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W prowadzenie

Praca w bibliotece bywa często postrzegana jako m ało ciekawa, 
raczej odtwórcza. O tym , jak  mylne jest to  wyobrażenie, możemy przekonać 
się w praktyce. Jest to  pewnego rodzaju zadanie, zwłaszcza dla osób dociek
liwych, kreatywnych, traktujących codzienną pracę jako wyzwanie do po
dejmowania działań prawdziwie twórczych.

Przepastne magazyny Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (BU) kryją 
wiele „perełek”, których nie spotka się w innych bibliotekach naszego kraju  -  
dzieł godnych odkrycia i opisania.

Trzy la ta  tem u BU przystąpiła  do w spółpracy z Narodowym Uni
wersalnym Katalogiem  (NUKAT). W  Oddziale Opracowania Czasopism 
i Wydawnictw Ciągłycli podjęto wówczas decyzję o kompleksowej retrokon- 
wersji, czyli o opracowaniu wszystkich tytułów  czasopism, począwszy od 
litery A (mowa tu  o starym  katalogu kartkowym BU). I tak  natrafiono na 
ty tuł: „Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego”. Dla katalogu
jących jest rzeczą oczywistą, że jedną z podstawowych czynności przy opra
cowaniu takiego ty tu łu  jest utworzenie rekordu łiasła dla instytucji -  w tym  
wypadku Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego (P T P ) -  wraz z notą 
informującą o jej historii. Stało się to  -  niewątpliwie -  impulsem do zazna
jomienia się z dziejami towarzystw pedagogicznych w Poznaniu i Wielko- 
polsce.
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W  artykule chciałabym poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze, pokazać 
pewne nieścisłości w Słowniku polskich towarzystw naukowych, w notach 
opisujących towarzystwa pedagogiczne. Sprawa druga dotyczy wiedzy o in
stytucjach sprawczych, wiedzy wykorzystywanej w codziennej pracy katalo- 
gerów.

W ielkopolskie tradycje tow arzystw  pedagogicznych -  
zarys tem atu

W  XIX wieku na terenie Wielkopolski i Poznania żył i pracował wielki dzia
łacz oświatowy, pedagog i publicysta, Ew aryst Estkowski. Ten uznany pe
dagog w 1848 roku założył pierwsze w Polsce Towarzystwo Pedagogiczne, 
które działało cztery ła ta 1. W  innym źródle -  Słowniku polskich towarzystw  
naukowych, w nocie sporządzonej przez Barbarę Krajewską-Tartakowską 
czytamy, że okres jego działalności trw ał tylko dwa la ta  -  od zebrania kon
stytuującego, które odbyło się 20 września 1848, do listopada 1849 roku. 
O rganizacja była znana również pod nazwami: Towarzystwo Pedagogiczne 
w Poznaniu, Towarzystwo Pedagogiczne Polskie, Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogiczne2; wydawała czasopismo „Szkoła Polska”3. W  Bibliotece Uni
wersyteckiej w Poznaniu znajdują się dwa egzemplarze tego ty tu łu: jeden 
oznaczony sygn. Sa 3937 (form at 8°) z pełnym  zasobem -  tomy: 1(1849)- 
-5(1853), drugi niekompletny ciąg.

Przyczyną sporego zamieszania jest ostatnie zdanie trzeciej części dru
giego tom u Słownika: „Kontynuatorem  działalności Towarzystwa było 
Powszechne Towarzystwo Pedagogiczne im. Ew arysta Estkowskiego w Po
znaniu”4. W  części pierwszej drugiego tom u Słownika , w którym  znajduje 
się opis tegoż Powszechnego Towarzystwa sporządzony przez Elżbietę Pie- 
chorowską, historię działalności podzielono na trzy  okresy: 1848-1852, 1918, 
1924-1939. Jako nazwę pierwotną, pochodzącą z okresu 1848-1852 podano: 
Towarzystwo Pedagogiczne Polskie5.

