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W 11 działach zestawiono 2019 tytułów poczynając  od 
ogólnych i źródeł, następnie wedle kryterium chronologicznego 
— wydzielono tu średniowiecze do 1526 r. (poz. 438-689), cza-
sy nowożytne 1526-1792 (poz. 690-1035), stulecie XIX datowa-
ne tu na lata 1792-1918 (poz. 1036-1327) oraz wiek XX w ra-
mach ośmiu dekad 1919-1999 (poz.1328-1978). Zamyka tę 
część uzupełnienie bibliografii  za lata 1945-1989, za nią  idą 
wykazy skrótów oraz indeksy i pozostałe informacje  ułatwiające 
korzystanie z przejrzyście sporządzonego  dzieła. Zostało ono 
sporządzone  wzorowo i zastępuje (mam na uwadze zwłaszcza 
wspomniany rozdział wstępny) syntezę historiografii  czeskiej 
powojennego półwiecza a zwłaszcza ostatniej dekady. 

M.  K. 

Uźsienio  lituanistika.  Humanitariniai  mokslai.  Moks-
linis  informâcinis  rinkinys.  4-8, Vilnius 1995-1999, 
s.144 + 179 + 138 + 236 + 208. 

Przed laty, jeszcze za czasów istnienia Akademii Nauk Li-
tewskiej SRR, jej Centrum Informacji  Naukowej wydawało po-
żyteczne przewodniki bibliograficzne,  poświęcone lituanistyce 
za granicami (Lituanistika  za rubieżom), w tym sprofilowane, 
jak zeszyt 7 (Problemy  chrystianizacji Litwy w historiografii  PRL, 
Wilno 1984), przygotowany przez Henrykę Ilgiewicz. W innych 
tomikach również dominowała literatura polskojęzyczna i tak 
też jest w nowej serii, firmowanej  przez Centrum Informacji 
Naukowej Instytutu Filozofii,  Socjologii i Prawa LAN, a po je-
go podziale (co zasygnalizowano w z. 5) Instytutu Filozofii  i So-
cjologii w Wilnie. W zespole redakcyjnym nadal poczesne miej-
sce zajmuje dr H. Ilgiewicz. 

W kolejnych zeszytach znajdujemy problemowe zestawie-
nia poprzedzone syntetycznymi omówieniami za wybrane la-
ta (np. 1979-1984, 1994-1995) na temat kulturalnych aspektów 
Reformacji  w WKs.L. w świetle badań litewskich i polskich, to-
lerancji religijnej, Żydów litewskich, językowych kontaktów li-
tewsko-niemieckich itd. W części dokumentacyjnej prezento-
wane są  publikacje z zakresu historii, językoznawstwa, literatu-
ry, sztuki, filozofii,  socjologii i demografii. 

Seria humanistyczna Uźsienio  lituanistika  obrazuje prze-
miany w humanistyce litewskiej ostatnich lat a także dorobek 
lituanistyki zagranicznej, w której nadal dominuje historiogra-
fia  polska. Niestety wraz z zeszytem 8 otrzymałem wiadomość 
z Wilna, że ze względu na trudności finansowe  pożyteczna ta 
seria nie będzie kontynuowana. 

M.  K. 

Spis zawartości  prasy wielkopolskiej,  zeszyty 1-15. 
Opracowały Krystyna Jazdon, Maria M i c h a ł o w -
s k a i Hanna W i e l a n d, Poznań 1997-2000. 

W ramach serii „Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Po-
znaniu" pod łącznym  numerem 22 ukazało się dotąd  piętnaście 
zeszytów Spisu,  zawierających  podstawowe informacje  o zawar-
tości prasy wielkopolskiej (wydawcy skromnie zastrzegają,  że 
nie jest to bibliografia  w pełnym słowa znaczeniu, brakuje w niej 
bowiem gruntownych wstępów, omówienia literatury przedmio-

tu czy rozwiązania  pseudonimów i kryptonimów). Spis  służyć 
ma celom praktycznym jako informator  o zawartości najstar-
szych gazet poznańskich. Takie rozwiązanie  jest w pełni uzasad-
nione możliwościami kadrowymi książnicy  a zarazem zapotrze-
bowaniem społecznym na podstawowe informacje  o możliwo-
ściach badawczych. 

