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wstęp

Ile druków wydano na Śląsku Czeskim, ogółem i w poszczególnych języ-
kach: polskim, czeskim, niemieckim i łacińskim? Odpowiedzi na to pytanie 
należy szukać w bibliografiach, zapewne w ogólnych czeskich, ale również 
w polskich, austriackich i niemieckich. Niestety, nie ma, jak dotąd, jednej, 
kompletnej bibliografii Śląska Czeskiego, obejmującej całość piśmiennic-
twa we wszystkich językach, nie ma czeskiej, polskiej, czy też austriac-
kiej bibliografii Śląska Czeskiego. Nie pozostaje więc nic innego, jak sko-
rzystać z bibliografii cząstkowych. Główny problem badawczy niniejszego 
tekstu stanowi śląska bibliografia terytorialna, wydawana w Czechach, 
jako pewien rodzaj opracowania bibliograficznego, wyodrębnionego przede 
wszystkim ze względu na terytorium (Śląsk Czeski), czas (1918-2018), zasięg 
formalno-wydawniczy (książki, czasopisma, kalendarze, druki ulotne) oraz 
zasięg językowy (głównie język czeski, ale także polski, niemiecki, łaciński). 
Chodzi o przedstawienie najważniejszych dokonań, dotyczących rejestracji 
śląskiego dorobku wydawniczego poprzez bibliografię czeską od początku 
XX w. aż po czasy współczesne. Przegląd bibliografii zostanie przeprowa-
dzony w ujęciu chronologicznym, przy czym wydzielono węższe odcinki cza-
sowe. Dzięki eksploracji bibliografii z autopsji, katalogowych baz danych, 
bibliotek cyfrowych oraz zasobów sieciowych zebrano podstawowe źródła 
bibliograficzne o zakresie ogólnym, tj. te, które przynajmniej nominalnie nie 
ograniczają się w doborze dokumentów do jakiejś dziedziny wiedzy (bądź do 
jakiejś formy wydawniczej). Spis opracowań bibliograficznych, stanowiący 
załącznik do rozprawy, stał się zarazem przedmiotem dalszej analizy prze-
prowadzonej za pomocą metody bibliograficznej. Chodziło o ustalenie daty 
powstania pierwszej czeskiej bibliografii dotyczącej Śląska, etapów i czyn-
ników rozwoju rejestrów oraz ewolucji tego typu narzędzi pod wpływem 

1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii.
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nowoczesnych technologii informacyjnych i Internetu. Dodatkowo zbadane 
zostały: zasięgi chronologiczne, zasięgi formalno-wydawnicze i zasięgi tery-
torialne powstałych bibliografii, ich układ, kompozycja i ogólna funkcjo-
nalność. Celem przeglądu jest też poznanie wkładu ziemi śląskiej w dzieje 
kultury czeskiej, a nawet szerzej – europejskiej, oraz omówienie organiza-
cji prac bibliograficznych. Do analizy wybrano bibliografie bieżące i retro-
spektywne wydane w Czechach, tradycyjne (czyli drukowane) i w postaci 
bibliograficznych baz danych. Na ich podstawie można było wskazać na ile 
przemiany technologiczne i polityczne wpłynęły na organizację, formę oraz 
założenia metodyczne czeskich bibliografii terytorialnych. 

Do podjęcia tematu skłania więcej niż skromny stan badań nad biblio-
grafiami czeskimi, dotyczącymi Śląska. Pionierem w tym zakresie jest 
bezwzględnie po stronie polskiej Michał Ambros, który bilans prac nad 
bibliografią czeską, rozumianą jako część składową bibliografii śląskiej, 
przedstawił w 1946 r. (Ambros, 1946, s. 8). Czeskie bibliografie śląskoznaw-
cze omówiła obszernie Teresa Bątkiewicz. Należy się zgodzić z jej konstata-
cją, iż do końca XIX w. niewiele ukazało się czeskich bibliografii o Śląsku 
(Bątkiewicz, 2002, s. 131-133). Ważne informacje na ten temat, w formie 
spisu bibliograficznego, przynosi opracowanie bibliograficzne Władysława 
Chojnackiego i Jana Kowalika (Chojnacki, Kowalik, 1960, s. 74-89). Cze-
ski ogląd rozwoju śląskiej bibliografii terytorialnej przedstawia Viktor Ficek 
w tekście Bibliografie bibliografii slezskė oblasti, opublikowanym w 1952 r. 
(Ficek, 1952, s. 1-12).

Podstawą prowadzonych rozważań jest określenie granic Śląska Cze-
skiego. Jest to część Śląska należąca dziś do Republiki Czeskiej, a do 1918 r. 
w granicach monarchii austriackiej. W skład Śląska Czeskiego wchodzą: 
fragment Górnego Śląska (Śląsk Opawski i Kraik Hulczyński), zachodnia 
część Śląska Cieszyńskiego (Zaolzie), fragment Dolnego Śląska (niemal cały 
powiat Jesenik oraz fragment powiatu Bruntal). Do Śląska Czeskiego zali-
cza się również 26 enklaw morawskich, które już w XIX w. stanowiły admi-
nistracyjną całość z dawnym Śląskiem Austriackim. Z administracyjnego 
punktu widzenia, większość ziem Śląska Czeskiego leży w kraju moraw-
sko-śląskim2, mniejsza część w kraju ołomunieckim, a fragmenty w kraju 
hradeckim i kraju libereckim (České Slezsko, 2018) (zob. il. 1).