Zauważa się tu ta j pew ną niezgodność -  powtórzenie lat działalności 
Towarzystwa Pedagogicznego oraz informację, iż działalność Powszechne

1 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 102.
2 Por. Słow nik polskich towarzystw  naukowych, t. 2, cz. 3: Towarzystwa naukowe i upo

wszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, red. B. Sordylowa, War
szawa 2001, s. 62-64.

3 Szkoła Polska, http://w w w .w bc.poznan.pl/publication/34964 [dostęp 8.11.2007].
4 Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2, cz. 3: Towarzystwa naukowe..., s. 64.
5 Słow nik polskich towarzystw  naukowych, t. 2, cz. 1: Towarzystwa naukowe i upowszech

niające naukę działające w przeszłości na ziem iach polskich, red. B. Sordylowa, Wrocław 
1990, s. 460.

http://www.wbc.poznan.pl/publication/34964
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go Towarzystwa Pedagogicznego zam arła po roku 1853. Następnie czyta
my: „wznowiono ją  [działalność] na krótko w 1918 roku pod tak ą  sam ą 
nazwą: Powszechne Towarzystwo Pedagogiczne”. W ydaje się, że trudno 
uznać za wznowienie pracy, działalności po przerwie trw ającej 65 lat. Do
piero w 1924 roku Towarzystwo dodało do swej nazwy imię założyciela -  
Ew arysta Estkowskiego.

Uważam, że należałoby wprowadzić poprawkę do noty Piechorowskiej 
na tem at Powszechnego Towarzystwa Pedagogicznego im. Ew arysta E st
kowskiego: wykreślić la ta  1848-1852 z okresu działalności wraz z tekstem  
charakteryzującym  ten czas. Powyższe kwestie nie dotyczą Powszechnego 
Towarzystwa Pedagogicznego. Są to  wzmianki odnoszące się do Towa
rzystwa Pedagogicznego, założonego w XIX wieku przez Ew arysta E st
kowskiego. Uwzględniono je w nocie Krajewskiej-Tartakowskiej, opisującej 
pierwsze w Polsce Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu. Osobną sprawą 
jest ustalenie prawdziwego czasu jego działalności, ponieważ -  jak  wi
dzimy -  w różnych źródłacli znaleźć m ożna trzy  okresy: 1848-1849, 
1848-1852 i 1848-1853. W yjaśnienie tej kwestii wymaga niewątpliwie osob
nych badań.

O statnie zdanie noty na tem at Powszechnego Towarzystwa Pedagogicz
nego im. Ew arysta Estkowskiego: „wybuch II wojny światowej przerwał 
działalność Towarzystwa”6 sugeruje, że aż do 1990 roku (rok wydania pierw
szej części drugiego tom u Słownika) nie wiedziano nic na tem at Poznańskie
go Towarzystwa Pedagogicznego, którego powstanie i działalność chcę w tej 
pracy pokazać.

Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne  
w latach 1936-1939

W  tym  miejscu należałoby powrócić do historii „Biuletynu Poznańskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego”. Jedyny tom  R. 1, nr 2-4 (grudzień 1938), 
oznaczony sygnaturą 425037 II -  w płynął do Biblioteki Uniwersyteckiej 
jako dar 29 stycznia 1964 roku. Ofiarodawcą była K atedra  Pedagogiki 
UAM -  proweniencja 64 D 71 opisana na pierwszej stronie u góry, nad ty 
tułem , niestety, na ilustracji jest niewidoczna7.