Prezentacja treści danego czasopisma jest jednak poprze-
dzona podstawowymi informacjami  na jego temat, podawanym 
tytułom artykułów towarzyszy zaś zwięzła (nierzadko jednowy-
razowa) charakterystyka treści. Pomocne są  też indeksy. Uła-
twią  one korzystanie ze źródła oryginalnego, zwalniając  uży-
tkownika mikrofilmu  (bo oryginałów już z reguły biblioteki po-
znańskie z uwagi na ich dobro nie udostępniają)  z wertowania 
wszystkich klatek. Dotychczasowe zeszyty obejmują  następują-
ce pozycje prasowe: „Wielkopolanin" (1848-1850), „Pismo dla 
Nauczycieli Ludu i Ludu Polskiego" (1845), „Tygodnik Poznań-
ski. Pismo Naukowo-Literackie" (1862-1863), „Wiarus" (1849-
-1850), „Lech. Tygodnik Ilustrowany" (1878-1879), „Rozrywki 
Literackie prozą  i wierszem" (1824-1825), „Weteran Poznań-
ski" (1825), „Mrówka Poznańska" (1821-1822), „Tygodnik Li-
teracki" (1838-1845), „Krzyż a Miecz. Pismo Literacko-Kry-
tyczne" (1850), „Gazeta Wielkopolska — Niedzielna" (1848-
-1850), „Rok... pod względem oświaty, przemysłu i wypadków 
czasowych" (1843-1846), „Dwutygodnik dla Kobiet. Pismo be-
letrystyczne i naukowe" (1881-85), „Goniec Polski" (1850-51), 
„Kórniczanin" (1875), „Sobótka. Tygodnik beletrystyczny ilu-
strowany" (1869-1871), „Przegląd  Poznański" (1845-65), „Prze-
gląd  Wielkopolski historyczny i literacki" (1867, 1869) oraz „Ty-
godnik Wielkopolski" (1871-1874). 

Prezentacja treści poprzedzana jest reprodukcją  karty ty-
tułowej danego czasopisma (słusznie), natomiast problematycz-
ne wydaje się powtarzanie dwustronicowej przedmowy Od  re-
dakcji  pióra dyrektora Artura Jazdona. Jest ona rzeczowo napi-
sana (informacja  o zbiorach prasowych Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Poznaniu, potrzebie przewodnika i jego układzie) i nieo-
dzowna, jednak w pełnej postaci wystarczyłoby ją  zamieścić 
w zeszycie pierwszym, w kolejnych odwołując  się do niej i przy-
pominając  podstawowe założenia wydawnictwa. 

Spis  jest wielce przydatny dla badaczy (zwolnienie z wer-
towania całości mikrofilmów!)  a ułatwi też prace na semina-
riach dyplomowych, zwłaszcza z historii i polonistyki oraz pra-
soznawstwa, co jest istotne w związku  z coraz liczniejszymi ma-
gisteriami i licencjatami. Zmorą  przecież staje się wąski  zakres 
tematów, niosący  za sobą  różnorodne niebezpieczeństwa. Stąd 
użytkownicy oczekują  na kolejne zeszyty, w tym dotyczące  naj-
większych tytułów prasowych, które będą  wymagały podziału 
materiału na szereg części. 

Na koniec jeden postulat. Rozumiemy, że Spis  nie zastąpi 
pełnej bibliografii,  niemniej jednak oczekiwalibyśmy uwzględ-
nienia we wstępach podstawowych opracowań na temat prezen-
towanych tytułów prasowych, zwłaszcza w wypadku istnienia 
monografii. 

B. K. 

Chyrowiacy.  Słownik  biograficzny  wychowanków Za-
kładu  Naukowo-Wychowawczego  OO. Jezuitów  w Chy-
rowie 1886-1939. Opracowali Ludwik G r z e b i e ń , 
Jerzy K o c h a n o w i c z , Jan N i e m i e c, Wydawnic-


