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Grażyna W rona należy do 
grona najbardziej aktywnych badaczy 
polskiego czasopiśmiennictwa naukowego, 
ukazującego się w latach międzywojen
nych. W  swych dotychczasowych pracach 
najwięcej uwagi poświęciła czasopismom 
krakowskim oraz lwowskim. Zajmowała 
się także czasopismami naukowymi z wy
branych dziedzin (np. medycyny, filolo
gii, historii i in.), które ukazywały się we 
wspomnianym okresie.

Rozwój czasopiśmiennictwa naukowe
go w dwudziestoleciu międzywojennym 
znaczony jest przez szereg ważnych wy
darzeń. WT Polsce postawiono przed nim 
m.in. istotne zadania związane z odbudo
wą nauki i szkolnictwa wyższego. Autor
ka, m ając oczywiście świadomość takiej 
roli czasopism naukowych, konstruuje 
w oparciu o nią naczelne postulaty ba
dawcze: ,.Należało zatem odpowiedzieć 
na pytania, w jakim  stopniu periodyki 
wpłynęły na rozwój nauki polskiej i czy 
w wystarczający sposób upowszechniały 
jej dokonania oraz wskazać na metody 
informowania o światowych przeobraże

niach w obrębie poszczególnych dyscy
plin naukowych. Nie można było więc 
poprzestać na określeniu ich stanu ilo
ściowego oraz pełnionych funkcji, lecz 
konieczną okazała się charakterystyka za
wartości treściowej i informacyjnej [. ..]” 
(Wstęp, 5).

W  celu realizacji ta k  nakreślonych 
zam ierzeń G rażyna W rona podjęła 
próbę scharakteryzowania obiektu badań 
przede wszystkim poprzez: (1) s ta ty 
styczne odtworzenie dynamiki rozwoju 
polskiego czasopiśmiennictwa naukowe
go w dwudziestoleciu międzywojennym, 
(2) poszukiwanie korelacji pomiędzy roz
wojem system u czasopism a czynnika
mi, które hipotetycznie go kształtow ały 
oraz (3) badanie indywidualnych i zbio
rowych cech czasopism.

S trukturę  książki podporządkowano 
tym  celom badawczym. P raca podzielo
na została na jedenaście podstawowych 
części — wstęp, dziewięć rozdziałów oraz 
zakończenie. Ponadto zawiera następu
jące m ateriały  uzupełniające oraz po
mocnicze: Wykaz źródeł i literatury,
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Indeks tytułów czasopism, Indeks na
zwisk oraz Wykaz tabel i wykresów.

We Wstępie, poza wspomnianym 
określeniem celu badań, bardzo pre
cyzyjnie zdefiniowane zostało pojęcie 
czasopisma naukowego. To kwestia nie
zwykle ważna, z k tórą  autorka poradziła 
sobie w sposób, niebudzący kontrower
sji. Popełnienie błędu w tym  miejscu 
mogłoby przekreślić sens warstwy heu
rystycznej pracy.

Również we Wstępie autorka zdecydo
wała się na skrótowe scharakteryzowanie 
rozwoju polskich czasopism naukowych 
od roku 1753 do 1918 (który rozpoczy
na właściwą analizę). W  sumie uczyniła 
to  na 4 stronach. Fragment, ten  niewiele 
wnosi zarówno do właściwego tem atu  
rozprawy, jak  i dziejów czasopism nauko
wych w okresach przedrozbiorowym i po- 
rozbiorowym. W ydaje się, że bez niego 
książka nie straciłaby na wartości.

Bardzo interesujący jest natom iast 
rozdział pierwszy. W prawdzie za ty tu ło
wany został mało precyzyjnie i chyba 
nie do końca adekwatnie (nadano mu 
bowiem ty tu ł Charakterystyka statystycz
na) zawiera jednak kapitalne, z punku 
widzenia rozwoju polskiego czasopi
śmiennictwa naukowego, ustalenia: pod
stawowe dane o ilościowym rozwoju 
czasopiśmiennictwa naukowego oraz cie
kawe rozważania na tem at czynników, 
które ten  rozwój kształtowały.

