
ROCZNIK LUBUSKI Tom 42, z. 2, 2016 219Katarzyna Jamrozik∗WPISANI W KRAJOBRAZ NAUKOWY ��ZIELONOGÓRSKIE STUDIA BIBLIOTEKOZNAWCZE"
Historia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiznej (WiMBP) im. Cy-priana Norwida w Zielonej Górze si�ga 1947 r., kiedy w mie±ie otwartopierwsz¡ publizn¡ wypo»yzalni� ksi¡»ek, z zasem przeksztaªon¡ w Miej-sk¡ Bibliotek� Publizn¡. W 1955 r., po poª¡zeniu z Bibliotek¡ Powiatow¡powstaªa ksi¡»nia wojewódzka. Z okazji 25-leia dziaªalno±i przyj�ªa onaimi� Cypriana Norwida. Od poz¡tku istnienia Biblioteka podejmowaªa liz-ne inijatywy kulturalne i popularyzatorskie, a równoze±nie � pr�»nie pro-wadziªa dziaªalno±¢ naukow¡, o w 2001 r. zaowoowaªo wª¡zeniem jej, jakojedynej biblioteki publiznej w województwie lubuskim, w pozet biblioteknaukowyh. Od tego momentu, �tradyyjnie� bibliotekarskim zadaniom gro-madzenia, opraowywania i udost�pniania ksi�gozbioru towarzysz¡ równie»inne formy pray wªa±iwe plaówe naukowej: organizaja konferenji, se-minariów, przygotowywanie wystaw, prowadzenie bada« zytelnizyh, po-dejmowanie inijatyw wydawnizyh, a w przypadku tej konkretnej ksi¡»-niy, tak»e konwersatoriów bibliotekoznawzyh.Dziaªalno±¢ wydawniza rozwin�ªa si� w 1996 r., kiedy w strukturzeWiMBP zaz�ªa funkjonowa¢ o�yna Pro Libris, zajmuj¡a si� wydawa-niem ksi¡»ek beletrystyznyh, poetykih, naukowyh oraz antologii, kata-logów, informatorów i poradników. Misj¡ wydawnitwa jest promoja lite-ratury lubuskiej i poszerzanie informaji o regionie. W repertuarze posiadatak»e zasopisma: kwartalnik literako-kulturalny �Pro Libris�, póªroznik�Bibliotekarz Lubuski�, a od 2002 r. seri� naukow¡ �Zielonogórskie StudiaBibliotekoznawze� (ZSB). Poz¡tkowo byªa ona zamierzona jako ykl opra-owa« monogra�znyh o harakterze historyzno-bibliogra�znym, silnieosadzonyh w tematye regionalnej. W 2013 r. podj�to deyzj� o przeksztaª-eniu serii w reenzowane zasopismo naukowe, o z�stotliwo±i roznika,po±wi�one zagadnieniom szeroko poj�tego bibliotekoznawstwa i jego naukszzegóªowyh, jednak nadal reprezentuj¡e tematyk� regionaln¡.

∗Katarzyna Jamrozik � magister informaji naukowej i bibliotekoznawstwa, Insty-tut Informaji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wroªawski; zainteresowanianaukowe: jednodniówki, humanistyka yfrowa, historia prasy sportowej, informaja spor-towa, e-mail: k.jamrozik�interia.pl.



220 Katarzyna JAMROZIKSeria zostaªa zapoz¡tkowana wyzerpuj¡ym opraowaniem Grzego-rza Chmielewskiego (Chmielewski 2002), historyka sztuki, bibliotekoznaw-y i bibliografa, wieloletniego dyrektora WiMBP w Zielonej Górze, któryw swojej dziaªalno±i naukowej konsekwentnie zgª�biaª problematyk� ksi¡»kina Ziemi Lubuskiej, zarówno w aspektah historyznyh, jak i wspóªze-snyh. Liz¡a 157 stron publikaja Polskie biblioteki na pogranizu za-hodnim w rejonie babimojsko-mi�dzyrzeko-skwierzy«skim w latah 1880-1939, jest zwie«zeniem trwaj¡yh od lat 70. XX w. bada«, rozpoz�tyhprzy okazji gromadzenia eksponatów do Muzeum Ksi¡»ki �rodkowego Nad-odrza. W trakie poszukiwa«, autor dotarª do ennyh pozyji pozostaj¡-yh w zbiorah prywatnyh. W±ród nih znalazªy si� ksi¡»ki pohodz¡ez plebanii w Pszzewie, biblioteki Towarzystwa Czytel« Ludowyh (TLC)oraz nieznanej wze±niej siei bibliotek Zwi¡zku Katolikih TowarzystwRobotników Polskih (ZKTRP), dziaªaj¡ego w arhidieezji gnie¹nie«sko-pozna«skiej. Zgromadzona baza ¹ródªowa zostaªa wykorzystana do wyzer-puj¡ego omówienia dziaªalno±i bibliotek TCL i ZKTRP, a nast�pnie usys-tematyzowana