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storyka  w dobie  rewolucji informatycznej.  Podkreślił on, że sprawą  pilną  staje się wypracowanie sposobów wykorzystania 
opracowań dostępnych jedynie w postaci elektronicznej. Zaznaczył przy tym, że tradycyjny model kształcenia historyczne-
go staje się już nieaktualny. Należy go zmodyfikować  w duchu gruntownego przygotowania studentów do współpracy 
z komputerem, zarówno pod kątem  poszukiwania i opracowania przy jego pomocy materiałów, jak i pod względem przy-
szłej pracy zawodowej. Za ciekawy i wartościowy należy uznać tekst Aleksandra Bołydrewa O zastosowaniu skanera  w pracy 
historyka.  Autor ujął  problem pod kątem  wykorzystania skanera w trybie graficznym  i tekstowym oraz wykorzystania tego 
typu urządzenia  do odczytywania mikrofilmów  i jego współpracy z drukarką.  Postawił też postulat publikowania zarówno 
w formie  tradycyjnej (drukowanej) i na nośnikach elektronicznych. Szczególnie ciekawy jest tekst Agnieszki Gut Formy 
kształcenia  w zakresie  nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie  Szczecińskim.  Stan  obecny i postulaty.  Autorka podniosła 
problem zbyt małej liczby godzin zajęć z nauk pomocniczych historii, którą  należałoby zwiększyć. To pozwoli na zapozna-
nie studentów z najbardziej podstawowymi problemami wiedzy z tych nauk. Tekst Arkadiusza Adamczyka O potrzebie 
poszerzenia zasięgu nauk pomocniczych historii w warsztacie naukowym historyka  — specjalisty dziejów  najnowszych prowadzi 
do konkluzji podobnej jak w przypadku E. A. Mierzwy i A. Bołdyrewa. Chodzi o tworzenie elektronicznych bibliotek 
i archiwów. Problem ten, zdaniem Autora, jest bardzo istotny w przypadku historii najnowszej. Szczególnie ważny okazuje 
się tekst artykułu Marka Dutkiewicza O potrzebie, możliwościach i perspektywach  studiów  nad  historią dawnego  uzbrojenia 
i ubioru wojskowego  — kilka  uwag. Autor zaznaczył, że program uniwersytecki studiów historycznych w Polsce nie obejmu-
je jako osobnej dyscypliny problematyki dawnej broni i uniformu.  Tymczasem społeczna popularność tej tematyki i potrze-
by muzealne wymagają  zmiany tego stanu rzeczy. Autor zalecił wprowadzenie specjalistycznych seminariów oraz studiów 
podyplomowych z zakresu historii wojska i broni. Wreszcie Roman Stelmach w tekście Praktyki  studenckie  w Archiwach 
Państwowych — głos  w dyskusji  wskazał, że studenci — praktykanci powinni być wykorzystywani nie tylko przy najprost-
szych pracach archiwalnych. Warto powierzać im także realizację kwerend, co pozwoli nauczyć ich nie tylko wykorzystywa-
nia zasobu, ale i formułowania  odpowiedzi dla petentów. 

Druga grupa tekstów, na które chciałbym zwrócić uwagę, traktuje problematykę w sposób opaczny i świadczący  o bra-
ku kompetencji ich autorów. Tekst Macieja Szczurowskiego pod „barokowym" tytułem Linguistic turn, postmodernizm, 
narzędzia  narracji i inne współczesne dylematy  filozoficzno-metodologiczne  historii a treści nauczania wstępu do  badań  histo-
rycznych jest jedynie streszczeniem, a częściowo dosłownym zacytowniem, publikowanych wcześniej poglądów  Jerzego 
Topolskiego, dotyczących  głównie narracji historycznej. Również drugi artykuł tegoż Autora O integrującej  roli źródłoznaw-
stwa wśród  nauk pomocniczych historii to w zasadzie informacje  spotykane w powszechnie dostępnych skryptach. Także ze-
stawem ogólników i stwierdzeń dla historyka zupełnie oczywistych (np. „Warsztat naukowy historyka nie istnieje bez nauk 
pomocniczych historii" — s. 92) jest artykuł Wandy Roman Nauki  pomocnicze historii — realizacja przedmiotu  i propozycje 
zmian. Zawarte w nim poglądy  dotyczące  treści nauczania nauk pomocniczych historii, są  znane ze wstępów w popularnych 
podręcznikach do tego przedmiotu. W tym samym duchu utrzymany jest tekst Henryka Stańczyka Nauki  pomocnicze 
historii a warsztat  naukowy historyka.  Jest to pozbawiona cech nowatorskich refleksja  nad koniecznością  kontynuowania 
nauki warsztatu historyka na seminarium magisterskim. Relatywnie najsłabszy jest komunikat Małgorzaty Dobrowolskiej 
Czego  oczekujemy podejmując  studia  z archiwistyki?  — przedstawiciela III roku studentów. Autorka uważa za zbędne 
prowadzenie dodatkowych wykładów z zakresu historii pisma, dokumentu i kancelarii dla studentów specjalności archiwal-
nej. Uważa ona, że problematyka ta jest całkowicie nieprzydatna studentom na archiwistyce. Taki „kwiatek" świadczący 
o zupełnej nieznajomości specyfiki  studiów specjalizacji archiwalnej musi dziwić u studenta III roku. Tym bardziej włącze-
nie tego rodzaju głosu do publikacji poświęconej między innymi archiwistyce, świadczy o badawczej i dydaktycznej niedoj-
rzałości jej naukowego redaktora. 