Geneza 

Rozwój bibliografii czeskiej pozostaje w ścisłym związku z dziejami dru-
karń, księgarń, oficyn wydawniczych, książki, prasy, a szerzej rzecz ujmu-
jąc, z dziejami kultury umysłowej na Śląsku. Niewątpliwie do rejestracji 
piśmiennictwa wydawanego na Śląsku Czeskim walnie przyczyniła się sytu-

2 Region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa.
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acja polityczna, religijna i narodowościowa na tym terytorium, w szczegól-
ności ścieranie się polskiego, czeskiego i niemieckiego ruchu narodowego, 
zwłaszcza po wybuchu Wiosny Ludów w 1848 r.

Korzeni rejestracji czeskiego piśmiennictwa wydanego na Śląsku można 
się doszukiwać w „protobibliografiach” austriackich z drugiej połowy XIX 
i początku XX w. Chodzi o dokonania Constantina Wurzbacha, w szcze-
gólności jego bibliograficzno-statystyczny przegląd literatury cesarstwa 
austriackiego (Wurzbach, 1856), oraz 60-tomowy leksykon biograficzny 
cesarstwa Austrii (Wurzbach, 1891). Trudno je jednak zakwalifikować do 
kategorii spisów bibliograficznych, podobnie zresztą jak historię literatury 
Moraw i Śląska wydaną w 1850 r. w Brnie (d’Elvert, 1850) oraz część czeską 
innej przeglądowej publikacji o monarchii austro-węgierskiej (Die österre-
ichisch ungarische Monarchie, 1891). 

Jedną z pierwszych czesko-śląskich bibliografii był redagowany przez 
Polaków, Jerzego Kotulę i Władysława Wisłockiego, wydawany w Pradze 

Il. 1. Mapa Śląska Czeskiego. Źródło: České Slezsko.jpg. (2006). W: Wikimedia Commons. 
Pobrane 8 sierpnia 2018, z: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4845156
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Slovanský katalog bibliografický (Kotula, 1878-1879). Kopalnią wiadomości 
o  czeskiej produkcji wydawniczej na Śląsku i o Śląsku jest bibliografia cze-
skiej historii, którą w latach 1900-1902 opracował Čenek Zirbt (Zirbt, 1900-
1902). Tak naprawdę jednak dopiero w 1905 r. zaczęły się ukazywać regularne 
spisy bieżącej literatury wydawanej na Śląsku Czeskim oraz sąsiadującym 
z nim Śląsku pruskim w czasopiśmie „Zeitschrift für Geschichte und Kultur-
geschichte” (zob. il. 2). Ich autorami byli Erwin Gerber – dla literatury nie-
mieckiej i czeskiej oraz Franciszek Popiołek – dla literatury polskiej (Gerber, 
Popiołek, 1905/6-1917/18). Godzi się wspomnieć jeszcze o bibliografii ślą-
skiej wydanej w 1909 r. w Opawie Ausgewählte Übersichte der auf Schlesien 
(s. 544-571), zgodnie z tytułem rejestrującej w wyborze książki, rozprawy 
i artykuły dotyczące całego Śląska Austriackiego, bądź pojedynczych gmin, 
poczynając od 1587 r., wydane głównie na Śląsku Austriackim i kilka na Ślą-
sku pruskim. Bibliografia liczy ogółem 745 druków i zawiera przede wszyst-
kim druki w języku niemieckim (710), do tego nieliczne w języku łacińskim (6), 
polskim (13) i czeskim (16). Uzupełnieniem bibliografii jest wykaz prasy peri-
odycznej na Śląsku Austriackim, obejmujący 47 tytułów czasopism w języku 
niemieckim, 9 w języku czeskim oraz 25 w języku polskim (zob. il. 2).

Niemcy koncentrowali się, co zrozumiałe, na rejestracji piśmiennictwa 
z ziem śląskich należących do państwa pruskiego (niemieckiego). Heinrich 
Nentwig okazjonalnie i wybiórczo w wykazach publikowanych w czasopi-
śmie „Zeitschrift des Vereins fūr Geschichte Schlesiens” w latach 1855-
1905 odnotowywał piśmiennictwo pochodzące ze Śląska Cieszyńskiego 
i dotyczące regionu w bieżących spisach literatury z zakresu historii Ślą-
ska. Druki czeskie w ograniczonym zakresie rejestrowały również bibliogra-
fie niemieckie Josepha Partscha (Partsch, red., 1914), a następnie H. Nen-
twiga (Nentwig, red., 1904; Nentwig, red.,1907). Rejestracją piśmiennictwa 
czeskiego w cesarstwie austriackim zajmowali się również Polacy. Polski 
wkład reprezentuje do dziś budząca podziw i uznanie Bibliografia druków 
polskich w Księstwie Cieszyńskim od 1716 do roku 1904 ks. Józefa Lon-
dzina (Londzin, 1904), uzupełniona o druki wydane w latach 1904-1922 
(Londzin, 1923a; Londzin, 1923b). Główne dzieło bibliograficzne J. Lon-
dzina rejestruje łącznie w trzech częściach 1680 pozycji bibliograficznych. 
W jednym szeregu ujmuje druki polskie oraz czeskie i niemieckie, o ile 
odnosiły się do historii i życia ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskim.

