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INTERESUJĄCEGO BADACZA LITERATURY I KULTURY

Truizmem jest twierdzenie, iż materialnym
dać literaturoznawcy

przedmiotem ba

(i jednym z materialnyoh przedmiotów,

kie poznaje badacz kultury) są książki. Wydawałoby sią

ja

zatem,

iż biblioteka, zwłaszcza wielka biblioteka o oharakterze

uni

wersalnym, winna być, w sposób oczywisty, warsztatem pracy ba
dacza. &dy jednak obserwuję wykorzystanie możliwośol

informu

jących BU, nasuwa mi się raozej odmienne spostrzeżenie.

Celem

niniejszego komunikatu jest więo choćby pobieżne przypomnienie,
gdzie może znaleźć, w EW materiały do swojej pracy badaoz lite
ratury czy kultury, za pośrednictwem Jakich katalogów,kartotek
Czy też wydawnictw może do nioh dotrzeć.

•

z

.

'

Zaoznę od przedstawienia Działu Zbiorów Speojalnych(aw nim
- od prezentaoji Zakładu Starych Druków),

jest on bowiem chyba

znany najlepiej.

'

Katalogi Starych Druków uszeregowane są

w

następująoyoh

ciągach: katalog poloników XVI w., katalog druków obcych XVI w.,
katalog poloników i druków obcych XVII i XVIII w. Do tego
chodzą katalogi: czasopism, druków cyryliokich, wydań
tyoznyoh, fotokopii,

do

anasta-

itp., wreszcie dawny katalog Zbiorów

Wi

lanowskich.
I Zakładzie Zbiorów Mikrofilmowych znajduje się katalog, w
którym wyodrębniono: Inkunabuły, stare druki, rzadkie druki XIX

- 142 i XX wieku, czasopisma oraz rękopisy. Te ostatnie ułożone są wg
bibliotek, a w obrębie bibliotek - wg zasady numerus

ourrens.

Dodać tu trzeba konieoznie*iż wydawane są drukiem katalogi m i 
krofilmów.
Zakłady zbiorów kartograficznych, ikonograficznych oraz mu
zyczny oh, ioh zbiory i katalogi, mogą być także przydatne
badacza literatury, zwłaszcza zaś dla badacza

życia

dla

literao-

kiego 1 kulturalnego.
Prócz tych katalogów wspomnieć trzeba wreszcie

katalogi i

kartoteki Zakładu Rękopisów. Są to przede wszystkim

katalogi

drukowane oraz kartoteka akcesyjna (ułożona wg wieków oraz,

w

obrębie wieku, wg kolejnych numerów akoesyjnyoh).
Zakład Starych Druków prowadzi także Katalog Centralny Sta
rych Druków od X7I do XVIII wieku, z podziałem na

polonika

i

druki obce. (Przy okazji przypominam, iż tom pierwszy Central
nego Katalogu Inkunabułów już ukazał się drukiem, a tom drugi,
zawierająoy m.in. prowenienoje, jest aktualnie 'opracowywany.)
Zakład Rękopisów rozporządza Centralną Kartoteką Spuścizn Lite
rackich. Warto też pamiętać, iż Zakład Starych Druków
toteki specjalistyczne

(np. tzw. indeks drukarzy,

ma kar

rejestrację

ilustracji), które udostępniane są czytelnikom.
x

~

W Zakładzie Informaojl Naukowej główną pomocą

dla badacza

będą kartoteki, a mianowicie: kartoteka wycinków prasowych, obejmująoa artykuły o pisarzaoh (recenzje utworów,

informacje

biografiozne), problemach ogólnoliteraokich i kulturalnych oraz
życiorysy i informaoje biograficzne o politykaoh,uczonych,działaozach, a także kartoteki bibliograficzne: biografii oraz hi
storii najnowszej. Kartoteki te odnotowują

przede

wszystkim

artykuły prasowe, a więc materiał, który najłatwiej uohodzi u 
wagi badaczy.

x
0 roli katalogów centralnych mówić nie trzeba.

BN

rozpo

rządza w tej chwili pięoioma katalogami centralnymi, prócz bo
wiem dwóoh znajdujących się w Dziale Zbiorów Specjalnych

po-

- 143 siada także: Centralny Katalog Bieżących Czasopism

Zagranicz

nych, Centralny Katalog Czasopism Polskich i Centralny Katalog
Książek Zagranicznych. Wszystkie one są na razie tylko w ukła
dzie alfabetycznym. Wobec zaawansowania prac nad automatyzacją
redagowania i wydawania Centralnego Katalogu Bieżących

Czaso

pism Zagranicznych, można bądzie uzyskać bez wiąkszego
spis np. obcych ozasopism literaturoznawczych, które

trudu
znajdują

sią w bibliotekach polskich.
x
Nie mówiłem dotąd o katalogach zbiorów XIX i XX wieku

BN.