Podsumowując,  należy stwierdzić, że w pracy obok głosów wnoszących  poglądy  istotne, nowatorskie i wartościowe, 
występują  też teksty słabe, które źle świadczą  kompetencjach ich autorów. Warto o tym pamiętać przy doborze uczestni-
ków konferencji. 

Andrzej  Wałkówski 
Filia  Akademii  Świętokrzyskiej 

w Piotrkowie  Trybunalskim 

Rafał  T. P r i n k e, Fontes  ex machina. Komputerowa  analiza  źródeł  historycznych,  Polska 
Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycz-
nych, Poznań 2000, ss. 342. 

Rafał  T. Prinke — filolog  angielski i doktor historii jest pracownikiem Centrum Elektronicznych Tekstów Humani-
stycznych, interesuje się między innymi teorią  tekstu elektronicznego, metodyką  badań genealogicznych i historią  idei 
w zakresie europejskiej tradycji hermetycznej. Tym razem zainteresowania swoje skoncentrował na problemach związa-
nych z komputerową  analizą  źródeł historycznych. Zastosowanie metod i technik komputerowych budziło od dawna w śro-
dowisku historycznym wiele pasji i nieporozumień. Istnieje pilna potrzeba szerszej refleksji  metodologicznej nad proble-



Artykuły recenzyjne i recenzje 

mami związanymi  z tymi zagadnieniami. Praca Prinkego dotyka praktycznie wszystkich spraw związanych  z tym tematem 
i jest pierwszą  w polskiej literaturze historycznej omawiającą  je w tak szerokim zakresie. Dlatego też trudno jest w krótkim 
tekście omówić i dyskutować z wszystkimi tezami Autora. Konieczna będzie szersza dyskusja nad problemami omawianymi 
w książce  i proponowanymi przez autora rozwiązaniami. 

Książka  składa się z pięciu zasadniczych rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest historii technik i metod kompute-
rowych, pierwszym doświadczeniom, ogromnym nadziejom i klęsce w konkretnej praktyce badawczej. Tu też Autor stara 
się wskazać na przyczyny takiego stanu rzeczy i sformułować  założenia, które byłyby podstawą  do stworzenia modelu 
zastosowania tego rodzaju technik i metod w analizie źródeł historycznych. 

Po analizie przyczyn niechęci historyków do komputerów, autor stwierdza, że mogą  one przyczynić się do zwiększenia 
precyzji, dyscypliny i świadomości badawczej. Otrzymujemy wizję globalnej komputeryzacji badań naukowych, w których 
„badacz będzie miał w zasięgu ręki wszystkie niezbędne materiały i narzędzia warsztatowe, a jego praca polegała będzie na 
konstruowaniu algorytmów analizowania, wnioskowania i uogólniania" (s. 15). Postuluje stopniowe przeniesienie kryte-
riów oceny merytorycznej historyków z liczby opublikowanych przez nich monografii  i artykułów, a tym samym rezultatów 
badań, na ich wkład w opracowanie metod badawczych i przygotowanie baz danych. Stwierdza: „Przestanie być aż tak 
ważny rezultat badania, a liczyć się będzie przede wszystkim metoda dochodzenia do rezultatu, czyli algorytm, który będzie 
można zastosować do innych zbiorów podobnych danych" (s. 15). Środkiem do takich zmian powinno być powstanie 
ogólnie dostępnych elektronicznych edycji źródeł, jak też zmiana nastawienia środowiska akademickiego do ich wartości. 