w formie indeksów. Cho¢ zasi�g terytorialny obj¡ª trzy po-wiaty, sie¢ ZKTRP ze wzgl�du na dotyhzasowy brak informaji, zostaªapotraktowana w szerszym uj�iu, o zyni publikaj� przydatn¡ dla wi�ksze-go grona odbiorów. Zgromadzony materiaª badawzy zostaª przez autorapodzielony na dwa okresy hronologizne: pierwszy, obszerniejszy obj¡ª la-ta 1880-1918; drugi � okres mi�dzywojenny. W rozdziale I, z�±¢ pierwsz¡po±wi�ono bibliotekom Towarzystwa Czytelni Ludowyh. Przedstawionazostaªa nie tylko jego geneza i struktura, ale te» dokªadnie omówiono dziaªal-no±¢ w rejonie babimojsko-mi�dzyrzeko-skwierzy«skim. Szeroko zaprezen-towano ksi�gozbiory plaówek funkjonuj¡yh w powiatah skwierzy«skimi babimojskim, biblioteki w Pszzewie, Babimo±ie i Nowym Kramsku orazdziaªalno±¢ kulturalno-o±wiatow¡ ZKTRP. Porównanie obu instytuji zamy-ka t� z�±¢ pray.Dla okresu mi�dzywojennego, z powodu ubo»szej bazy ¹ródªowej, niezastosowano »adnyh podziaªów. Opraowane przez autora aneksy samew sobie stanowi¡ bogate ¹ródªo do pray naukowej. Pierwszy z nih za-wiera katalog 143 zahowanyh ksi¡»ek z bibliotek TCL w powieie skwie-rzy«skim, w ukªadzie wedªug haseª autorskih. Opisy wzbogaono o hasªaprzedmiotowe podane w Katalogu ksi¡»ek poleonyh dla bibliotek T.C.L.z 1913 r. oraz dane harakteryzuj¡e nabyte ehy zewn�trzne (oznaze-nia opraw, ekslibrisów, piez�i, numery inwentarzowe, sygnatury) b�d¡e±wiadetwem kolejnyh etapów »yia ksi¡»ki. W aneksie II te same pozy-je zostaªy pogrupowane wedªug rodzajów opraw, znaków wªasno±iowyh� ekslibrisów, nalepek i piez�i, uzupeªnione drobiazgowymi informajami



WPISANI W KRAJOBRAZ NAUKOWY. . . 221na temat u»ytyh materiaªów, tehnik ih wykonania i kolorów. Zbiór ten,w ramah aneksu III, pogrupowano tak»e wedªug nazw bibliotek. Bogatym¹ródªem informaji s¡ aneksy IV i V, które zawieraj¡ wykazy niezahowa-nyh ksi¡»ek z bibliotek TCL, który sporz¡dzono na podstawie inwentarzabiblioteki para�alnej w Pszzewie oraz Spisu ksi¡»ek TCL w para�i babi-mojskiej 1914 r. Dane dotyz¡e ksi�gozbiorów bibliotek ZKTPR zebranow formie dwóh kolejnyh aneksów.Rzetelne opraowanie, peªne dat, nazwisk i nieujawnionyh wze±niejfaktów, Grzegorz Chmielewski wzbogaiª o wiele danyh statystyznyh,zestawienia tabelaryzne, lizne ytaty pohodz¡e ze zgromadzonyh do-kumentów i iekawy materiaª ilustrayjny.W zbiorah WiMBP w Zielonej Górze znajduj¡ si� enne materiaªyarhiwalne zwi¡zane z postai¡ niezwykªego przyrodnika, podró»nika, pi-sarza, Wielkiego �owzego Rzezpospolitej Polskiej � Wªodzimierza Korsa-ka (1886-1973). Od zako«zenia II wojny ±wiatowej mieszkaª na Ziemi Lu-buskiej, gdzie nie tylko praowaª w Dyrekji Lasów Pa«stwowyh, ale rów-nie» zajmowaª si� dziaªalno±i¡ literak¡ i kulturaln¡. Ksi¡»nia Zielonogór-ska, bardzo dbaj¡a o kompletowanie regionaliów, staraªa si� ju» w 1973 r.o pozyskanie pami¡tek po Wªodzimierzu Korsaku, na które skªada si� zbiórliz¡y 2536 kart, w tym r�kopisy (gªównie autografy), maszynopisy, notat-ki, szkie, korespondenje, wyinki prasowe, dokumenty osobiste (legityma-je, za±wiadzenia), nielizne fotogra�e i rysunki oraz opowiadania i utworywspomnieniowe autorstwa »ony Korsaka, Feliji. Cz�±¢ dokumentaji znala-zªa si� w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.Spu±izn� t� uzyniª przedmiotem swojego opraowania Janusz Re¢ko. Jegomonogra�a (Re¢ko 2003) skªada si� z dwóh z�±i: pierwsz¡ stanowi wykazarhiwaliów, drug¡ jest bibliogra�a podmiotowo-przedmiotowa Korsaka.Arhiwalia zostaªy omówione w podziale na 21 skompletowanyh