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IN MEMORIAM 

DOKTOR BOGUMIŁ KARKOWSKI (1941-2004)

W 12 tomie „Folia Librorum” obok prezentacji kolejnego fragmentu 
dorobku naukowego pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej oraz osób z nią związanych zmuszeni jesteśmy odnotować także 
fakt wyjątkowo smutny. Oto 1 VI 2004 r. odszedł z naszego grona, w wieku 
zaledwie 63 lat, człowiek dla łódzkiego bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa 
niezwykle zasłużony -  dr Bogumił Karkowski.

Absolwent liceum pedagogicznego i uniwersyteckiej polonistyki, pierwsze 
10 lat przepracował w Bibliotece Uniwersyteckiej, by z chwilą reaktywowania 
w 1975 r. na Uniwersytecie Łódzkim magisterskich studiów bibliotekoznaw- 
czych związać się już na stałe z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej (wówczas -  Zakładem Informacji Naukowej).

Pracując jako wykładowca, starszy wykładowca i adiunkt, był przez 
blisko 30 lat niekwestionowaną osobowością naszej Katedry. Lista zajęć, 
które podejmował lub inicjował, jest wyjątkowo długa. Przede wszystkim 
była to dydaktyka będąca umiejętnym połączeniem wiedzy teoretycznej 
z dużym doświadczeniem praktycznym. To On wprowadzał kolejne roczniki 
studentów w zawiłe tajniki katalogu przedmiotowego, uczył prowadzenia 
lekcji bibliotecznych, a jednocześnie wypromował ponad 100 magistrów 
bibliotekoznawstwa.

Z inicjatywy dr. Karkowskiego doszło w połowie lat osiemdziesiątych 
do zorganizowania na naszym kierunku, najpierw na studiach stacjonarnych, 
a potem zaocznych, specjalizacji z zakresu bibliotek szkolnych i pedagogicz
nych. Jego udziałem było przygotowanie założeń programowych i organizacyj
nych zarówno tej specjalizacji, jak i innych, nowych rozwiązań dydaktycznych 
na naszym kierunku. Między innymi to On w 2001/2002 opracował Zasady 
odbywania studiów na kierunku bibliotekoznawstwo zgodnie z Europejskim 
Systemem Transferu Punktów (ECTS).

Równocześnie przez ponad 20 lat niezwykle umiejętnie kierował Studium 
Zaocznym i Studium Podyplomowym Bibliotekoznawstwa, uczestnicząc także 
w różnych gremiach uczelnianych zajmujących się problemami uniwersyteckiej 
dydaktyki.

Do tego wszystkiego dochodziła jeszcze własna praca naukowa: wysoko 
oceniony doktorat o Dziejach bibliotek Joachima Lelewela, liczne artykuły,
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biogramy do Słownika pracowników książki polskiej, a w ostatnich latach 
praca nad nową edycją Słownika bibliotekarza. Trzeba jeszcze dodać, że 
opublikowanych dotychczas 11 tomów „Folia Librorum” Jemu właśnie 
zawdzięczało przygotowanie redakcyjne.

Znając doskonale specyfikę studiów i wszystkie problemy organizacyjne 
wynikające z ich prowadzenia, chętnie doradzał, pomagał, inspirował. Miał 
charakterystyczny, niezwykle wyważony i precyzyjny sposób wypowiadania 
się, ale potrafił też słuchać rozmówcy i reagować na jego zdanie. Współpraca 
z Nim przynosiła wiele satysfakcji, chociaż nie zawsze była łatwa. Wyma
gający, dokładny „do bólu” , był człowiekiem wrażliwym, którego łatwo 
można było urazić.

Docenialiśmy wszyscy znaczenie i rolę dr. Karkowskiego w życiu naszej 
Katedry, ale gdy Go zabrakło, dostrzegliśmy jeszcze wyraźniej, jak bardzo 
znaczącą był tu postacią. Nieustającemu wspomnieniu o Nim będą nam 
zawsze towarzyszyły słowa Jego ulubionego wiersza Wisławy Szymborskiej 
Kot w pustym mieszkaniu'.

„Nic niby tu nie zmienione, 
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
A jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci” .

Jadwiga Konieczna


