatacje poparł L. Bajger 
wynikami badań (czasem sondażowych) przeprowadzonych w poszczególnych księgozbiorach cieszyńskich, powielającymi 
w części ustalenia A. Badurovej. Również ze strony L. Bajgera zostały sformułowane  postulaty udostępnienia informacji, 
m.in. o zbiorach Książnicy  Cieszyńskiej. Autor proponuje, aby podjęła ona współpracę z niektórymi czeskimi archiwami 
(Frydek-Mîstek, Opawa, Karvin) bądź  bibliotekami (Praga, Opawa). 

Podsumowaniem tomu są  Propozycje prac badawczych  i edytorskich  zgłoszone  w ekspertyzach  i dyskusji  opracowane 
przez H. Łaskarzewską  (s. 187-191). Poza wspomnianymi powyżej postulatami odnotować wypada szczególne podkreślenie 
roli, jaką  w prowadzeniu przyszłych badań odegrać ma Książnica  Cieszyńska. Przypisano jej rolę „biblioteki studyjnej", 
która ma być koordynatorem prac badawczych prowadzonych siłami własnymi oraz z udziałem reprezentantów innych 
środowisk pozacieszyńskich. 

Omawiany tom, kompleksowo i z różnych punktów widzenia ujmujący  problematykę zawartości i znaczenia księgo-
zbiorów cieszyńskich, uznać należy za bezprecedensowy w badaniach bibliologicznych. W efekcie  powstała bogata trójję-
zyczna panorama, która, mimo pewnych powtórzeń, wraz z nakreślonym programem badawczym stanowi dobry punkt 
wyjścia dla przyszłych studiów nad księgozbiorami cieszyńskimi. Jak wynika z przedstawionych materiałów, ich znaczenie 
wykraczać będzie daleko poza granice Śląska  Cieszyńskiego. 

Wojciech  Mrozowicz 
Uniwersytet  Wrocławski 

Instytut  Historyczny 

Urszula Paszkiewicz, Inwentarze  i katalogi  bibliotek  z ziem wschodnich  Rzeczypospolitej  (spis 
za lata  1510-1939), Warszawa 1998, ss. 258. 

Działające  od 1991 r. przy Ministerstwie Kultury i Sztuki Biuro Pełnomocnika Rządu  do Spraw Polskiego Dziedzictwa 
Kulturalnego za Granicą  kieruje pracami badawczymi i dokumentacyjnymi dotyczącymi:  1o strat, jakie w czasie drugiej 
wojny światowej poniosły polskie księgozbiory i kolekcje sztuki, 2o zasobu kulturalnego dawnych ziem wschodnich Rzeczy-
pospolitej, stanowiącego  dzisiaj wspólne dziedzictwo Polski i jej wschodnich sąsiadów  oraz 3o zbiorów polskich za granicą 
(Stała Konferencja  Archiwów, Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie). Pierwsze publikacje przygotowane na zlecenie 
Biura powstały w związku  z potrzebą  dostarczenia dokumentacji polskiej delegacji prowadzącej  z Niemcami rozmowy 
w sprawie zwrotu dóbr kultury (na mocy artykułu 28. traktatu między Polską  i Niemcami z 17 VI 1991 r.). W ostatnim 
czasie prace skupiają  się na prowadzeniu inwentaryzacji obiektów ruchomych kultury na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
W ciągu  dziewięciu lat ukazało się 16 wydawnictw, w seriach odpowiadających  kierunkowi poszukiwań: Straty  Kultury 
Polskiej  (do 1998 r. sześć pozycji), Informatory  o zbiorach polskich  za granicą  (jedna pozycja) oraz Wspólne  Dziedzictwo 
(osiem pozycji)1. Większość z nich dotyczy problematyki książki.  Są  to zarówno prace konstrukcyjne jak i prace o charakte-
rze informacyjnym:  wykazy bibliotek, spisy źródeł bibliologicznych. 

O zawartości zniszczonych dziś bezpowrotnie lub rozproszonych bibliotek informują  zachowane inwentarze i spisy 
książek.  Powstawały one w różnych okolicznościach. Księgozbiory prywatne jako wartość majątkową  spisywano przy okazji 
popowstaniowych konfiskat,  jako części inwentarzy majątku,  z okazji licytacji. Biblioteki instytucji, biblioteki samoistne, 
czytelnie, wypożyczalnie inwentaryzowały zbiory przede wszystkim w celu udostępniania ich czytelnikom. Jako następstwo 
funkcjonowania  bibliotek powstały też katalogi czytelni i wypożyczalni, wykazy nabytków, darów, depozytów, dubletów, 
księgi wypożyczeń. 
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