te-matyznie tezek. Wprowadzenie porz¡dkuj¡ej zbiory klasy�kaji byªobardzo skomplikowane, ze wzgl�du na szeroki zakres zainteresowa« po-dró»nika. Osiem tezek wi¡»e si� z konkretnymi utworami i opraowaniamiWªodzimierza Korsaka: Las mi powiedziaª. Gaw�dy przyrodnize, �owie-two, My±listwo polskie, Na tropah przyrody, Pi�kno w lesie, Po le±nyh±ieszkah(!) i W±ród zieleni; trzy zawieraj¡ korespondenj�. Kolejne tezki,do numeru 19 porz¡dkuj¡: pami�tnik, wiersze, rysunki, fotogra�e, wyin-ki prasowe, dokumenty, materiaªy ró»nyh autorów oraz pozostaªe mate-riaªy (varia). W tezkah numer 20 i 21 znalazªy si� pami¡tki po Feliji:utwory ró»ne, gªównie wspomnieniowe, artykuªy i opowiadania oraz doku-menty, ±wiadetwa, za±wiadzenia i legitymaje. Ka»dy kolejny zbiór zostaªsumiennie opisany, harakterystyka poszzególnyh obiektów jest niezwykle



222 Katarzyna JAMROZIKdokªadna: autor podaje informaje o lizbie kart, gatunku papieru, kolorzeatramentu, notatkah, zaznazeniah, brakah zy dopiskah. Nakªad praywykonanej przez Re¢k� najlepiej ilustruje przykªadowy opis: 22) k. 483-487,brak k. 488. Las mi powiedziaª, rozdziaª: Polowania z obiektywem, frag-menty, maszynopis, poprawki oªówkiem i zarnym tuszem dokonane r�k¡autora. Por. w druku s. 171-176. Por. maszynopis korektorski I egz., s. 171-177 (Re¢ko 2003, s. 19)Druga z�±¢ to bibliogra�a o harakterze podmiotowo-przedmiotowym,której podstaw� stanowi praa Jerzego Oleksi«kiego1, uzupeªniona przezJanusza Re¢k� i Mari� Adamek o publikaje wydane po 1976 r. oraz �w niewielkim stopniu � o prae wze±niejsze. Zastosowano te same kryte-ria doboru materiaªu, jednak rozszerzono spis o informaje z informatorów,sªowników i noty prasowe dotyz¡e wa»nyh wydarze« w »yiu pisarza.Opisy 239 pozyji sporz¡dzono wedªug obowi¡zuj¡yh norm bibliogra�z-nyh, wiele z nih wzbogaaj¡ o adnotaje zawarto±iowe. Korzystanie z bi-bliogra�i znaznie uªatwia, opróz indeksu autorskiego, przejrzysty podziaªna 5 dziaªów: I Beletrystyka, publiystyka i prae popularnonaukowe, IITwórzo±¢ plastyzna (obrazy, rysunki, fotogra�e), III Korsak o sobie, IVPublikaje o pisarzu, V Audyje radiowe i telewizyjne o pisarzu.Nale»y podkre±li¢ warto±¢ publikaji Re¢ki jako rzetelnego opraowania¹ródeª oraz informatora o regionaliah ze zbiorów WiMBP w Zielonej Górze,a w szerszym uj�iu � formy prezentaji i promoji historii i kultury ZiemiLubuskiej.Kolejny tom serii ukazaª si� dopiero po pi�ioletniej przerwie � w ro-ku 2008 wydano monogra�� Zielona Góra w niemiekim pi±miennitwie doroku 1945 (w uj�iu historyzno-bibliogra�znym) (Kotlarek 2008). Jej au-tor, historyk i bibliotekarz Dawid Kotlarek, zawodowo i naukowo zwi¡zanyz Zielon¡ Gór¡, w pray badawzej h�tnie podejmuje tematyk� regionaln¡,szzególnie w aspekie historyznym, przyzyniaj¡ si� do znaznego pogª�-bienia wiedzy o dziejah ksi¡»ki i bibliotek na �rodkowym Nadodrzu. Celembadaza byªo przedstawienie zarysu historyznego Zielonej Góry i s¡siadu-j¡yh z ni¡ miejsowo±i, a tak»e zestawienie bibliogra�i, daj¡ej szzegó-ªowy obraz powiatu zielonogórskiego do zako«zenia II wojny ±wiatowej.Poszukiwania pi±miennitwa oparto gªównie o zasoby WiMBP, lez rozpro-szenie poniemiekih zbiorów wymusiªo penetraj� innyh ksi�gozbiorów,m.in. Gabinetu �l¡sko-�u»ykiego Biblioteki Uniwersytekiej we Wroªa-wiu zy Arhiwum Pa«stwowego w Zielonej Górze oraz liznyh bibliogra�ii katalogów bibliotek niemiekih.1Zob.: J. Oleksi«ski, �yie i twórzo±¢ Wªodzimierza Korsaka (1886-1973), �Przegl¡dLubuski�, 1976, nr 2 s. 87-112.