Bibliografia czeska od 1918 roku

Okres międzywojenny

Odzyskanie przez Czechy niepodległości (w ramach państwa czecho-
słowackiego), po wielu wiekach zależności państwowej i funkcjonowania 
w monarchii habsburskiej, stało się impulsem do wszechstronnego odrodze-
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nia czeskiej kultury i nauki, ku czemu powstały trwałe podwaliny po Wiośnie 
Ludów. Jednym z przejawów tego procesu było dążenie do nadrobienia wie-
lowiekowych zapóźnień na polu rejestracji czeskiego dorobku wydawniczego. 
Powstała m.in. czeska Národní knihovna, czeska bibliografia narodowa, kon-
tynuowana jest bibliografia historii czeskiej, organizowane są dziesiątki mniej-
szych i większych bibliografii specjalnych. Symptomy ożywienia w kierunku 
rozwoju prac bibliograficznych można zaobserwować zwłaszcza na terytoriach 
przygranicznych (Sudety, Śląsk Hulczyński, Śląsk Cieszyński, Śląsk Opaw-
ski), będących obszarem rywalizacji państwowej i kulturowej, a w niektórych 
odcinkach czasu również konfliktu zbrojnego pomiędzy Polakami i Czechami, 
Czechami i Niemcami. Tę prawidłowość potwierdza przegląd bibliografii 
regionu śląskiego V. Ficka, który przytacza dziesiątki bibliografii specjalnych, 
dotyczących różnych dziedzin wiedzy i różnych form wydawniczych, powsta-

Il. 2. Okładka „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte“. Źródło: Śląska Biblioteka 
Cyfrowa. Pobrano 5 sierpnia 2018, z: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/136241/ 
edition/128000
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łych w tym okresie (Ficek, 1952, s. 1-12). Można jednak odnieść wrażenie, że 
trend ten ominął czeską bibliografię terytorialną. W okresie międzywojennym 
ukazało się w Czechosłowacji tylko pięć spisów bibliograficznych obejmują-
cych piśmiennictwo śląskie. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż są to opracowa-
nia drobne, w pewnym sensie przypadkowe, niewpisujące się w przemyślaną 
akcję, niedopracowane i niekompletne. Dowodów na to dostarcza każdy z nich. 

Pionierem czeskiej bibliografii terytorialnej na obszarze Śląska jest 
Jaroslav Ludvik Mikolaš (1889-1979), rolnik ze Skalicy, etnograf, wydawca 
i regionalista (Jaroslav Ludvik Mikolaš, 2018). Jest on autorem spisu 
piśmiennictwa o Śląsku i wydanego na Śląsku w latach 1848-1918 [33]3. 
W kategoriach politycznych, zważywszy na moment powstania bibliografii 
(1919), spis ten nie dostarczał czeskiej stronie mocnych argumentów na 
arenie międzynarodowej w jej staraniach i działaniach na rzecz przyzna-
nia Śląska Cieszyńskiego. Sześciostronicowy spis liczy zaledwie 130 pozy-
cji bibliograficznych. Zauważmy, że J. Londzin w swojej bibliografii Śląska 
Cieszyńskiego odnotował łącznie 1680 pozycji, w większości polskich. Nie 
zmienia tej krytycznej oceny fakt, iż J.L. Mikolaš ograniczył się tylko do 
Śląska Czeskiego i do piśmiennictwa w języku czeskim. W jego spisie domi-
nuje piśmiennictwo jedynie z trzech głównych obszarów: historii, litera-
tury, folkloru. Do tego widoczne są w bibliografii niedostatki warsztatowe: 
rejestracyjny, często niepełny opis bibliograficzny oraz alfabetyczny układ 
bibliografii, utrudniający, przy braku indeksów, korzystanie z niego.

W latach 1925-1926 czeski geomorfolog i geograf, Václav Dĕdina (1870-
1956) (Brádlerová, 2008), opublikował dwa spisy bibliograficzne literatury 
o Śląsku. Oba umieścił w czasopiśmie „Vlastivĕdný Sborník Slezský”, 
wydawanym w Opawie. Pierwszy z nich, z 1925 r., rejestruje ogółem 274 
pozycje bibliograficzne w układzie działowym [25]. V. Dĕdina intencjonalnie 
przynajmniej postanowił zarejestrować w nim piśmiennictwo z lat 1704-
1925 bez względu na język tekstu oraz dziedzinę, której dotyczy. Skupił się 
na książkach i czasopismach, ale i w tym przypadku wymowa spisu była 
niekorzystna dla młodego państwa czechosłowackiego, skoro na 274 publi-
kacje, aż 230 to teksty w języku niemieckim. Jakby świadom tego autor już 
rok później, w 1926 r., wydał dodatek do spisu, liczący 36 pozycji bibliogra-
ficznych [26], głównie niemieckojęzycznych. 

W 1926 r. profesor szkoły średniej w Opawie, Josef Stypa (1883-1948) 
(Josef Stypa, 1997, s. 109), opublikował spis bibliograficzny książek o Ślą-
sku [50]. Udało mu się zebrać ogółem 616 pozycji bibliograficznych, głównie 
z obszaru nauk humanistycznych. Ułożył je w układzie działowym według 
formalnych działów, co przy braku indeksu utrudnia korzystanie z biblio-
grafii. Przewaga rejestru J. Stypy nad spisami V. Dĕdiny i J.L. Mikolaša 

3 Numer w nawiasach kwadratowych odnosi się do numeru pozycji w spisie bibliograficz-
nym na końcu tekstu.
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polega m.in. na tym, że uwzględnił również publikacje obcojęzyczne (pol-
skie, niemieckie, łacińskie i angielskie) oraz rejestrował teksty wydane poza 
Czechosłowacją (Polska, Niemcy).