Z ustaleń Grażyny W rony wynika, 
że w dwudziestoleciu międzywojennym 
w sumie wydawano w Polsce 531 cza
sopism, przy czym w latach dwudzie
stych wskaźnik ten  osiągnął m aksymalny 
poziom w roku 1930 (289 ty tu łów ), nato
m iast w latach trzydziestych w 1938 roku 
(345 tytułów ). W ydaje się, że są to  wiel
kości realne, jeśli porównać je z rozwo
jem  ruchu wydawniczego w tym  zakresie 
w okresie powojennym.

Interesującym  zaskoczeniem są na
tom iast opinie autorki na tem at czyn
ników kształtujących korpus czasopism 
naukowych. Okazuje się, że przyrost ty
tułów  czasopism w dwudziestoleciu mię
dzywojennym nie był pochodną liczby 
wydawanych książek naukowych. N ato
m iast wyraźnie kształtow ał go społecz
ny ruch naukowy. Po wojnie mieliśmy do 
czynienia z sy tuacją odmienną. Z liczbą 
czasopism korelowała oferta książek na
ukowych, za to  mniejszy wpływ wy
wierał poziom zatrudnienia w sektorze 
nauki i szkolnictwa wyższego.

Z pewnością autorka trafnie odtwo
rzyła przestrzenną s truk tu rę  wydawania 
polskiego czasopiśmiennictwa naukowe
go. U stalenia zawarte w książce po
tw ierdzają inne badania w tym  zakresie. 
M ały niedosyt odczuwa się jednak w mo
mencie wyjaśnienia różnic w dynamice 
ruchu wydawniczego w poszczególnych 
ośrodkach. Za przykład może posłużyć 
Poznań, który z zupełnie zacofanego 
pod względem naukowym m iasta na 
pruskiej prowincji, s ta ł się jednym  z na j
ważniejszych punktów na mapie nauki 
polskiej, praktycznie już od 1919 roku. 
A utorka sygnalizuje ten  fakt, niemniej 
chyba nie dotyka najbardziej istotnych 
przyczyn w zrostu znaczenia naukowego 
m iasta, co oczywiście było także czynni
kiem rozwoju czasopiśmiennictwa.

Pewną wątpliwość mogą budzić także 
szacunki zawarte w paragrafie Nakłady. 
Są chyba zbyt daleko idącą ekstrapo
lacją. Jeśli dobrze rozumiem, to  na 
podstawie danych odnoszących się do 
zaledwie 10% tytułów  szacowany jest 
nakład reszty czasopism. M ało realne, 
aby w oparciu o tak  szczupły m ateriał 
m ożna było dokonać aproksymacji z tak  
dużą dokładnością (tab. 9, 39-40).

Kolejny, drugi rozdział dotyczy cza
sopism m ultidyscyplinarnych (Naukowe
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czasopisma ogólne). W  zasadzie przed
stawione w nim  analizy za przedm iot 
obierają organy istniejących w między
wojniu towarzystw  naukowych (Polskiej 
Akademii Umiejętności, wileńskiego, po
znańskiego, warszawskiego i lwowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk itp.) oraz 
stowarzyszeń społecznych i towarzystw 
zawodowych o ambicjach naukowych 
(Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze
go, Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Szkół Powszechnych i wielu innych).

Autorka stanęła tu  przed alternaty
wą, czy wyodrębnić tę  grupę czasopism 
i zaprezentować je w odrębnym rozdziale, 
czy połączyć z kolejnym rozdziałem, jaki 
poświęcony został tytułom  reprezentują
cym dyscypliny humanistyczne i społecz
ne. Większość z omawianych tu  czasopism 
również m a taki profil. W ydaje się jednak, 
że zastosowane rozwiązanie jest optymal
ne, ponieważ analizowana grupa tytułów 
pod wieloma względami okazuje się spe
cyficzna. Poprzez taki zabieg udało się 
precyzyjniej je opisać i wyjaśnić mechani
zmy wydawnicze.