WPISANI W KRAJOBRAZ NAUKOWY. . . 223Publikaja skªada si� z trzeh z�±i. Rozpozyna j¡ szzegóªowa ha-rakterystyka pi±miennitwa niemiekiego, którego trzon stanowiªy wydaw-nitwa zwarte. W±ród nih autor wyró»niª kroniki miejskie, monogra�emiasta, pi±miennitwo ±l¡skie oraz wyj¡tkowo interesuj¡y dziaª po±wi�o-ny obeno±i opisów zielonogórskih winni w literaturze niemiekiej. Wy-dawnitwa ka»dej z grup uporz¡dkowano hronologiznie. Uwag� zytelnikazwraa umiej�tne warto±iowanie ¹ródeª, przywoªanie najwa»niejszyh twór-ów i tytuªów, wyja±nienie zwi¡zków mi�dzy kolejnymi wydaniami. Du»aszzegóªowo±¢ ehuje fragment po±wi�ony opisom Zielonej Góry odnale-zionym w pi±miennitwie ±l¡skim, w którym autor uwzgl�dnia nawet nie-wielkie, kilkuzdaniowe informaje oraz ilustraje. Kotlarek zauwa»a, »e winostaj¡e si� ponownie symbolem regionu lubuskiego, w literaturze niemie-kiej opisywane byªo ju» od XIV wieku. Autor przytozyª najiekawsze opinieo tym trunku, wyra»ane przez znane osoby, np. pisarzy niemiekih � Karlavon Holtei'a zy Augusta Kopisha.T� ze±¢ monogra�i uzupeªnia historia prasy przedstawiona od roku1825, tj. od momentu, kiedy Heinrih August Krieg wydrukowaª pierwszynumer zielonogórskiej gazety �Grünberger Wohenblatt�. Autor doprowadziªt� histori� do wieku XX. W drugiej z�±i pray zamieszzono biogramyludzi nauki, literatów, ksi�garzy i drukarzy, dziaªaj¡yh w Zielonej Górzelub tylko tam urodzonyh. Biogramom towarzysz¡ fotogra�e oraz rzetelnieprzygotowana literatura przedmiotu w j�zyku polskim.Wie«z¡¡ dzieªo bibliogra�� poprzedza bardzo szzegóªowy opis przy-j�tego ukªadu, wykaz zasopism oraz wykaz skrótów. Spis obj¡ª 866 pozyjiuszeregowanyh w pi�tnastu dziaªah, poszzególne opisy wzbogaono o ad-notaje zawarto±iowe, uªatwiaj¡e orientaj� w niemiekoj�zyznyh tytu-ªah, a aªo±¢ uzupeªniaj¡ indeksy: autorski, miejsowo±i oraz osobowy.Monogra�a Dawida Kotlarka jest bez w¡tpienia enn¡ syntez¡ dzie-jów miasta przez lata pozostaj¡ego pod wpªywami niemiekimi. Ale wyªa-niaj¡y si� z niej obraz Zielonej Góry przekazuje zytelnikowi tak»e i innykomunikat, zawieraj¡y informaje na temat wzajemnyh relaji, wpªywówkulturowyh i koniezno±i ih zahowania.Wnikliwa analiza arhiwaliów ze zbiorów zielonogórskiej WiMBP za-owoowaªa kolejnym, zwartym ju» zeszytem ZSB. W 2009 r. JarosªawKuzer zbadaª dokumenty po Herminie von Reiss2, które przedstawiªw publikaji Arhiwum Herminy von Reuss: korespondenja rodzin Reuss,Shönaih-Carolath, Hohenzollern oraz Prittwitz Und Ga�ron w zbiorahWiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.2Herminie von Reuss (1887-1947), niemieka ksi�»na, druga »ona esarza Wilhelma II(1859-1941), tytuªowana esarzow¡ Niemie i królow¡ Prus.



224 Katarzyna JAMROZIKOmówione ¹ródªa stanowi¡ z�±¢ rozproszonego po II wojnie ±wiatowejarhiwum rodziny Shönaih-Carolath oraz osobistego arhiwum Herminy,które w 1971 r. odnalazª Grzegorz Chmielewski, ówzesny dyrektor ksi¡»-niy. Pierwsza próba systematyzaji zbioru zostaªa podj�ta ju» w latah70. ubiegªego wieku przez Jana Szaniekiego, zako«zyªa si� jednak niepo-wodzeniem, o tym bardziej ka»e doenia¢ ogrom pray wykonanej przezKuzera. Warto nadmieni¢, i» podobne materiaªy, które przehowywane s¡w Arhiwum Pa«stwowym w Starym Kisielinie, do tej pory nie dozekaªysi� opraowania.Historia rodu Reuss si�ga XII w., a pierwsze wzmianki pohodz¡z 1122 r. Tytuª ksi¡»�y rodzina otrzymaªa z r¡k esarza Józefa II w 1778 r.