Aż 10 lat przyszło czekać na następną śląskoznawczą bibliografię cze-
ską. Jej autorem był Zdeněk Bár (1904-1980), pisarz, historyk literatury, 
krytyk literacki, pedagog (Zdenĕk Bár, 1997, s. 17-18). W 1936 r. opubliko-
wał w „Slezským Sborníku” bibliografię literatury o Śląsku [2]. Tytuł zapo-
wiadał o wiele więcej, aniżeli wynika to ze spisu. Spis Z. Bara liczy zaledwie 
48 pozycji bibliograficznych. Bibliograf zarejestrował w układzie działowym 
poezję, prozę i grafikę (zob. il. 3). W tym samym roku Jan Vicher ogłosił 
w czasopiśmie „Slezský Rok” niewiele większe, liczące 51 pozycji bibliogra-
ficznych [51] zestawienie bibliograficzne w układzie alfabetycznym. Godzi 
się wspomnieć, że od 1989 r. do dziś jest wydawana w „Slezským Sborníku” 

Il. 3. Strona tytułowa bibliografii Z. Bára. Źródło: „Slezský Sborník” 1936 R. 1. Pobrane 
5 sierpnia 2018, z: http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:a73e84c3-5227-11e1-
1726-001143e3f55c?page=uuid:a73e8542-5227-11e1-1726-001143e3f55c
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wyborowa bieżąca bibliografia śląskoznawcza, najpierw przygotowywana 
przez Lubomíra Bajgera, obecnie przez Alenę Volną [52].

Na tle omówionych bibliografii, o wiele lepiej prezentowały się spisy 
bibliograficzne czeskiej i niemieckiej literatury o Śląsku, które zamiesz-
czano w wydawanym nieprzerwanie od 1905 r., także podczas wojny, „Zeit-
schrift für Geschichte und Kulturgeschichte Schlesiens Österreichisch-
-Schlesiens” (od 1918 r. pod zmienioną nazwą „Zeitschrift für Geschichte 
und Kulturgeschichte Schlesiens”) [1].

Okres powojenny

Bezpośrednio po II wojnie światowej „Slezský Sborník” i jego środowisko, 
we współpracy ze Slezska studijní knihovna, kontynuowało tworzenie biblio-
grafii śląskich, mieszczących w sobie również materiały z czeskiej części Ziemi 
Cieszyńskiej. Bibliograficzny kolektyw „Slezský’ego Sborníka” współtwo-
rzyli: V. Ficek, Andělín Grobelný (1922-1992) oraz Alois Sivek (1920-1971). 
Najstarszy z nich – V. Ficek (1902-1986), historyk z wykształcenia (Viktor 
Ficek, 2018), w latach 1945-1950 publikował w „Slezským Sborníku” roczne 
zestawienia bibliograficzne literatury dotyczącej Śląska Czeskiego i wyda-
nej na Śląsku [28]. Początkowo były to przede wszystkim książki, ale, jak 
zapowiadał, w przyszłości chciał objąć spisem również artykuły z czasopism. 
Bibliografia V. Ficka miała charakter stricte naukowy. Najważniejszą jednak 
pracą bibliograficzną, powstałą w Czechach w latach 50-tych XX w., była 
3-tomowa Bibliografie polských silesiak, przygotowana przez A. Grobelnego 
(Andělín Grobelný, 2018) i Milana Kudelkę (1922-2005), wydana w Opawie 
w latach 1952-1957 [23]. Jej autorami są dwaj czescy historycy. Bibliografia 
liczy ogółem około 9000 pozycji bibliograficznych (wszystkie 3 tomy), usze-
regowanych według działów UKD. Mimo wielu niedoskonałości warsztato-
wych (brak opisu z autopsji), ma pewną wartość naukową z uwagi na: zasięg 
terytorialny (głównie Śląsk Cieszyński), zasięg formalno-wydawniczy (książki, 
czasopisma), zasięg formalno-piśmienniczy (książki, artykuły, fragmenty 
książek, recenzje), zasięg terytorialny (Polska, Czechy), zasięg chronologiczny 
(XVI-XX w.), a także dobór materiału (prace samoistne i niesamoistne wydaw-
niczo). Dodatkowo, wartość opracowania podnosi fakt, iż bibliografia zawiera 
wykaz wydawnictw informujących o polskich instytucjach zajmujących się 
badaniem Śląska oraz spis polskich bibliografii śląskich. W 1957 r. A. Gro-
belny, już samodzielnie, wydał uzupełniający spis literatury polskiej o Śląsku 
i regionie ostrawskim, ogłoszonej w Czechach [29].

Bibliografia bieżąca

Przejście od okazjonalnej, tj. nieregularnej do systematycznej i bieżą-
cej rejestracji piśmiennictwa śląskiego (cieszyńskiego) nastąpiło w Cze-