Poszukiwania podjęte w celu znalezienia numeru pierwszego, jakże ważnego, 
lub następnych w bibliotekach miasta Poznania nie przyniosły rezultatu. Prze
szukano katalogi wszystkich ważniejszych bibliotek: Bibliotekę Poznańskiego

6 Ibidem, s. 461.
7 Informacje uzyskano z Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej -  Księga darów.
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Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Bibliotekę 
Raczyńskich, Publiczną Bibliotekę Pe
dagogiczną, Dwuwydziałową Bibliotekę 
Nauk Społecznych. Słowem, wszystkich, 
w których tego typu wydawnictwo winno 
się znajdować. T y tu łu  tego nie znaleziono 
także w żadnej bazie bibliotecznej (poza 
bazą NUKAT, gdzie znajduje się opis spo
rządzony w BU, na podstawie numeru, 
o którym  mowa w tym  artykule). Nato
m iast pod adresem internetowym http: / /  
www.worldcat.org -  Find in a Library8 
znaleziono informację o aż pięciokrotnym 
powołaniu się na „Biuletyn Poznańskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego”. Nasuwa 
się zatem  wniosek, że „Biuletyn” i Towa
rzystwo uznać należy za ważne i znaczące 
w historii pedagogiki wielkopolskiej.

Przygotowując rekord bibliograficzny 
Ilustracja 1. Strona tytułowa „Biulety- . . i • • • r_ , i rozpoczynając poszukiwania informacjinu Poznańskiego Towarzystwa Pedago- J c "
gicznego” na  tem at Towarzystwa, do tarto  do peł

nych jego akt w Archiwum Państwowym 
w Poznaniu -  są to  ak ta  Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego oznaczone 
sygnaturą 419.

Zebranie konstytucyjne Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
odbyło się 20 grudnia 1935 roku w Gim nazjum  im. Paderewskiego w Po
znaniu. Wzięło w nim udział 12 osób; przewodniczył dr Stefan Frycz. Kon
kretnym  efektem tego spotkania były: projekt S ta tu tu  Towarzystwa oraz 
postanowienie poczynienia kroków zmierzających do uznania Towarzystwa 
za istniejące, czego dowodem jest list wystosowany do Starostwa Grodz
kiego w Poznaniu z 22 stycznia 1936 roku, podpisany przez 17 osób, 
które wolno nam  uznać za członków założycieli. Niektóre z tych osób 
były pracownikami ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego9. Nowo powsta
łe Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne m iało siedzibę w Collegium Me-

8 WorldCat to światowa baza danych o zbiorach bibliotecznych i ich właścicielach.
9 Byli to: 1) Stefan Błachowski, dr filozofii, prof. psychologii i pedagogiki eksperymental

nej, dziekan Wydziału Humanistycznego w latach: 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, pro
dziekan w roku 1937/1938, prorektor w roku 1938/1939, 2) Stefan Frycz, dr filozofii, prow. 
wykł. zlec. historii wychowania i szkolnictwa na Wydziale Humanistycznym, 3) Piotr Żu
kowski, lektor języka rosyjskiego na Wydziale Humanistycznym. Por. Skład Uniwersytetu 
w roku akadem ickim  1937-1938, Poznań 1938, s. 29, 34, 35.

http://www.worldcat.org


„Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego” 215

Ilustracja z. Cytowania tytułu „Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego”

dicum przy ulicy Fredry 10. Dalsze pism a w nagłówku nadawcy są opisane 
następująco: Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań-Uniwersytet. 
W arto zwrócić uwagę na wyraźne akcentowanie związków Towarzystwa 
z Uniwersytetem; m iało to  swoje uzasadnienie, co postaram  się bliżej wyja
śnić w dalszej części szkicu.

Urząd Wojewódzki, K uratorium  Okręgu Szkolnego Poznańskiego oraz 
S tarosta Grodzki Poznański niezwłocznie rozpoczęły procedury zmierza
jące do prawnego zarejestrowania nowego Towarzystwa. Jako ciekawostkę 
należy odnotować skrupulatność ówczesnych urzędów -  sprawdzono zasad
ność powołania Towarzystwa, jego S ta tu t oraz postawę m oralną i lojalność 
założycieli wobec państw a i Rządu RP.

Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu zostało wpisane do 
Rejestru Stowarzyszeń i Związków Poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego 
pod numerem 1726, o czym zawiadamia pismo z kwietnia 1937 roku.

Do pisma załączono egzemplarz S ta tu tu  zatwierdzonego przez Urząd 
Wojewódzki.