�isªe zwi¡zki Herminy z regionem zapoz¡tkowane zostaªy w 1907 r., kie-dy po±lubiªa Jana Jerzego Ludwika Ferdynanda Augusta von Shönaih-Carolath, pana na majoraie Siedlisko i podzielonogórskim Zaborze. Poponownym zam¡»pój±iu za Wilhelma II Hohenzollerna na niemal 20 latopu±iªa posiadªo±¢, ale jako wdowa powróiªa na �l¡sk w 1941 r., gdziezmarªa kilka lat pó¹niej. Wiele szzegóªów z »yia Herminy, a tak»e opiniiwyra»anyh na jej temat, dostarza kilkustroniowa biogra�a poprzedzaj¡aanaliz� pozostawionyh przez ni¡ dokumentów.W niezwykle zró»niowanym zbiorze, stanowi¡ym z�±¢ dawnego arhi-wum zaborza«skiego, znalazªy si� listy kurtuazyjne zwi¡zane z »yiem towa-rzyskim, korespondenja obejmuj¡a ludzi z ró»nyh ±rodowisk: od profeso-rów, polityków, emerytowanyh generaªów i puªkowników armii niemiekiejdo zarz¡dów maj¡tków Mªyniy, Zabór i Doorn, a tak»e sªu»b�. Zdey-dowanie przewa»a korespondenja w j�zyku niemiekim, jednak nieliznedokumenty sporz¡dzono tak»e po franusku, angielsku lub holendersku.Struktura publikaji jest analogizna do zastosowanej przez JanuszaRe¢k� przy opraowaniu arhiwaliów Wªodzimierza Korsaka: zgromadzonemateriaªy zostaªy najpierw ogólnie sharakteryzowane w obr�bie 25 tytuªo-wanyh tezek, a nast�pnie zawarto±¢ ka»dej z nih szzegóªowo przedsta-wiono w porz¡dku hronologiznym. Kolejne pozyje z numerami porz¡dko-wymi opisano w shemaie data-miejse-autor-tre±¢-lizba stron, du»o uwagipo±wi�aj¡ streszzeniu tekstu, o jest tym istotniejsze, »e mamy do zynie-nia z dokumentami w j�zykah obyh. Z my±l¡ o zytelnikah zamieszzonotak»e aneks z wyborem tªumaze«, w którym znalazªy si� fragmenty o±miulistów. Uzupeªnienie stanowi wybór fotogra�i oraz fotokopii niektóryh do-kumentów.Posta¢ Herminy von Reuss, ho¢ nosiªa ona tytuª esarzowej, nie jestpowszehnie znana Polakom. Pray Jarosªawa Kuzera nie nale»y postrze-ga¢ jedynie jako pray ¹ródªowej, lez równie» spojrze¢ na ni¡ w kontek-



WPISANI W KRAJOBRAZ NAUKOWY. . . 225±ie popularyzatorskim, jako enne uzupeªnienie obrazu regionu, z którymprzez lata wi¡zaªy si� losy zasªu»onej rodziny Shönaih-Carolath oraz sa-mej Herminy.Tom zwarty byª ostatnim w yklu jednoautorskih opraowa« mono-gra�znyh, bowiem po zteroletniej przerwie podj�to deyzj� o przeksztaª-eniu yklu w regularnie ukazuj¡y si� roznik, zawieraj¡y zbiory arty-kuªów naukowyh ró»nyh autorów, zwi¡zanyh z instytujami naukowymii kulturalnymi z aªej Polski. Zamieszzane artykuªy s¡ reenzowane przezdwóh niezale»nyh reenzentów spoza jednostki naukowej a�liowanej przezautora, przy zahowaniu zasady podwójnej tajno±i.Pierwszy zeszyt w nowej formule wydano w 2013 r. pod redakj¡ An-drzeja Buka, Przemysªawa Bartkowiaka i Dawida Kotlarka. Znalazªo si�w nim osiem artykuªów, poprzedzonyh krótkim wst�pem oraz uzupeªnio-nyh notami o autorah na ko«u numeru.Pi�iu badazy podj�ªo problematyk� regionaln¡. Robert Rudiak, kry-tyk literaki i historyk literatury, opraowaª przegl¡d wydawnitw litera-kih na �rodkowym Nadodrzu, od pierwszyh dziaªaj¡yh tam w ±rednio-wiezu po funkjonuj¡e w XX w (Rudiak 2013). W porz¡dku hronologiz-nym przedstawiª wszystkie o�yny, uwzgl�dniaj¡ ih lokalizaj� i repertuarwydawnizy. Wzi¡ª pod uwag� publikaje autorstwa literatów lubuskih iksi¡»ki o tematye regionalnej, nawet wówzas, gdy ukazywaªy si� nakªademwydawnitw z innyh terenów kraju. Jest to szzególnie istotne, poniewa»wªa±iwie dopiero po 1945 r. zaz�to w Zielonej Górze publikowa¢ litera-tur� pi�kn¡. Najwi�ej uwagi po±wi�ono pr�»nie dziaªaj¡emu od 1957 r.Lubuskiemu Towarzystwu Kultury i jego o�ynie. Analiza lokalnego ryn-ku wydawnizego, przeprowadzona przez Rudniaka, potwierdziªa shematogólnopolski: po roku 1989, w wyniku zmian polityznyh i ekonomiznyh,nast�puj¡ego po tym zniesienia enzury i napªyw nowyh tehnologii spo-wodowaª dynamizny rozwój niewielkih, ale liznyh �rm wydawnizyh.Za spraw¡ Grzegorza Chmielewskiego powróiªa posta¢ Herminy von Reuss� autor, w opariu o maªo znane przekazy, spróbowaª sharakteryzowa¢postaw� ksi�»nej wobe hitlerowskiego nazizmu (Chmielewski 2013). Jejzainteresowanie polityk¡ niemiek¡ rozpoz�ªo si� w latah mi�dzywojen-nyh, o autor prze±ledziª analizuj¡ korespondenj� i domow¡ bibliotek�,w której posiadaªa m.in. Mein Kampf. Artykuª nie przes¡dza jednoznaznieo nazistowskih pogl¡dah Herminy, ho¢ mo»e na to wskazywa¢ fasynajaAdolfem Hitlerem, którego poznaªa osobi±ie w 1931 r., jak równie» listyko«z¡e si� pozdrowieniem �Heil Hitler�. Tekst Grzegorza Chmielewskiegostanowi iekawe uzupeªnienie dla wspomnianego wze±niej omówienia ar-hiwaliów, daj¡ sygnaª do mo»liwo±i analizy tamtyh dokumentów pod