100  BiBliotheca Nostra. Śląski kwartalNik Naukowy Nr 1 (51) 2018

chach w 1958 r. W latach 1958-1960 wychodziła bibliografia bieżąca pod 
nazwą Olomoucký kraj v roce. Soupis publikací a článků [42], od 1960 r. 
pod nazwą Severomoravský kraj v roce. Soupis publikací a článků [47], 
w związku ze zmianą nazwy regionu, przy jednoczesnym zachowaniu ram 
formalnych (książki i artykuły) (zob. il. 4). W latach 1958-1970 bibliografia 
ta była publikowana w jednym tomie, a od roku 1971 została podzielona 
na oddzielne zeszyty odpowiadające powiatom (po czesku okresom), w tym: 
Bruntal [35], Frydek-Mistek [36], Karwina [38], Jesenik [37] Novy Jičin 
[39], Opawa [40], Šumperk [41], Ostrawa miasto [32]. Bibliografię w tym 
kształcie wydawała Vĕdecká knihovna w Ołomuńcu do 1990 r. W latach 
1991-2000 była ogłaszana jako samodzielne wydawnictwo dla poszczegól-
nych powiatów. W 2000 r. biblioteka w Ołomuńcu zaprzestała wydawania 
bibliografii (Okres Karviná v roce 1993, 1994, s. 3). Po rezygnacji Ołomuńca, 
pieczę nad śląską bibliografią bieżącą od 2000 r. przejęła Moravskoslezská 
vědecká knihovna w Ostrawie, wydając ją pod nazwą Moravskoslezský kraj 
v roce. Soubežná regionalni bibliografie (8 tomów) [34] (zob. il. 4). 

Znaczenie wymienionych tu bibliografii dla badań śląskoznawczych 
w Czechach, ale także poza ich granicami, wynika z co najmniej dwóch 

Il. 4. Okładka bibliografii Moravskoslezský kraj v roce ..: souběžná regionální bibliografie. 
Źródło: Obalky knih. Pobrane 5 sierpnia 2018, z: https://www.obalkyknih.cz/view?oclc-
=85149002&nbn=cnb001252356
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powodów: po pierwsze – z przewagi bibliografii bieżącej nad retrospektywną 
jako źródła do badań dla środowiska naukowego; a po drugie – z faktu, iż 
bibliografia ta, pomimo zmian organizacyjnych i edytorskich, zachowała 
się aż do 2009 r. w praktycznie niezmienionym kształcie metodycznym. 
Bibliografia ma zakres ogólny i nieograniczony zasięg językowy. Materiał 
bibliograficzny jest szeregowany w układzie systematycznym według UKD, 
a w obrębie działu według jednostek terytorialnych. Opis bibliograficzny 
ma charakter rejestracyjny, czasami wzbogacany adnotacjami. Poszukiwa-
nia bibliograficzne w bibliografii wspomaga rozbudowany system indek-
sów: systematyczny, czasopism, osobowy, organizacji. 

Nowe rozwiązania metodyczne, a następnie technologiczne zostały 
wymuszone przez zmiany polityczno-administracyjne, tj. rozpad Czecho-
słowacji w 1993 r. oraz nowy podział administracyjny państwa czeskiego, 
w wyniku którego w 2000 r. nastąpił podział Śląska Czeskiego na Kraj 
ołomuniecki (śląską częścią są powiaty Jesenik i Šumperk) i Kraj moraw-
sko-śląski (główna część czeskiego Śląska). Bibliografia kraju morawsko-
-śląskiego jest tworzona na bazie katalogu komputerowego ostrawskiej 
biblioteki. Prawdopodobnie zaniechane zostanie wydawanie tej bibliografii 
drukiem, a opisy będą rejestrowane w bazie danych4. Rok 2000 kończy 
pewną epokę w dziejach śląskich bibliografii regionalnych w Czechach, 
zarazem otwiera nowy okres ich rozwoju. W roku 2000 ukazały się po raz 
ostatni bibliografie samodzielnych powiatów wchodzących w skład cze-
skiego Śląska, pod egidą Státní vĕdecká knihovna w Ołomuńcu. Pieczę 
nad bibliografią bieżącą od tego roku przejęła Moravskoslezská vĕdecká 
knihovna w Ostrawie. Od 2002 do 2009 r. ukazało się łącznie 8 tomów 
bibliografii przygotowywanej przez Oddĕlení bibliografie (Oddział Biblio-
graficzny) Biblioteki. Bibliografia obejmuje następujące powiaty: Bruntal, 
Frydek-Mistek, Karwina, Novy Jičin, Opawa i Ostrawa. Jest tworzona na 
podstawie katalogu komputerowego macierzystej biblioteki. Bibliogra-
fia ma zakres ogólny i nieograniczony zasięg językowy. Poza bibliografią, 
w stosunku do okresu poprzedniego, znalazły się zatem powiaty: Přerov, 
Šumperk, Všetin. 

Bibliografie retrospektywne 

Inną gałęzią śląskich bibliografii wydawanych w Czechosłowacji/Cze-
chach są bibliografie retrospektywne. Od lat 80. XX w. Moravská zemská 
knihovna w Brnie, Vědecká knihovna w Ołomuńcu, powiatowe muzea 
i archiwa wydają retrospektywne bibliografie miast i regionów Moraw, które 
wychodzą jako monografie w serii „Bibliografie a prameny k vyvoji Morav”. 

4 Informacja uzyskana od mgr Kateriny Siskovej z oddziału bibliograficznego Moravskoslez-
ská vědecká knihovna w Ostrawie 21 kwietnia 2016 r.
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Spośród ziem śląskich bibliografii w ramach tej serii w omawianym okresie 
doczekały się: Opawa [19] i Morawy [29-30]. W 2002 r. ukazały się w tej 
serii bibliografie powiatów Jesenik i Šumperk i [17, 22]. W 2003 r. biblio-
teka w Ostrawie wydała bibliografię powiatu Karwina [18]. 