Ponieważ są one stale wykorzystywane, wspomną tylko,iż istnie
je osobny katalog Zbiorów Biblioteki Ordynacji Krasićskioh.Na
tomiast koniecznie trzeba powiedzieć o istnieniu kartotek

o-

bejmującyoh informacje o drukach polskich z lat 1901-1939,któ
re znajdują sią w Zakładzie Bibliografii Retrospektywnej i sta
nowią podstawą do dwudziestowieoznej kontynuacji "Bibliografii
Polskiej" Eistreioherów.
Warto też przypomnieć drukowane serwisy informacyjne,

bo

wiem są one zbyt mało wykorzystane w praoaoh naukowyoh. Mam tu
na myśli: "Przewodnik Bibliografiozny", "Bibliografią[Zawarto
ści Czasopism", "Polonica Zagraniczne" oraz
bliografii i Nauki o Książce", a także

"Bibliografią B i 

"Bibliografią Anality-

ozną Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej".

Informacje

ważniejszych nabytkaoh BN można uzyskać z "Biuletynu

oyjnego BN". Warto też wspomnieć bibliografie zaleoające,
radniki bibliograficzne itp. Badaczowi interesującemu
gadnieniami czytelniotwa, socjologii kultury

o

Informapo

sią za

i literatury nie

mogą być oboe prace wydawane przez Instytut*Książki

i Czytel

nictwa, a ukazujące sią głównie w serii Praoe IKiCz-u.
x
Osobno wreszcie wypada, ohoć w kilku słowaoh, powiedzieć o
Zakładzie Dokumentacji Ksiągoznawczej, który gromadzi
turą poświąconą zagadnieniom bibliotekoznawozym

znaozeniu tego słowa. Zakres treściowy gromadzonego
nictwa, zarówno polskiego,

litera

w najszerszym
piśmien

jak zagranicznego, obejmuje próbie-

- 144 matykę związaną z książką i jej funkcjami społecznymi, znajdu
jącą odbicie w: edytorstwie, ruchu wydawniczym,drukarstwie,bi
bliografii,, statystyce wydawniozej, bibliotekarstwie,

biblio

filstwie, czytelnictwie oraz dokumentaoji i informacji

nauko

wej. Warto też dodać, iż poza dokumentami takimi, jak

druki

zwarte i ciągłe, Zakład gromadzi także wycinki prasowe,

kata

logi księgarskie itp. Do zbiorów tych można dotrzeć poprzez ka
talogi i kartoteki mieszoząoe się w.Zakładzie.

z
Biblioteka służy zatem czytelnikowi-badaczowi w bardzo sze
rokim zakresie. Umożliwia rzetelne sięgnięoie - poprzez
logi i kartoteki - ad fontes, i t o ‘zarówno prymarnych

kata
-

tek

stów, jak i sekundarnyoh - opracowań, prac teoretyoznyoh,

itp.

Ta krótka informacja miała na celu przypomnienie tylko, c o
można i, przede wszystkim,

g d z i e

znaleźć w BN.

Szcze

gółowo na ten temat można dowiedzieć się tylko w jeden sposób:
przyohodząo do nas.
' Zatem - zapraszamy.
Mgr Jakub Zdzisław Liohański

CENTRALNA INFORMACJA O ZBIORACH RĘKOPIŚMIENNYCH
(W ZAKŁADZIE RĘKOPISÓW BIBLIOTEKI NARODOWEJ)

Przed dwoma laty Zakład Rękopisów

Biblioteki

Narodowe;

przystąpił do nowej pracy, którą nazwać by można ogólnie: cen
tralną informacją o zbiorach rękopiśmiennych w

Polsce

oraz c

polonikaoh poza jej granioami. Biblioteka Narodowa, jako
tralna biblioteka w państwie,

cen

jest szczególnie powołana do prac

tego rodzaju - zwłaszoza w dobie-rozwoju informatyki
istnienia w naszej instytuoji katalogów centralnych:

i

wobec
starycł

druków i czasopism zagranioznyoh, znakomioie spełniających swo
je zadania.