226 Katarzyna JAMROZIKinnym k¡tem.Wa»ne, z punktu widzenia historii bibliotekarstwa regionalnego, byªyrozwa»ania o bibliotekah publiznyh na Ziemi Lubuskiej w latah 1945-2010, które przedstawiª Dawid Kotlarek (Kotlarek 2013). Punktem wyj-±ia byªa analiza informatorów statystyznyh opraowywanyh przez zespóªWiMBP w Zielonej Górze od 1968 r., z koniezno±i uzupeªniona o inne ¹ró-dªa dla wze±niejszego okresu. Autor prze±ledziª i zaprezentowaª, w formietabel i wykresów, zmiany lizby bibliotek, struktury ksi�gozbiorów, poziomuzytelnitwa � w tym lizby wypo»yze« i zytelników, a tak»e ewoluj� ka-dry, lizebno±¢ i jej wyksztaªenie. Badania pozwoliªy zaobserwowa¢ znaznyrozwój i post�p, zwi�kszenie znazenia bibliotek dla lokalnej spoªezno±i �jako instytuji kultury i o±rodków informayjnyh, a tak»e wskaza¢ kierunkidalszyh pra rozwojowyh. Do historii bibliotek w okresie stalinizmu na-wi¡zaª tak»e Daniel Koteluk, który � na podstawie dziaªalno±i bibliotekiw Czerwie«sku w latah 1949-1956 spróbowaª odtworzy¢ proes ideologi-zaji spoªeze«stwa wiejskiego (Koteluk 2013). Bibliotekarze, �»oªnierze nafronie walki ideologiznej�, jak ih wówzas nazywano, sprowadzani bylido roli propagandystów sojalistyznyh. Koteluk skupiª si� na przegl¡dziedanyh o wypo»yzeniah, odnalazª wiele sojalistyznyh pozyji, które ni-gdy nie zostaªy udost�pnione zytelnikom. Wykazaª równie», i» �efektemuboznym� byªo upowszehnienie w±ród ludno±i wiejskiej polskiej literatu-ry klasyznej.Zupeªnie inazej do tematyki biblioteznej podeszªa Renata Knyspel-Kope¢, próbuj¡ odtworzy¢ obraz bibliotek wyªaniaj¡y si� z polskih wyda«enyklopedii przeªomu XIX i XX w. (Knyspel-Kope¢ 2013). Przeanalizowaªahasªo �biblioteka� z siedemnastu ró»nyh wydawnitw informayjnyh, któ-ryh wykaz, w porz¡dku hronologiznym, zostaª zamieszzony na ko«upray. Autore udaªo si� doj±¢ do iekawyh wniosków: w hasªah zazwy-zaj zamieszzano informaje, które miaªy zah�i¢ do odwiedzania biblio-tek, a tak»e pogª�biania wiedzy historyznej i edukowania si�, przedstawianodzieje ksi¡»ni polskih, podkre±laj¡ dziedzitwo kulturowe narodu. Hasªozawsze traktowano w sposób naukowy, szzegóªowo przywoªywano nazwiskawybitnyh bibliotekarzy i ih zasªugi, podkre±laj¡ znazenie dla ohronydziedzitwa narodowego.Joanna Wawryk skupiªa si� na poszukiwaniu przyzyn zªego stanu zy-telnitwa w±ród mªodzie»y oraz znalezieniu odpowiedzi na pytanie o jejozekiwania wobe bibliotek i bibliotekarzy (Wawryk 2013). Skrupulatnieprzeprowadzone badania pozwoliªy na sformuªowanie konkretnyh propozy-ji polepszenia trudnej sytuaji, o zyni to opraowanie wyj¡tkowo ennym.



WPISANI W KRAJOBRAZ NAUKOWY. . . 227Bardzo interesuj¡a z �lologiznego, ale i bibliologiznego punktu wi-dzenia jest praa Radosªawa Sztybera, który dokonaª przegl¡du literaturydotyz¡ej dwóh druków okolizno±iowyh, zwi¡zanyh z bitw¡ pod Choi-miem (Sztyber 2013) � anonimowyh Rozmów ±wie»yh o nowinah z Ukra-iny, z W�gier i z Turek oraz Chor¡gwi sauromatkiej w Woªoszeh, to jestpospolitego ruszenia i szz�±liwego zwróenia Polaków z Woªoh autorstwaMarina Paszkowskiego. Sztyber, zwi¡zany z Instytutem Filologii PolskiejUniwersytetu Zielonogórskiego, naukowo zajmuje si� przede wszystkim lite-ratur¡ dawn¡, st¡d z du»ym znawstwem oeniª i poddaª krytye naukowejzebran¡ literatur� przedmiotu. Ih niekompletno±¢, bª�dy i lizne domnie-mania, zdaniem autora wynikaj¡e w du»ej mierze z braku komunikajimi�dzy bibliologami i badazami dysyplin pokrewnyh, ka»¡ postulowa¢koniezno±¢ ponownej analizy i reedyji wielu materiaªów ¹ródªowyh.Zeszyt zamyka opraowanie wykrazaj¡e poza ramy bibliotekoznaw-stwa, jednoze±nie dobrze wpisuj¡e si� w problematyk� regionaln¡ � mowao pray prezentuj¡ej powstanie i rozwój kultury niezale»nej w GorzowieWielkopolskim w latah 80. XX w. (Wasilewski 2013).Analiza tomu Zielonogórskih Studiów Bibliotekoznawzyh z punktuwidzenia a�liaji autorów artykuªów pokazuje, i» nie od razu udaªo si� zre-alizowa¢ zaªo»enie redakyjne o pozyskaniu do wspóªpray badazy z ró»-nyh rejonów Polski � autorami