Il. 5. Okładka bibliografii „Bibliografie okresu Karvinä”. Źródło: Digitální knihovna. Pobrane 
5 sierpnia 2018, z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:8ed83c57-4a7f-4672-
88bc-14a1416bb2f5?page=uuid:28a2f17a-0003-4f5d-85ec-299bfcf150ac

Bibliografie okresu Karviná przygotowała trójka autorów: Marta Kube-
čkova, Monika Oravova i Marta Ohoutkova (zob. il. 5). 

Jest to bibliografia retrospektywna, obejmująca materiał bibliogra-
ficzny w języku polskim i czeskim do roku 2006, wydany w formie druków 
zwartych oraz artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych. Bibliogra-
fia obejmuje łącznie 8000 jednostek bibliograficznych, uszeregowanych 
według UKD. W 2011 r. ukazała się w dwóch częściach bibliografia miasta 
Ostrawa, rejestrująca piśmiennictwo samodzielne i niesamoistne wydawni-
czo za lata 1901-2010. 

Bibliografię miasta Karwina można traktować jako swego rodzaju przy-
kład dla pozostałych bibliografii, zwłaszcza w warstwie metodycznej. Od 
wypracowanego i „powielanego” także w ostrawskiej bibliografii modelu 
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odchodzą niektóre bibliografie: Opawa, Šumperk, Jesenik. Dotyczy to 
dwóch sfer: układu bibliografii i indeksów. W tych bibliografiach został 
przyjęty układ systematyczny, dwa indeksy osobowe zostały zastąpione 
jednym. Brak indeksu geograficznego kompensuje w pewnym stopniu 
uszeregowanie pozycji bibliograficznych w obrębie poddziałów w układzie 
alfabetycznym nazw jednostek terytorialnych.

Do grupy śląskich bibliografii terytorialnych wydawanych na Śląsku 
Czeskim zaliczymy również ciąg historyczno-krajoznawczych bibliografii – 
8 tomów – publikowanych w latach 1968-2004 przez Zemský archív w Opa-
wie [6-16]. Zasięgiem chronologicznym przedmiotowym bibliografia objęła 
lata 1945-1995. Zgodnie z podtytułem została pomyślana jako pomoc dla 
pracy krajoznawczej.

Bazy danych

W czeskiej części Śląska Cieszyńskiego bibliografia taka powstaje 
w Oddĕlení bibliografie – Moravskoslezská vĕdecká knihovna w Ostrawie 
(Dziale Bibliografii Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie, 
dalej: MSVK). Można w tym przypadku mówić o systemie czterech retro-
spektywnych baz danych obejmujących poszczególne powiaty (Frydek-
-Mistek [44], Karwina [45], Novy Jičin [46], miasto Ostrawa [47]). Jak-
kolwiek funkcjonują one oddzielnie, to można je przeszukiwać również 
jednocześnie (Bazy Morawsko-Śląskiej Biblioteki naukowej w Ostrawie, 
2018). Baza danych jest tworzona przez pracowników MSVK. Umożliwia 
wyszukiwanie informacji o dostępnej literaturze opublikowanej w tym 
regionie. Obejmuje rekordy książek, artykułów dostępnych w MSVK, które 
odwzorowują historyczny rozwój miast i regionu oraz jego życia politycz-
nego, gospodarczego, społecznego lub kulturalnego. Baza danych umoż-
liwia wyszukiwanie źródeł informacji według różnych aspektów: autora, 
tytułu, dokumentu źródłowego, słowa kluczowego, numeru inwentarzo-
wego, sygnatury, słowa w haśle lub ISBN. W bazie występuje też opcja 
wyszukiwawcza: cały tekst. Różne kryteria można oczywiście łączyć ze 
sobą za pomocą operatorów Boole’a. Baza danych zawiera zapisy doku-
mentów będących własnością różnych instytucji w regionie. Jeśli przy 
rekordzie wymieniony jest jako właściciel MSVK, dokument można zamó-
wić online. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco.

Bazy są tworzone w programie Aleph. Książki i artykuły mogą być 
przeszukiwane albo w trybie prostym, albo złożonym, według pól wyszu-
kiwawczych. Bieżące śląskie nabytki ostrawskiej biblioteki są rejestrowane 
w katalogu ogólnym, dostępnym w trybie online (zaprzestano wersji dru-
kowanej). W poszukiwaniach literatury śląskiej, wydawanej w Czechach, 
głównie w języku czeskim i polskim, nie można pominąć również kilku 
innych bibliotek publicznych powiatu karwińskiego – Regionální knihovna 
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Karviná (Biblioteka Regionalna) (Katalog Biblioteki regionalnej w Karwi-
nie, 2018) i czesko-cieszyńskiego – Mĕstská knihovna w Czeskim Cieszy-
nie (Katalogi Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie, 2018) (zob. il. 6); 
ponadto Muzeum Těšínska. Muzejní knihovna a studovna Silesia (Biblioteka 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie) (Katalog Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, 2018). 