P T P  opłaciło także zamieszczenie informacji o swym pow staniu w Mo
nitorze Polskim z 15 m aja 1937, nr 110, s. 5.

Interesujący jest fakt, że w momencie narodzin Towarzystwa nie wią
zano go z żadnym innym, natom iast w dalszych aktach m ożna napotkać 
dokumenty odwołujące się do likwidacji Towarzystwa Psychologicznego 
im. E. Abramowskiego, którego m ajątek  przejęło (miało przejąć) Poznań
skie Towarzystwo Pedagogiczne.
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,b iu le tyn  Poznańskiego Towarzy
stwa Pedagogicznego” podaje ważną 
wiadomość dotyczącą Powszechnego 
Towarzystwa Pedagogicznego im. Ewa
rysta Estkowskiego. W ydaje się, że 
mając tak  konkretną informację, można 
wnieść poprawkę do noty sporządzo
nej przez Piechorowską, zamieszczonej 
w pierwszej części drugiego tomu Słow
nika na stronie 461, mówiącej o tym, iż 
zakończyło ono swoją działalność nie 
w momencie wybuchu II wojny świato
wej, lecz najprawdopodobniej w roku 
1938. Informację tę  będzie można po
twierdzić w momencie odnalezienia 
pierwszego numeru „Biuletynu” (por. 
ilustracja 4).

W  notatce o zmianach w składzie
Ilustracja 3. Pismo dokumentujące rejestra- Zarządu P T P  istotna jest także wiado- 
cję przez dokonanie wpisu do Rejestru Sto- mość dotycząca kolejnych pracowników 
warzyszeń i Związków Poznańskiego Urzędu Uniwersytetu Poznańskiego, wstępują- 
Wojewódzkiego w Poznaniu cych w szeregi członków Towarzystwa

oraz piszących w „Biuletynie”10.
W arto zwrócić uwagę na trzy  cele, które P T P  sobie postawiło: praca na

ukowa członków, rozpowszechnianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej 
oraz wprowadzanie jej w praktykę życiową. Jeden ze sposobów, w jaki To
warzystwo m iało realizować swoje zadania, jest wymieniony w paragrafie 2, 
części B, pkt. 6 S ta tu tu  -  wydawanie własnych wydawnictw. „Biuletyn Po
znańskiego Towarzystwa Pedagogicznego” był prawdopodobnie jedyną pu
blikacją, jaką  udało się Towarzystwu wydać.

W  przypadku Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego z całą odpo
wiedzialnością m ożna stwierdzić, że dopiero wybuch II wojny światowej 
spowodował przerwanie jego pracy.

111 Byli to: 1) Jan Sajdak, dr filozofii, b. docent filologii klasycznej Uniw. Jag., b. prof. filo
logii klasycznej Uniw. J.K., prof. zw. filologii klasycznej Uniw. P., dziekan Wydziału Filolo
gicznego w roku 1924/1925, rektor w roku 1931/1932, 2) Antoni Roznerski, asystent Uniwer
sytetu Poznańskiego, 3) Stanisław Tync, docent, dr Uniwersytetu Poznańskiego, 4) Tadeusz 
Strumiłło, dr, wykładowca UP. Por. Skład Uniwersytetu w roku akadem ickim  1938-1939, 
Poznań, 1939, s. 31, 80, 83, 82.
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Ilustracja 4. Pierwsza strona Statutu P o  Ilustracja 5. Likwidacja Powszechnego To-
znańskiego Towarzystwa Pedagogicznego warzystwa Pedagogicznego im. Ewarysta

Estkowskiego

Nazw a instytucji w  rekordzie bibliograficznym

Bibliotekarze -  jest to  bardzo istotne -  winni informować czytelników 
o tym, że czasopisma i wydawnictwa ciągłe są wydawane przez instytucje
odpowiedzialne za ich m erytoryczną zawartość i kształt. Jest to  szczególnie 
widoczne w przypadku sprawozdań, biuletynów, roczników, tytułów  będą
cych organem danej insty tucji11.

