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In memoriam

Dnia 11 lutego 1997 roku pożegnaliśmy na Cmentarzu Bródnowskim
w Warszawie przedwcześnie zmarłego Profesora bibliologii naszej Kopernikańskiej Uczelni, kolegę i przyjaciela — Andrzeja Kłossowskiego. Przemawiając
tam w imieniu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, władz
dziekańskich i kolegów z Wydziału Nauk Historycznych, mówiłem o długu
wdzięczności, jaki nasze środowisko uniwersyteckie zaciągnęło u Profesora.
Niniejszy tom studiów poświęcony pamięci Andrzeja Kłossowskiego jest próbą
choćby częściowej spłaty tego długu.
Profesor Andrzej Kłossowski był członkiem naszej wydziałowej społeczności
stosunkowo krótko, bo zaledwie 3 lata, ale przez ten okres wniósł zasadniczy
wkład w stabilizację Wydziału Nauk Historycznych, a zwłaszcza jego najmłodszego kierunku — bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Dojeżdżając
z Warszawy, regularnie uczestniczył w posiedzeniach Rady Wydziału, w komisjach wydziałowych. Na tym wydziale otworzył pierwsze przewody doktorskie.
Odszedł od nas w momencie zbierania pierwszych plonów swojej pedagogicznej
działalności. W roku 1996 wypromował 6 magistrów, w roku 1997 miał
wypromować kolejną grupę. Osierocił swoich uczniów i kolegów z Katedry
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Jednak kierunek badawczy, jakim
się szczególnie zajmował, a mianowicie „książka polska na obczyźnie", jest
kontynuowany przez Jego uczniów, o czym świadczą studia zamieszczone
w publikowanym tomie.
Janusz Malłek

Profesor Andrzej Kłossowski (1938-1997)
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On the 11th of February 1997, at Bródnowski Cemetery in Warsaw, we bid
Farewell to our colleague and Friend Andrzej Kłossowski, professor of
Bibliology at our Copernicus University, who died prematurely. Speaking on
behalf of the Rector of the N. Copernicus University in Toruń, the deans and
colleagues from the Faculty of Historical Sciences, I expressed the debt of
gratitude which our University owes to him. The present volume of studies
dedicated to his memory is an attempt to begin to pay this debt.
Professor Andrzej Kłossowski was a member of our Faculty society for only
a short time, barely 3 years, but during this time he contributed significantly to
the stability of the Faculty of Historical Sciences, especially of its newest part
— the Chair of Library Studies and Information Sciences. Commuting from
Warsaw, he regularly took part in Faculty Board meetings and committees. H e
opened the first PhD courses in this Faculty. He left us just when the first fruits
of his pedagogical work were appearing. In 1996 he conferred 6 Master's
degrees, and in 1997 he would have conferred more for the next group. He has
left his students and colleagues from the Department of Library Studies and
Information Sciences feeling bereaved. However, the research which he was
particularly engaged in, i.e. "The Polish book abroad" is being continued by his
pupils, as can be seen from the studies included in the present volume.
Janusz

Malłek