wi�kszo±i publikowanyh pra byªy osobyzwi¡zane bezpo±rednio z Zielon¡ Gór¡ lub z innymi miastami regionu lu-buskiego. Cho¢ w tomie zabrakªo tematu przewodniego, a utrudnieniemw sprawnym korzystaniu byª brak abstraktów, wszystkie prae utrzyma-ne byªy na wysokim poziomie, a szerokie spektrum podejmowanyh bada«uzyniªo wydawnitwo atrakyjnym dla liznego grona odbiorów.Bez w¡tpienia zmian� formuªy ZSB nale»y uzna¢ za udan¡, jednakdopiero numer 6, który ukazaª si� w 2014 r., stanowiª peªn¡ realiza-j� zaªo»e« redakyjnyh. Piez� nad ZSB obj�ªa pi�ioosobowa rada na-ukowa w skªadzie: Maªgorzata Czerwi«ska (Uniwersytet Zielonogórski),Jerzy Jarowieki (Uniwersytet Pedagogizny im. Komisji Edukaji Naro-dowej w Krakowie), Bo»ena Koredzuk (Uniwersytet Wroªawski), Przemy-sªaw Sªowi«ski (Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa im. Jakuba z Parady-»a w Gorzowie Wielkopolskim) i Andrzej Buk (WiMBP w Zielonej Górze),który obj¡ª kierownitwo komitetu redakyjnego. Znale¹li si� w nim tak»ePrzemysªaw Bartkowiak, Joanna Wawryk, Dawid Kotlarek, Paweª Liefheb-ber, Janusz Re¢ko i Przemysªaw Szzui«ski. Zespóª ten wprowadziª kilkanowyh rozwi¡za«, podnosz¡yh rang� roznika: pojawiªy si� streszzeniaw j�zyku angielskim, dziaª �Reenzje i sprawozdania�, wyró»niono tematyz-n¡ z�±¢ zasadniz¡, a aªo±¢ wydawnitwa poprzedziª obszerny wst�p.



228 Katarzyna JAMROZIKW zeszyie 6 tematem przewodnim staªa si� biblioteka jako �trzeiemiejse� zgodnie z sojologizn¡ konepj¡ Raya Oldenburga � problema-tyk� podj�ªo o±miu autorów. Barbara Budzy«ska, zwi¡zana z Bibliotek¡Narodow¡, od lat zajmuj¡a si� zagadnieniem bibliotekarstwa publiznego,przyjrzaªa si� wpªywom przemian spoªeznyh, kulturalnyh i tehniznyhna biblioteki publizne w poz¡tkah XXI w. (Budy«ska 2014). W opiniiautorki, miejse nowozesnej biblioteki mo»ne by¢ okre±lone poprzez anali-z� wska¹ników z wybranyh gaª�zi jej dziaªalno±i, pohodz¡yh z okresu10 lat. Badania takie ujawniaj¡ znazny potenjaª polskih bibliotek. Za-gadnienie zwi¡zane z przystosowaniem bibliotek publiznyh dla seniorówpodj�ªa Joanna Wawryk, podkre±laj¡ wag� problemu przeiwdziaªania wy-kluzeniu spoªeznemu i yfrowemu tej grupy wiekowej oraz preyzuj¡ wy-zwania stawiane w tym zakresie personelowi (Wawryk 2014). Rozwa»anianad obeno±i¡ w bibliotee osób z niepeªnosprawno±i¡ wzroku podj�ªaMaªgorzata Czerwi«ska, konfrontuj¡ praktyk� ze zbiorami wskazówek i su-gestii IFLA i ONZ (Czerwi«ska 2014). Niezwykle enne s¡ uwagi kierowanedo bibliotekarzy, uªatwiaj¡e obsªug� tej grupy u»ytkowników.Pi�¢ opraowa« dotyzyªo konkretnyh ksi¡»ni: Biblioteki GªównejUniwersytetu Ekonomiznego we Wroªawiu (Matysiak 2014), Pedagogiz-nej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze(Siadazka, Sza�«ska-Chadaªa 2014), Biblioteki Wydziaªu Pedagogizno-Artystyznego Uniwersytetu im. Adama Mikiewiza w Kaliszu (Wa«ka2014), WiMBP w Zielonej Górze (Maªoha-Bartkowiak 2014). Ewa Ada-szy«ska, kierownik projektu Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, po-dzieliªa si� z zytelnikami re�eksj¡ dotyz¡¡ projektowania nowozesnyhbudynków biblioteznyh oraz zmian w organizaji, w odniesieniu do post�-pu tehnologiznego (Adaszy«ska 2014). Pohwali¢ mo»na szerokie uj�ie,prezentuj¡e bibliotek� jako konepj� wspólnej, wielofunkyjnej przestrze-ni, równie istotnej jako element zagospodarowania przestrzeni publiznej,punkt ±rodowiska akademikiego i kulturalnego, entrum informaji, eduka-ji i samorealizaji.Tak»e i w tym zeszyie kilku autorów podj�ªo zagadnienia o harakte-rze regionalnym. Oryginalno±i¡ wyró»niªa si� praa Pawªa Liefhebbe-ra, po±wi�ona propozyji badawzej zastosowania metody gra�zno-porównawzej w badaniah pisma neogotykiego (Liefhebber 2014), metodyszzególnie ennej przy identy�kaji druków. Andrzej Buk skupiª si� najednodniówkah studenkih z lat 1977-1978 (Buk 2014), pokazaª szerokiespektrum modeli prasy studenkiej, od pokoleniowego, przez kanonizny,integrayjny, funkjonalny, ±rodowiskowy do okolizno±iowego, sugeruj¡koniezno±¢ ih rozpatrywania z uwzgl�dnieniem kontekstu sojologiznego