Rekord hasła przygotowanego do zastosowania w rekordzie bibliogra
ficznym, zgodnie z norm ą regulującą zasady sporządzania haseł12, wygląda 
następująco:
110 \a  Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne.
410 \a  PTP.
665 \ a  Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne -  spadkobierca poznańskich: 

Towarzystwa Pedagogicznego im. E. Estkowskiego i Koła Psychologicz
nego im. E. Abramowskiego, powstało w 1938.

670 \a  Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego. -  R. 1, nr 2/4 
(1938).

11 Zob. A. Szatkowska, Hasło korporatywne w czasopismach -  zarys problematyki, ,,Bi
blioteka” 2007, nr 11, s. 197-215.

12 Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe, oprać. Maria Gajowniczek-Woźniak [et al.J, 
Warszawa 1999.
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W  rekordzie hasła w polu 110 podano nazwę przyjętą, w polu 410 tak  
zwany trop  „zob.” dla wariantów hasła korporatywnego, w polu 665 -  notę 
historyczną, w polu 670 -  ty tu ł katalogowanej pozycji.

Rekord bibliograficzny katalogowanej pozycji, czyli „Biuletynu Poznań
skiego Towarzystwa Pedagogicznego”, można zobaczyć w bazie lokalnej BU, 
w katalogu centralnym  NUKAT, a także w bazie światowej W orldCat.

W  Centralnej K artotece Haseł Wzorcowych (CKHW ) brak na razie 
haseł dla towarzystw powiązanych ze sobą: Powszechnego Towarzystwa Pe
dagogicznego w Poznaniu oraz Powszechnego Towarzystwa Pedagogicznego 
im. Ew arysta Estkowskiego w Poznaniu. Pierwsze powstało w 1918 roku, 
a w 1924 roku do nazwy dodano imię wielkiego pedagoga poznańskiego.

Rekord pierwszego, zgodnie z norm ą regulującą zasady sporządzania 
takich haseł, powinien wyglądać następująco:
110 \ a  Powszechne Towarzystwo Pedagogiczne (Poznań).
410 \ a  Powszechne Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu.
410 \ a  PTP.
510 \w  b \ a  Powszechne Towarzystwo Pedagogiczne im. Ew arysta Estkow

skiego (Poznań).
665 \ a  Powszechne Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu powstało 

w 1918. Od 1924 Towarzystwo dodało do swej nazwy imię Ew arysta 
Estkowskiego, nazwa brzmi: Powszechne Towarzystwo Pedagogiczne im. 
Ew arysta Estkowskiego w Poznaniu. Działało do 1938.

670 \ a  katalogowana pozycja -  ty tu ł wydawany przez Powszechne Towa
rzystwo Pedagogiczne w Poznaniu i/lu b  Powszechne Towarzystwo Peda
gogiczne im. Ew arysta Estkowskiego w Poznaniu.
W  tym  rekordzie występuje pole 510 -  jest to  tak  zwany trop  „zob. też” -  

mogą tu  wystąpić nazwy: poprzednia/poprzednie lub następna/następne 
wraz z kodem relacji w podpolu \w . W  tym  przypadku jest to  nazwa póź
niejsza -  po nadaniu  Towarzystwu imienia patrona.

W  CKHW  istnieje rekord hasła wzorcowego do pierwszego na terenie 
naszego kraju  (pod zaboram i, oczywiście) Polskiego Towarzystwa Pedago
gicznego w Poznaniu.
110 \ a  Towarzystwo Pedagogiczne Polskie.
410 \ a  Stowarzyszenie Pedagogiczne.
410 \a  Centralne Polskie Stowarzyszenie Pedagogiczne.
410 \ a  Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu.
410 \ a  Towarzystwo Pedagogiczne.
410 \ a  Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu.
665 \a  Pierwsze w Polsce: Towarzystwo Pedagogiczne Polskie działało 

w latach 1848-1849 (lub do 1852) w Poznaniu.
670 \ a  Szkoła Polska. R. 1, t. 1(1849).
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670 \ a  SPTN.
670 \ a  Towarzystwa naukowe w Polsce /  W aldemar Rolbiecki. -  Warszawa,