Il. 6. Witryna domowa wyszukiwarki bibliograficznej Źródło: Katalog Moravskoslezské vědecké 
knihovny v Ostraviě. Pobrane 5 sierpnia 2018,  https://katalog.svkos.cz/F?RN=470936311

Historycy Śląska Czeskiego powinni ponadto uwzględnić w swoich 
badaniach dziedzinowe bazy danych, czyli przede wszystkim bazy danych 
gromadzące piśmiennictwo do dziejów Śląska. W Polsce przede wszystkim 
należy wymienić Bibliografię Historii Śląska (Gębołyś, 2009, s. 162-163) 
oraz czeską bibliografię historyczną w postaci bazy danych, przydatną 
w cieszyńskich badaniach, czyli Bibliografie dějin Českých zemí (Bibliogra-
fie dějin Českých zemí, 2018) oraz czeską bibliografię narodową: Česká 
národní bibliografie (Česká národní bibliografie, 2018).
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Bibliografie czeskie w Internecie

Utrudniony dostęp do bibliografii drukowanych jest rekompensowany 
coraz częściej przez ich digitalizację oraz umiejscowienie w bibliotekach cyfro-
wych. Po czeskiej stronie prace te są prowadzone w MSVK (Biblioteka Cyfrowa 
Regionu Śląsko-Morawskiego, 2018). Biblioteka cyfrowa MSK zawiera zdigi-
talizowane dokumenty istotne dla historii kulturalnej, społecznej, gospodar-
czej, politycznej i religijnej gmin i miast w Kraju morawsko-śląskim. Są to 
głównie periodyki i monografie z XIX i pierwszej połowy XX w., przechowy-
wane w różnych instytucjach pamięci regionu (archiwach, muzeach i biblio-
tekach). Biblioteka cyfrowa jest stale uzupełniana, rejestruje 462. bibliografie 
(według stanu na 9.08.2018), w tym 65 ogólnodostępnych oraz 397 dostęp-
nych tylko na terenie biblioteki. To rozróżnienie jest o tyle istotne, iż wpraw-
dzie bibliografia bieżąca Śląska Czeskiego jest prawie w całości zdigitalizo-
wana, to z uwagi na ograniczenia wynikające z ochrony praw autorskich nie 
jest dostępna w wersji cyfrowej poza biblioteką. Bibliografia retrospektywna 
natomiast jest dostępna bez ograniczeń, zarówno w formie wydawnictw zwar-
tych, bez względu na rok wydania, jak też bibliografii niesamoistnie wydawni-
czych opublikowanych w „Slezským Sborníku” do 1948 r. włącznie.

Bibliografie zaolziańskie

Bibliografie terytorialne Śląska Czeskiego są niewątpliwie cennym źró-
dłem informacji dla polskiej nauki. Dowody na to można znaleźć praktycznie 
w każdej z przywołanych bibliografii, i nie ma w tym nic dziwnego, zważyw-
szy na już ponad 1000-letnie związki historyczne polsko-czeskie. Szczególną 
uwagę polscy historycy powinni zwrócić na bibliografie retrospektywne oraz 
bibliografie historyczno-terytorialne. Badaczy najnowszych stosunków pol-
sko-czeskich powinny zainteresować natomiast w większym stopniu biblio-
grafie współczesne, zarówno w wersji drukowanej, jak i w formie baz danych. 
Specjalne miejsce w bibliografii śląskiej, rejestrującej publikacje wydawane 
na terenie Śląska Czeskiego, zajmuje bibliografia zaolziańska. Pod tym poję-
ciem będziemy rozumieć zarówno drobne, jak i większe spisy bibliograficzne, 
obejmujące publikacje z Zaolzia i o Zaolziu, zwłaszcza w języku polskim. 
Największe zasługi w zakresie rejestracji polskiego dorobku piśmienniczego 
na Zaolziu ma Stanisław Zahradnik z Trzyńca na Zaolziu. Zasługuje on na 
miano Estreichera cieszyńskiej bibliografii zaolziańskiej, zarazem konty-
nuatora dzieła J. Londzina. W swoim dorobku ma kilkanaście mniejszych 
i większych bibliografii z tego obszaru, ale najważniejszym jego osiągnięciem 
są materiały do dorobku twórczego Polaków z Zaolzia za lata 1919-2004 
(Zahradnik, 2007). Mimo pewnych metodycznych niedociągnięć i niedosko-
nałości, jest to pierwsza i jedyna jak dotąd tak obszerna bibliografia z tego 
regionu, tym cenniejsza, iż w szerokim zakresie uwzględniająca literaturę 
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okolicznościową, tj. kroniki, pamiętniki, kalendarze, sprawozdania, śpiew-
niki, modlitewniki, podręczniki, programy, a także dokumenty niepubliko-
wane. Cennym uzupełnieniem i rozszerzeniem bibliografii S. Zahradnika są 
bibliografie polskiej produkcji wydawniczej na Zaolziu, powstałe w Polsce na 
seminariach magisterskich w Uniwersytecie Wrocławskim (Gałęza, 1980), 
Jagiellońskim (Folwarczna, 1996) (Schönwald, 1999) i Warszawskim (Lego-
wicz, 2004) (Witkowska, 1994).

Wnioski

Śląska bibliografia terytorialna w Czechach liczy sobie 100 lat i ma za 
sobą gorsze (okres międzywojenny) i lepsze czasy (1945-1989). Rok 1989 
symbolizuje nowy etap technologiczny i jakościowy w rozwoju czeskich 
bibliografii terytorialnych. Do tworzenia tradycyjnych bibliografii zostały 
wykorzystane nowoczesne technologie informacyjne, które dopełniają 
wydawane nadal drukiem bibliografie bądź je całkowicie zastępują. Stan-
dardem staje się bibliografia terytorialna dostępna w Internecie. Wiąże się 
to częstokroć z implementacją zintegrowanego systemu komputerowego, 
którego jednym z modułów jest bibliografia. Coraz częściej czeskie biblio-
grafie Śląska trafiają również do kolekcji w bibliotekach cyfrowych. Auto-
matyzacja procesów bibliograficznych prowadzi do zaprzestania wydawa-
nia bibliografii w wersji drukowanej.