Wykorzystanie komputera w tradycyjnych badaniach warsztatowych historyka określa się mianem technik. Kompute-
rowe metody to zastosowanie istoty działania komputera, czyli algorytmu, do rozwiązywania  problemów badawczych, 
a także wykorzystanie go jako meta narzędzia umożliwiającego  tworzenie narzędzi wirtualnych. Stosowanie komputera 
wymaga opanowania podstawowych technik i przyswojenia aparatu pojęciowego, będąc  jednocześnie dobrym wstępem do 
konstruowania algorytmów i programowania. Najczęściej używanymi dotychczas narzędziami programowania były edytory 
tekstu i bazy danych. 

Edytor tekstu jest nośnikiem tekstu elektronicznego umożliwiającym  odczytanie znaków alfanumerycznych,  bez roz-
poznawania ich wartości semantycznej. Baza danych to odpowiednik kartotek, katalogów, tabel, indeksów itp. Do chwili 
obecnej w tradycyjnej metodzie badawczej informacje  wydobywano ze źródła i ręcznie umieszczano w bazie. W czasie tego 
procesu badacz przeprowadzał niezbędną  normalizację danych, aby umożliwić ich elektroniczne przetwarzanie. Przykła-
dem tego może być normalizacja nazwiska w badaniach demograficznych,  co prowadziło często do arbitralnych decyzji 
i uproszczeń. Autor proponuje usunięcie (!) historyka z tego etapu badawczego poprzez stworzenie systemu umożliwiają-
cego automatyczne generowanie bazy bezpośrednio ze źródła. Pozwoliłoby to na przyśpieszenie procesu badawczego 
i wyeliminowało powtarzanie przez różnych badaczy tych samych czynności: odczytu, normalizacji, modernizacji i korekty. 
Podstawą  do tworzenia różnego rodzaju stanu źródła dla odbiorców — naukowych, popularnonaukowych czy popularnych, 
może być tylko edycja elektroniczna. Powinna ona zawierać, oprócz tekstu, zrozumiałe dla programów komputerowych 
informacje  opisujące  fragmenty  łańcuchów znakowych, umożliwiające  ich późniejsze odszukanie i przetwarzanie. Powstały 
tekst stanie się hybrydą-połączeniem  tekstu tradycyjnego i jego opisu, zwanego odnotowaniem. Jest to najważniejszy etap 
edycji, ponieważ wprowadzona zostaje do niego w tym momencie wiedza pozaźródłowa wydawcy. Edycja elektroniczna 
może być następnie rozwijana przez innych wydawców, kumulując  wiedzę specjalistów z danych dziedzin wiedzy. Praca 
włożona w jej przygotowanie byłaby porównywalna z wysiłkiem tradycyjnego wydawcy, a czas potrzebny na stworzenie bazy 
danych i transformacji  dla innego odbiorcy spadałby praktycznie do zera. Tak przygotowana edycja źródła historycznego 
umożliwia formułowanie  pytania badawczego w języku programowania. Sformułowanie  takie, to nic innego jak opracowa-
nie algorytmu przetwarzania danych, czyli zastosowanie metody komputerowej w naukach humanistycznych. 