Rozdział trzeci, którego treść za
sygnalizowaliśmy już powyżej, o tyle 
jest ważny, że omawia bardzo obszerną 
grupę czasopism naukowych. Poświęco
ny został czasopismom społeczno-huma- 
nistycznym ( Czasopisma humanistyczne 
i społeczne). Z uwagi na dynamiczny 
rozwój wymienionych dyscyplin w dwu
dziestoleciu międzywojennym, ty tu ły  te 
stanowiły najważniejszą i najbardziej 
znaną za granicą część korpusu pol
skich czasopism naukowych. A utorka 
dokonała ich opisu w ram ach następu
jących dyscyplin: ogólnohumanistyczne, 
pedagogika, prawo, historia, filologia, 
ekonomia, teologia, psychologia, sztu
ka/h isto ria  sztuki, archeologia, biblio- 
logia, filozofia, nauka o polityce, nauki 
pomocnicze historii, statystyka, wojsko

wość, demografia, muzykologia, etno
grafia, muzealnictwo, naukoznawstwo, 
socjologia, archiwoznawstwo, nauka or
ganizacji i kierownictwa.

Jedyna uwaga, jaka nasuwa się pod
czas lektury tego rozdziału, dotyczy 
zastosowanego podziału. Obecnie pre
cyzyjnie rozgraniczamy nauki hum ani
styczne od społecznych. W yodrębniając 
dyscypliny hum anistyczne wzięlibyśmy 
pod uwagę: historię /  archeologię /  m u
zealnictwo, filologię, teologię, sztukę /  
historię sztuki /  muzykologię, bibliologię 
/  archiwoznawstwo, filozofię oraz nauki 
pomocnicze historii. R eszta to  nauki 
społeczne. Z pożytkiem  dla przejrzy
stości w ykładu m ożna by czasopismom 
reprezentującym  te  dwa kompleksy dys
cyplin (hum anistyka vs. nauki społecz
ne) poświęcić dwa odrębne rozdziały.

W  rozdziale czwartym autorka zawar
ła rozważania na tem at polskich cza
sopism przyrodniczych tam tego okresu. 
Nosi on ty tu ł Czasopisma biologiczne. Ma
teriał omówiony został w ramach pięciu 
podstawowych podrozdziałów poświęco
nych kolejno: czasopismom ogólnobio- 
logicznym, zoologicznym, botanicznym 
oraz ochronie przyrody.

W  tej dziedzinie ukazywało się oczy
wiście zdecydowanie mniej czasopism niż 
w ramach dyscyplin społecznych i hu
manistycznych, niemniej polskie nauki 
biologiczne mogły poszczycić się w ówcze
snym okresie także sporymi osiągnięciami. 
Wydawanie pewnego odsetka czasopism 
biologicznych w językach obcych lub za
opatrywanie publikowanych w nich arty
kułów w obcojęzyczne abstrakty autorka 
uważa za wystarczający warunek ich „wi
doczności” za granicą. Nie sądzę, aby 
opinia ta  była w pełni uzasadniona, tym  
bardziej, że oparta jest na potocznym 
przekonaniu. Grażyna W rona nie analizu
je recepcji tej grupy tytułów za granicą.
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W  rozdziale piątym  scharakteryzowa
no czasopisma reprezentujące nauki ścisłe 
w ram ach pięciu następujących podroz
działów: Ogólne, Astronomia. Matema
tyka, Chemia, Fizyka. A utorka omawia 
32 periodyki, przy czym -  a fakt ten 
jest nie tylko ciekawy, ale wiele mówi
0 strukturze ówczesnej nauki — najwięcej 
z nich reprezentowało astronomię i ma
tem atykę (po 10 tytułów  z każdej z tych 
dyscyplin).

Rozdział szósty poświęcony został 
czasopismom medycznym i farm aceu
tycznym. Odrębnie omówiono ty tu ły  
reprezentujące medycynę, stomatologię
1 farmację. W  ram ach tych nauk w latach 
1918-1939 ukazywało się w Polsce 105 
czasopism. A utorka dokonuje również 
drobiazgowej klasyfikacji, gdzie podsta
wowym kryterium  jest wąska dziedzina 
medycznej wiedzy, co pozwala nam  zo
rientować się w aktywności badawczej 
reprezentantów  poszczególnych dyscy
plin medycznych. Poza czasopismami 
ogólnolekarskimi w kra ju  ukazywały się 
ty tu ły  z: anatom ii opisowej i patologii, 
antropologii, balneologii, biologii lekar
skiej, chirurgii, dermatologii i wene- 
rologii, endokrynologii, epidemiologii, 
ftyzjatrii (nauki o leczeniu gruźlicy), ga- 
strologii, ginekologii i położnictwa, hi
gieny, medycyny lotniczej, medycyny 
pracy, medycyny sądowej, medycyny 
sportowej, medycyny wojskowej, neu
rologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, 
otolaryngologii, pediatrii, psychiatrii, 
radiologii, ratow nictw a medycznego, 
stomatologii, szpitalnictw a i farmacji. 
Trudno zarzucić coś przyjętem u w tym  
rozdziale sposobowi prezentacji m ate
riału  badawczego.