Na organizację, formę oraz założenia czeskich bibliografii terytorialnych 
mają znaczący wpływ zmiany polityczne oraz reformy administracyjne. Nie-
stety, niekiedy prowadzi to do zakłóceń organizacyjno-finansowych. Nie ma 
jednego modelu organizacji bibliografii śląskiej w Czechach. Zasadniczo, 
bibliografie te są opracowaniami zespołowymi, powstającymi pod egidą poje-
dynczych bibliotek, a większe bibliografie terytorialne – we współpracy kilku 
instytucji. Tworzenie i rozwój bibliografii terytorialnych o zasięgu lokalnym, 
tj. obejmujących zasięgiem terytorialnym mniejszy od regionu obszar: wsi, 
miasta, gminy czy powiatu, nie koliduje w Czechach z ideą i praktyką przy-
gotowywania bibliografii regionalnych, a nawet baz danych tak krajowych, 
jak i międzynarodowych (Bibliografie Havířova, red. Poliačiková, 2005).

Te pierwsze wzbogacają i dopełniają te drugie. Obserwujemy stopniowe 
wzmożenie prac nad bibliografiami bieżącymi, jednocześnie w nieregular-
nych przedziałach czasu powstają bibliografie retrospektywne, które powoli 
zapełniają luki w czeskiej bibliografii terytorialnej na Śląsku Czeskim. Po 
II wojnie światowej organizację prac nad śląskimi bibliografiami terytorial-
nymi podejmowali Polacy, a następnie Czesi zajęli się rejestracją piśmien-
nictwa śląskiego w sposób systematyczny i skoordynowany. Porównując 
rozwój śląskich bibliografii terytorialnych w Polsce i w Czechosłowacji/
Republice Czeskiej, zwłaszcza po 1945 r., można odnieść wrażenie, że 
mimo podobnych zawirowań administracyjnych, politycznych i finanso-
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wych, rejestracja piśmiennictwa śląskiego jest prowadzona obecnie w Cze-
chach w sposób bardziej skoordynowany i ciągły (Gębołyś, 2017, s. 357-
381; Gębołyś, 2016, s. 21-38). Kwestią wymagającą dalszego dopracowania 
jest organizacja oraz metodyka prac bibliograficznych. Znanym problemem 
jest bowiem sprawa doboru materiałów oraz dublowania prac5. Dopracowa-
nia wymagają zatem zasady metodyczne, a także istotna jest standaryzacja 
formalnej i treściowej charakterystyki dokumentów.

5 Ta kwestia nie jest przedmiotem rozprawy.
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Zdzisław Gębołyś
Silesian territorial bibliography in Czechoslovakia and the Czech Republic

Abstract

The text presents and discusses the most important achievements in the field of registering 
Czech Czech literature in the first place in the Czech Republic, but also in Germany and Poland, 
registering Cieszyn literature. The registration of publishing production in the Czech Silesia has 
been shown in the whole pillar of complicated and changing political, cultural and economic 
conditions. The status and development of the Silesian territorial bibliography in narrower sections 
of time: 1918-1945 was identified and characterized. 1945-1989, 1989-2018, preceded by a short 
discussion of “roots” dating back to Austrian times. Authors of the bibliography, scope and scope, 
composition and the main framework were taken into consideration. The development of current 
and retrospective bibliographies as well as bibliographic databases are discussed separately. On 
the basis of the analysis and criticism and the comparison of individual censuses, the activities 
undertaken in this field by the Czech side, the needs for registration of Silesian prints and Silesia 
regarding postulates, indicating the intentions leading to the creation of a complete database of 
Czech publishing production in Czech Silesia were indicated. 

Key words: current bibliography, retrospective bibliography, database, online catalog, Czech 
Silesia, 1918-2018

Zdzisław Gębołyś
Śląska bibliografia terytorialna w Czechosłowacji i Republice Czeskiej

Streszczenie

Tekst przedstawia i omawia najważniejsze dokonania na polu rejestrowania piśmiennictwa 
Śląska Czeskiego w Czechach, ale również w Niemczech i Polsce – a więc w krajach dokumentujących 
cieszyńskie piśmiennictwo. Rejestracja produkcji wydawniczej na Śląsku Czeskim została 
pokazana w całym splocie skomplikowanych i zmiennych uwarunkowań politycznych, 
kulturalnych i ekonomicznych. Wyodrębniony został i scharakteryzowany stan i rozwój śląskiej 
bibliografii terytorialnej w węższych odcinkach czasowych: 1918-1945; 1945-1989; 1989-2018, 
poprzedzony krótkim omówieniem „korzeni” sięgających czasów austriackich. Zwrócono uwagę 
na autorstwo bibliografii, na zakres i zasięg, kompozycję oraz układ zrębu głównego. Osobno 
omówiono rozwój bibliografii bieżącej, retrospektywnej oraz bibliograficznych baz danych. Na 
podstawie przeprowadzonej analizy i krytyki oraz porównania ze sobą poszczególnych spisów 
wskazane zostały działania podejmowane na tym polu przez stronę czeską, potrzeby w zakresie 
rejestracji druków śląskich i Śląska oraz postulaty, określające zamierzenia prowadzące do 
powstania kompletnej bazy danych czeskiej produkcji wydawniczej na Śląsku Czeskim.

Słowa kluczowe: bibliografia bieżąca, bibliografia retrospektywna, baza danych, katalog 
online, Śląsk Czeski, 1918-2018