Idea automatycznego przetwarzania źródeł historycznych na podstawie ich edycji elektronicznej zostaje rozwinięta 
w rozdziale drugim. Punktem wyjścia jest tekst, będący  nośnikiem wiedzy, z którego można wydobyć podstawowe elementy 
i poddać je analizie statystycznej. Wyróżniamy dwa typy źródeł: informatycznie  efektywne  i informatycznie  potencjalne. 
Pierwsze z nich, mając  wyraźną  i spójną  strukturę, są  łatwe do prezentacji w bazie danych, drugie, pozbawione struktury 
wymagają  reprezentacji w formie  elektronicznej edycji tekstu. W analizie teoretycznej podstaw adnotacji, tekst traktowany 
jest jako „ta warstwa źródła, którą  można zwielokrotnić (powielić, zakodować) przy pomocy tego samego lub innego 
systemu językowych znaków umownych" (s. 34). Tekst może być więc przedstawiony w formie  elektronicznej. Jednoznacz-
na interpretacja tekstu w postaci elektronicznej w chwili obecnej stwarza wiele problemów w związku  z ograniczonymi 
możliwościami kodowania 8-bitowego. Przed ostatecznym wprowadzeniem w życie 16- bitowego systemu kodowania (Uni-
code — ISO 10646), w polskim przypadku, powinno się stosować normę ISO-8859 z dodaniem mnemoników-SGML 
(Standard Generalized Markup Language) umożliwiających  wprowadzenie do tekstu znaków z różnych alfabetów.  Zapew-
nia to jednoczesną  niezależność od platformy  i programu, dając  pełną  wymienialność i jednoznaczność zakodowanych 
tekstów. Otrzymany w taki sposób „czysty" tekst może zostać poddany adnotacji, którą  rozumiemy jako zakodowanie 
w języku zrozumiałym dla komputera informacji  o tekście. Informację  taką  przyjęło się nazywać metatekstem. Jeżeli tekst 
elektroniczny zapewnia łatwe wyszukiwanie ciągów  znaków i symboli, to sam zapis informacji  o nim i o jego zawartości 
w języku zrozumiałym dla komputera jest bardziej skomplikowany. Adnotacje metatekstowe mają  za zadanie nie tylko 
opisać tekst w postaci liniowej, ale także zapewnić powiązania  pomiędzy poszczególnymi jego elementami. Połączenia 
takie nazywamy hypertekstem. Widziany w taki sposób tekst zbliżony będzie do ideału tekstu grupy filozofów  amerykań-
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skich określanego mianem modelu OHCO (Ordered Hierarchy of  Content Obiects), który stał się podstawą  do opracowa-
nia globalnych zasad edycji elektronicznych — TEI (Text Encoding Initiative). 

Możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje adnotowania tekstu: proceduralne — określające  czynności, jakie należy 
wykonać na tekście, i deklaratywne — opisujące,  czym są  poszczególne fragmenty  tekstu. Poszczególne typy odnotowywa-
nia wykonywane były przez właściwe sobie języki. W historii metod adnotowania tekstu rewolucyjny okazał się pomysł 
Williama W. Tunnicliffe'a,  postulujący  oddzielenie wyglądu  tekstu od jego zawartości informacyjnej,  który doprowadził do 
powstania SGML, uznanego w 1986 r. za międzynarodowy standard elektronicznego kodowania i wymiany dokumentów. 
SGML to nie język odnotowywania, ale metajęzyk określający  reguły tworzenia takich języków. Jedną  z najważniejszych 
nowości SGML była deklaracja typu dokumentu (DTD). Najbardziej znaną  aplikacją  SGML, jest HTML (Hyper Text 
Markup Language) — język adnotowania hypertekstu w sieci internetowej. Przełomem w podejściu środowiska humani-
stycznego do wykorzystania komputerów był jednak dopiero koniec lat osiemdziesiątych,  a jego rezultatem było opracowa-
nie zasad TEI. 

Autor poświęca następnie dużo miejsca na omówienie praktycznych aspektów zasad TEI, podając  konkretne przykła-
dy pracy z oprogramowaniem umożliwiającym  elektroniczną  edycję odnotowanego tekstu źródłowego. 

Trzecia część książki  poświęcona jest bazie danych jako reprezentacji wiedzy źródłowej. Elektroniczna edycja zawiera-
jąca  zakodowany opis oznaczonych elementów, pozwala na manipulowanie zawartością  tych elementów, czyli na ich 
automatyczne przetwarzanie. W praktyce zawartość elementów wydobytych z tekstu elektronicznego zostaje umieszczona 
w bazie danych, która jest pewną  selekcją  danych źródłowych. Selekcja taka jest niezbędna dla swobodnego manipulowa-
nia powstałymi w ten sposób zbiorami elementów. Wyróżniamy dwa rodzaje baz danych: relacyjne — w których dane 
przechowywane są  w tablicach i obiektowe — oparte na określonej strukturze, gdzie przedmiotem analizy jest obiekt, 
rozumiany jako określony fragment  rzeczywistości. Model relacyjny był dotychczas najczęściej stosowany w analizie da-
nych. Obiektowe bazy o potencjalnie dużych możliwościach, trudniejsze jednak w realizacji, nie były szerzej stosowane. 