W  rozdziale siódmym omówiono cza
sopisma wydawane w ram ach nauk 
o Ziemi: geografii, geologii, geofizyki 
oraz kartografii. W  sumie w latach

1918-1939 ukazywało się w Polsce 18 ty
tułów  z tych dziedzin wiedzy. Sześć 
z zakresu geografii, pięć geofizyki, także 
pięć geologii oraz dwa kartografii.

Rozdział ósmy przedstaw ia czaso
pism a rolnicze, w eterynaryjne i leśne. 
Łącznie ukazywało się ich w dwudzie
stoleciu międzywojennym 40. A utorka 
przedstaw ia je w ram ach trzech podroz
działów — Rolnictwa, Weterynarii i Le
śnictwa. Dokonuje przy tym  klasyfikacji 
na czasopisma z zakresu: rolnictwa ogól
nego, doświadczalnego, ekonomiki rol
niczej, spółdzielczości, gleboznawstwa 
i chemii roślin, hodowli roślin, meliora
cji rolnych, ochrony roślin, ogrodnictwa 
i sadownictwa, rybołówstwa, zootechni
ki, leśnictwa i weterynarii.

W  rozdziale dziewiątym zaprezento
wano czasopisma techniczne. W  ram ach 
tych nauk w dwudziestoleciu międzywo
jennym  ukazywały się 52 periodyki. Po 
prezentacji czasopism ogólnotechnicz
nych, autorka omawia pozostałe ty tu ły  
w ram ach następujących dziedzin: bu
downictwo i m ateriałoznawstwo budow
lane, komunikacja, inżynieria wojskowa, 
elektrotechnika i telekomunikacja, m eta
lurgia, arch itek tura  i urbanistyka, geo
dezja, górnictwo, inżynieria techniczna, 
mechanika i technologia, energetyka, go
spodarka wodna, inżynieria sanitarna, 
okrętownictwo.

O statni, dziesiąty rozdział zaty tu ło
wany został Administracja i organizacja 
pracy redakcyjnej czasopism naukowych 
w świetle źródeł archiwalnych. Autorka, 
z uwagi na rozproszenie bardzo nielicz
nych źródeł, z góry założyła, że orga
nizację prac redakcyjnych uda się tylko 
częściowo omówić. Z pewnością sygnali
zowana bariera jest isto tna, choć w rze
czywistości nie w tak im  stopniu, jaki 
przewidywała G rażyna W rona. Infor
macje zawarte w rozdziale dziesiątym
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pozw alają na ogólne odtworzenie wielu 
mechanizmów wydawniczych. Z pewno
ścią są kognitywne, pomimo swej lako
niczności.

Uwaga ogólna, którą można odnieść 
do całej pracy, dotyczy braku oceny sys
temów czasopism z poszczególnych dyscy
plin. Stworzenie choćby najprostszej listy 
rangowej z pewnością uczyniłoby książkę 
Grażyny Wrony jeszcze bardziej ciekawą.

Uwaga ta , podobnie jak  uwagi 
sformułowane wcześniej, nie obniżają

w żaden sposób wartości recenzowanej 
pozycji. Po raz pierwszy ukazała się 
tak  rozległa monografia dotycząca dzie
jów polskiej prasy naukowej w latach 
1918-1939. Nie m a wątpliwości, że 
książka Grażyny W rony jest pozycją 
wyjątkową. Wzbogaci zarówno piśmien
nictwo prasoznawcze, jak  i bibliologicz- 
ne. Z pewnością stanie się również ważną 
pozycją w historiografii dwudziestolecia 
między woj ennego.


