Zapiski krytyczne i sprawozdania

pedią ogólnej wiedzy, przewodnikiem po utrwalonych na piśmie ideach i osiągnięciach przeszłości i teraźniejszości. Gdy
sam kocha książkę, potrafi się nią życzliwie dzielić... Jednak
nie zawsze użytkownicy patrzą łaskawym okiem na bibliotekarza. Zwykle zarzucają mu... rzekome zbyt wielkie utrudnianie
dostępu do posiadanych i przezornie pilnie strzeżonych skarbów". Z taką opinią redaktor dzieła, aktualny szef Biblioteki
Naukowej Kolegium Jezuitów w Krakowie (z pewnością, choć
nie podpisany, on jest autorem przedmowy) polemizuje, dając
zwięzłą charakterystykę Jubilata.
Książka składa się z czterech części, z których pierwsza
(Człowiek i dzieło) dotyczy jego postaci. O Czesławie Michalunio (ur. 1919), który był dyrektorem Biblioteki Filozoficznej od
1954 do 2000 r., piszą Roman Darowski, jeden z najczęstszych
jej użytkowników, podobnie jak Tadeusz Ślipko (nagłówek jego
szkicu dał też tytuł całości) oraz najbliższe współpracowniczki,
Aleksandra Ostrowska i Halina Madrjas. Oddali oni hołd niezwykle pracowitemu Librorum Amatori, którego zajęcia biblioteczne dominowały nad innymi, ale i tych nie brakowało —
prowadził wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Krakowie oraz w pięciu innych uczelniach kościelnych, był
autorem kilku podręczników i skryptów, kilku artykułów z pogranicza filozofii, opracował też w internecie zbiór 8 tysięcy łacińskich przysłów, powiedzeń i sentencji.
Dla historyka kultury interesujące będą trzy następne części, dotyczące bibliotek dawnych i współczesnych. Pierwsza poświęcona jest księgozbiorom jezuickim w Krakowie, poczynając od okresu staropolskiego, który omówił w obszernym studium najwybitniejszy ich znawca, Ludwik Grzebień SJ. Ich
późniejsze losy naszkicował Kazimierz Konopka (przedruk
krótkiego tekstu z lat 1910-1912); tekst nie żyjącego już Dietricha Herzoga ma charakter wspomnieniowy i dotyczy okoliczności uratowania przed zagładą krakowskiej Biblioteki Jezuitów podczas II wojny światowej. Monografia Biblioteki Naukowej pióra Kornelii Wody zawiera zarys jej dziejów oraz charakterystykę zbiorów. Klasyk historiografii zakonnej, Stanisław
Bednarski, swego czasu (na II Zjazd Bibliotekarzy Polskich
i IV Zjazd Bibliofilów Polskich w 1929 r.) ogłosił druczek
o bibliotece jakobina a następnie carskiego dygnitarza Józefa
Kalasantego Szaniawskiego (zm. 1843), zdrajcy sprawy narodowej, przy tym pasjonata — bibliofila, która po śmierci właściciela znalazła się w Krakowie i została włączona po powrocie w 1867 r. do tego miasta jezuitów do utworzonej wówczas
książnicy ich Prowincji Małopolskiej.
O poszczególnych kolekcjach zakonnych w części III tomu piszą kolejni autorzy (m.in. L. Grzebień, Ludwik Piechnik SJ, Jerzy Paszenda SJ), którzy zajmują się m.in. zbiorami podręczników, lokalami, tekstami muzycznymi, zbiorami
z Grodna, Połocka, Tarnopola i Bądkowic koło Chyrowa, a także postaciami bibliotekarzy, zwłaszcza Adama Kochańskiego
z drugiej połowy XVII w. Ogłoszono też po raz drugi (pierwodruk z 1925 r.) list Kaspra Niesieckiego (1682-1744) z 1732 r.

do ówczesnego referendarza koronnego Józefa Andrzeja Załuskiego, stanowiący wynik przeprowadzonej na zlecenie przyszłego biskupa kijowskiego kwerendy bibliotecznej w zbiorach
zakonnych. Dział zamyka podstawowa bibliografia do bibliotek
zakonnych w całości oraz w poszczególnych kolegiach, zestawiona przez A. P. Biesia SJ.
Natomiast na krótki ale treściwy dział „Virtualia" składają się informatory o bazach bibliotecznych oraz o internetowej
bazie DICTA (http://www.jezuici.krakow.pl). Książka ma istotne znaczenie materiałowe, zawiera też kilka cennych opracowań nowszych i przypomina dawniejsze trudno dziś dostępne
teksty dotyczące bibliotek. Jezuici krakowscy tym wydawnictwem złożyli piękny hołd swemu sędziwemu konfratrowi.
B. K.

Fondy a sbirky Archivu Akademie ved Ceské republiky.

Opracowali Hana Barvikova, Helena J a n d e r o v a i Vaclav Podany, Archiv Akademie Ved
Ceské Republiky, Praha 1999, ss. 362.

Przewodnik po zbiorach Akademii ukazał się jako nr 13
w cyklu „Studia Historiae Academiae Scientiarum" w Pradze
i obejmuje obok wstępu (zarys historyczny i charakterystyka
kolekcji) działy obejmujące instytucje (1-251), osoby (252-483), zbiory (484-493) oraz Bibliotekę Archiwum (494). Całość zaopatrzona jest w obszerne indeksy — osobowy, instytucji i czasopism, problemowy oraz rzeczowy. Dwa pierwsze są
najobszerniejsze, obejmujący instytucje został podzielony na
część historyczną oraz zbiory Czechosłowackiej Akademii
Nauk, w których wyodrębniono sześć części: powstanie, kierownictwo naukowe, aparat administracyjny, organy pomocnicze wraz z radami i komisjami, dokumentacja osobowa oraz
społeczny ruch naukowy.
Tradycje badawcze związane są z Królewskim Czeskim
Towarzystwem Naukowym (1784) i następnymi organizacjami
powstałymi w XIX w. oraz po odzyskaniu niepodległości, aż po
CzAN (1952), przekształconą w Czeską po oddzieleniu się Słowacji. Bogata dokumentacja pochodzi z czasów powołanej
w 1890 r. Czeskiej Akademii Umiejętności i Sztuk, której miejsce zajęła wspomniana Czechosłowacka Akademia Nauk. Jej
gmach główny znajduje się naprzeciw sławnego Narodnego Divadla. Zorganizowane archiwum prowadzi — obok nadzoru
nad zbiorami — działalność naukową w zakresie informacji
o posiadanych zasobach. Nakładem wydawnictwa „Academia"
ukazała się m.in. dokumentacyjna praca: Alena Slechtova i Josef Levora, Clenkové Ceské Akademie Ved a Umëni 1890-1952,

Praha 1980, II wyd. 2004, s. 444.
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