Jednym z podstawowych problemów przy tworzeniu bazy jest opracowanie modelu danych historycznych w oparciu 
0 konkretne źródło. Potrzebna jest konfrontacja  wiedzy o źródle i specyfiki  przekazywanych przez nie informacji  z wymo-
gami techniki komputerowej. Tutaj znajdujemy dokładniejszą  analizę projektu kleiro, autorstwa Manfreda  Thallera. Kon-
cepcją  leżącą  u jego podstaw było „podejście zorientowane źródłowo" rozumiane jako wprowadzanie do bazy danych bez 
ich przetwarzania, opartych na strukturze źródła. Podejście takie pozwala na tworzenie bazy bez specjalnego przeznacze-
nia i umożliwia jej adaptację dla różnych użytkowników. Następny etap, przetwarzanie i analiza powinien być już całkowi-
cie zautomatyzowany. Projekt ten z powodu trudności nie został doprowadzony do końca. 

Przygotowanie edycji elektronicznej i bazy danych stanowi podstawę do następnego etapu, analizy informacji  źródło-
wych, który omówiony jest w rozdziale czwartym. Aby wykorzystać informacje  zawarte w źródle, badacz dokonuje wyszuka-
nia i porównywania zawierających  je elementów, wnioskując  następnie na podstawie zestawień konkretnych danych. Pro-
ces ten może zostać wykonany elektronicznie przez stworzenie algorytmu podającego  komputerowi, jakie czynności powi-
nien wykonać w celu realizacji zadania. Etap jest delikatny, wymaga od historyka umiejętności precyzyjnego myślenia 
kategoriami algorytmu, powinien też być zrozumiały dla informatyka  piszącego  program. Powstałe algorytmy powinny być 
poddawane publicznej dyskusji, co pozwoliłoby na ich systematyczne doskonalenie, a tym samym na upowszechnienie 
metod komputerowych. 

W rozdziale piątym  powracamy do modelu badań komputerowych, który przedstawiony na początku  pracy w ogólnych 
zarysach, staje się bardziej precyzyjny i konkretny. W momencie, gdy edycja elektroniczna źródła osiągnie  odpowiedni 
poziom, kiedy powstaną  bazy danych, rola badacza zostanie sprowadzona do stawiania pytań badawczych i poszukiwania 
na nie odpowiedzi poprzez opracowywanie algorytmów. Podobnie jak w przypadku dotychczasowych prac historyków, 
rezultaty badań w formie  elektronicznej powinny być czytelne dla innych badaczy. Można je udostępniać przez Internet, 
analizując  przy pomocy algorytmów istniejących  lub nowo stworzonych. Samo autorstwo badań staje pod znakiem zapyta-
nia. Posiadając  wiele programów pozwalających  na wielostronne opracowanie źródła, dostępność wielu edycji elektronicz-
nych może spowodować, że proces badawczy sprowadzi się do wciśnięcia komputerowego klawisza. Kogo uznać za autora: 
programistę piszącego  algorytm, edytora tekstu elektronicznego, czy też użytkownika stawiającego  pytanie badawcze. Jeśli 
jest nim twórca pytania, niesie to ze sobą  głębokie przemiany w tradycyjnej akademickiej hierarchii. 

Ogólnie problemy komunikacji pomiędzy historykiem i programistą,  zrozumienie istoty funkcjonowania  komputera 
1 użytkowania programów powinny być przedmiotem głębszej refleksji,  stając  się jednocześnie programem edukacyjnym 
w całym tego słowa znaczeniu. 

Idea komputerowej analizy źródeł historycznych zaprezentowana w pracy zasługuje na uznanie. Takie spojrzenie na te 
zagadnienia zakłada jednak spełnienie szeregu warunków. Jednym z najważniejszych jest prawidłowe adnotowanie tekstu. 
Oznakowanie poszczególnych elementów tekstu wydaje się najbardziej delikatnym etapem. Chciałbym w tam celu powołać 
się na dwa przykłady przytoczone w książce.  Pierwszym jest propozycja oznakowania nazwisk przez przypisanie im pewnej 
regularnej formy  (s. 92-93), drugim identyfikacja  osoby przy pomocy klucza (s. 144). Celem takiego posunięcia jest chęć 
szybkiego wyszukiwania nazwisk i osób. W konkretnych przypadkach rozwiązanie  takie możemy uznać za dobre, jeżeli 
jednak nazwiska są  zmienne, inaczej zapisane, nawet częściowo, czy jest możliwe przypisanie im stale tej samej regularnej 
formy.  Czy przypisana wartość nie będzie nadana arbitralnie? Pozwoli to na pewno szybko odszukać nazwiska, identyfika-
cja pozostanie jednak wątpliwa.  Rozwiązanie  takie możemy wyobrazić sobie jedynie w wypadku, gdy wydawca będzie za 
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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. 