1972.
Rekord bibliograficzny katalogowanej pozycji, czasopisma „Szkoła Polska”, 

można odnaleźć w katalogu centralnym  NUKAT oraz w trzech bazach lo
kalnych: Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Na przykładzie wyżej opisanych towarzystw widać, jak  ważne są rzetelne 
i pełne informacje na tem at instytucji, szczególnie w źródłach uznawanych za 
istotne, takich jak  Słownik polskich towarzystw naukowych, a także jak  istot
ną funkcję pełnią dopowiedzenia w rekordzie hasła. To one pom agają roz
różnić daną instytucję -  zastosowanie właściwej nazwy siedziby i/lu b  nazwy 
terytorium, na którym działa organizacja, lata  działalności, określenie typu 
ciała zbiorowego lub inne, umożliwiające pełną identyfikację13.

Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne z lat 1956-1981

W  tomie pierwszym Słownika, opisującym towarzystwa naukowe działają
ce obecnie w Polsce (mowa o latach siedemdziesiątych XX wieku -  tom  
pierwszy wydano w 1978 roku), na  stronach 166-168 Andrzej Pfeiffer opisał 
Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne, założone w 1956 roku w Pozna
niu. Korzeni upatryw ano w Konwersatorium Pedagogicznym istniejącym  
od 1951 roku przy ówczesnej K atedrze Pedagogiki UAM 14.

Zarząd organizacji stanowili pracownicy U niwersytetu Poznańskiego, 
wybitne, uznane postaci nauki polskiej, profesorowie: Heliodor Muszyński, 
Leon Leja, Jan  Hellwig, Stanisław Kowalski, Józef Kwiatek czy wspomnia
ny wyżej Andrzej Pfeiffer.

Odwołując się do treści wcześniejszych, chcę podnieść sprawę powiązania 
obu towarzystw: Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego z lat 1938-1939 
oraz Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego z lat 1956-1981.

Jestem  skłonna przypuszczać, że założyciele powojennego Towarzystwa 
nie dotarli do informacji o Towarzystwie z końca lat trzydziestych. Sądzę 
też, że przyczyną niewiedzy oraz trudności w dotarciu do informacji jest 
fakt, iż jedynym  śladem działalności Towarzystwa przedwojennego był 
„Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego” oraz ak ta  znajdują
ce się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

13 Ibidem, s. 37.
14 Słownik polskich towarzystw  naukowych, t. 1: Towarzystwa naukowe działające obecnie 

w Polsce, red. L. Łoś, Wrocław 1978, s. 166-168.
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Tym  artykułem  pragnę przyczynić się do sprostowania nieścisłości czy 
wręcz mylnych informacji na  tem at wielkopolskich stowarzyszeń pedago
gicznych oraz wypełnienia luki w Słowniku polskich towarzystw naukowych. 
W ydaje mi się, że należałoby uzupełnić tom  drugi: Towarzystwa naukowe 
i upowszechniające naukę, działające w przeszłości na ziemiach polskich, 
o notę opisującą międzywojenne Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne, 
a także dodać w tom ie pierwszym do notki autorstw a Andrzeja Pfeiffera 
dotyczącej historii P T P  z lat 1956-1981 informację na tem at jego począt
ków (la ta  1938-1939).

W  codziennej pracy katalogerów często sięga się do różnych źródeł infor
macji, aby spełnić wymogi norm  i standardów  międzynarodowych przyję
tych do stosowania w bibliotekach naszego kraju. W idać zatem, jak  ważne 
jest, aby w m iarę odkryw ania nowych m ateriałów  korygować informacje 
w zbiorach już opublikowanych, a także propagować je w źródłach aktual
nie preferowanych, np. w W ikipedii15.

ir' Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna% C5%  
84skie_Towarzystwo_Pedagogiczne [dostęp 27.05.2008].
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