WPISANI W KRAJOBRAZ NAUKOWY. . . 229i ±wiatopogl¡dowego.Sªabo opraowany temat bibliotek publiznyh rejenji legnikiej naprzeªomie wieków podj¡ª Dawid Kotlarek (Kotlarek 2014), a PrzemysªawBartkowiak i Daniel Koteluk przyjrzeli si� bibliotee w Czerwie«sku w kon-tek±ie glory�kaji ZSRR w zasah sojalistyznyh (Bartkowiak, Koteluk2014). Ksi�gozbiory z Ziem Odzyskanyh spenetrowaªa Maria Pidªypzak-Majerowiz pod k¡tem XIX- i XX-wieznyh druków, wymagaj¡yh prze-prowadzenia bada« prowenienyjnyh (Pidªypzak-Majerowiz 2014). Wia-domo±i o Ziemi Lubuskiej pogª�biª tak»e Robert Rudiak, zapoznaj¡ zy-telników z dziesi�ioleiem dziaªalno±i zielonogórskiego wydawnitwa AND(Rudiak 2014), maj¡ego w swoim repertuarze przede wszystkim tomiki po-ezji.Prezentowany zeszyt uzupeªniªy dwie reenzje: ksi¡»ki MaªgorzatyCzerwi«skiej Sªowem potra�� wszystko. O pi±mienno±i osób z niepeªno-sprawno±i¡ wzroku (Kufel 2014) i Gra»yny Guli«skiej Biblioteki publizneszkolne i pedagogizne w Kielah w latah 1945-1975 (Koteluk 2014) orazsprawozdanie z IX Forum Mªodyh Bibliotekarzy, które odbyªo si� w Go-rzowie Wielkopolskim we wrze±niu 2014 r. (Liefhebber 2014).Z przeprowadzonej analizy wynika, »e ok. poªowa publikowanego ma-teriaªu dotyzy �rodkowego Nadodrza, a zatem ma harakter bada« re-gionalnyh. Oznaza to realizaj� zamierze« redakyjnyh, zakªadaj¡yhpromoj� tyh terenów, ih historii, kultury i nauki. Szzególnie interesuj¡-e i enne s¡ te prae, które poprzez publikowanie materiaªów ¹ródªowyhzy te» arhiwalnyh wª¡zaj¡ je do obiegu naukowego, inijuj¡ tym sa-mym kolejne badania. Autorzy drugiej z�±i pra podejmuj¡ zagadnieniao harakterze bardziej uniwersalnym, ogólnopolskim.Redakja �Zielonogórskih Studiów Bibliotekoznawzyh� dokªada sta-ra«, aby poziom publikowanyh pra byª wysoki. Gwarantowa¢ to maj¡sami autorzy, którzy wywodz¡ si� z uzelni i bibliotek naukowyh ZielonejGóry i Gorzowa Wlkp. (ok. 65%) oraz praowniy naukowi, reprezentuj¡-y uzelnie Biaªegostoku, Krakowa, Kiel, Poznania, Torunia, Warszawy,Wroªawia (ok. 35%). Z drugiej strony gwarantem jako±i zamieszzanyhpra s¡ reenzeni, b�d¡y praownikami naukowymi o powa»nym dorobkubadawzym, spejali±i wysokiej klasy. Przeksztaªenie serii monogra�z-nej w zasopismo naukowe przyniosªo szereg zmian, z któryh bezsprzez-nie najwa»niejsz¡ byªo zwi�kszenie zasi�gu oddziaªywania. Warto doda¢,»e autorzy artykuªów prezentuj¡ wze±niej swoje prae na omiesi�znyhKonwersatoriah Bibliotekoznawzyh, które organizuje WiMBP w Zielo-nej Górze. Po eksperymentalnym zeszyie pi¡tym, kolejny numer pokazaªdu»y potenjaª ZSB, staj¡ si� zapowiedzi¡ wysokiej rangi ogólnopolskiego
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Katarzyna JamrozikINSCRIBED IN THE SCIENTIFIC LANDSCAPE - "ZIELONA GÓRALIBRARY SCIENCE STUDIES"Keywords: "Zielona Góra Library Siene Studies", sienti� magazines, LibrarySiene magazines"Zielona Góra Library Siene Studies" has been published sine 2002 by Regional andMuniipal Cyprian Norwid's Publi Library in Zielona Góra. The �rst four notebooks ofthis sienti� periodial were historio-bibliographial monographies, tightly onnetedwith the regional problematis. In the �rst volume Grzegorz Chmielewski presented thehistory of Polish folk libraries on the West border, in the seond one - Janusz Re¢ko pre-pared the detailed desription of Wªodzimierz Korsak's arhives, in the third one - DawidKotlarek juxtaposed the bibliography of Zielona Góra in the German writings until 1945,in the next volume Jarosªaw Kuzer worked out the olletion of orrespondene by Her-mina von Reuss. In 2013 "Zielona Góra Library Siene Studies" were transformed in theyearbook that appeared as the olletion of sienti� artiles written by di�erent authorsonneted with the most important enters of siene and ultural institution in Poland.The presented texts were previously announed on the Library Siene's onversatoriesorganized by Regional and Muniipal Cyprian Norwid's Publi Library in Zielona Góra.


