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Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Z dziejów książki i prasy. 
Przegląd badań za lata 2010–2013” 
(Lubostroń, 22–23 kwietnia 2013 roku)

A Conference ‘Book and Press History: A Review of 
Research 2010–2013’ (Lubostroń, 22–23 April 2013)

Konferencja „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2010–2013” to 
drugie w ostatnich latach spotkanie zorganizowane przez Katedrę Informacji Nauko-
wej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poprzed-
nia konferencja miała miejsce w 2011 roku. W dniach 22–23 kwietnia 2013 roku 
uczestnicy konferencji spotkali się w malowniczej scenerii klasycystycznego pałacu 
w Lubostroniu koło Żnina, by wymienić poglądy i doświadczenia, a przede wszyst-
kim zaprezentować wyniki prowadzonych badań naukowych. 

Podczas konferencji wygłoszono 26 referatów, z których dziewięć dotyczyło 
dziejów prasy, a jeden poświęcony został analizie bibliometrycznej polskich cza-
sopism naukowych. Pozostałe wystąpienia koncentrowały się na dziejach książki 
i bibliotek od wczesnego średniowiecza aż po czasy współczesne. Z uwagi na sze-
rokie spektrum prezentowanych zagadnień konferencja zgromadziła przedstawi-
cieli wielu ośrodków naukowych z całego kraju, a także badaczy reprezentujących 
biblioteki naukowe i muzea (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Łódzki, Akademia Ekonomiczno-Handlowa w Łodzi, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jagielloń-
ski i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Tarnobrzegu, Wałbrzychu i Kaliszu, 
Biblioteka Gdańska PAN, Biblioteka Główna Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka 
Główna UKW oraz Muzeum Zamkowe w Malborku). 
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W pierwszym dniu obrad wystąpienia prezentowane były w dwóch pane-
lach, a po południu w trakcie sesji plenarnej. W ramach panelu I „Dzieje książki 
i bibliotek” wygłoszono osiem referatów. Dariusz Spychała (KINiB UKW) przed-
stawił referat zatytułowany Początki życia monastycznego, reguły zakonne i biblio-
teki w Galii i Italii w IV i na początku V wieku. Wybrane zagadnienia, Aleksandra 
Siuciak (Muzeum Zamkowe w Malborku) zaprezentowała Badania nad dawnymi 
księgozbiorami zamku malborskiego, Monika Olczak-Kardas (IBiDz UJK) omó-
wiła Konkursy dobrego czytania jako formę popularyzacji książki i czytelnictwa 
w dwudziestoleciu międzywojennym (w świetle literatury instruktażowej), Tomasz 
Stolarczyk (BG UŁ) tematem swojego wystąpienia uczynił Biblioteki dominikań-
skie w średniowiecznej Polsce i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Aktualny stan 
badań i dalsze potrzeby, Bernardeta Iwańska-Cieślik (KINiB UKW) zaprezento-
wała Księgozbiór biblioteki seminaryjnej we Włocławku w świetle katalogu z 1825 
roku. Część pierwsza. Druki XV–XVI wieku, Zdzisław Kropidłowski (KINiB UKW) 
przedstawił zebranym Księgi rękopiśmienne cechu introligatorów gdańskich 
(1595–1911), Jerzy Konieczny (AE-H Łódź) omówił Kulturotwórczą działalność 
Adama Lwa Sołtana (Karta z dziejów Waplewa), a Magdalena Rzadkowolska 
(KBiIN UŁ) przybliżyła słuchaczom „Słownik pracowników książki polskiej” (supl. 
3 i 4) jako warsztat badacza historyka książki. 

Panel II „Z dziejów prasy” również zgrupował ośmiu prelegentów. Izabela Kra-
sińska (IBiDz UJK Kielce) zaprezentowała Problemy wegetarianizmu na łamach 
„Jarskiego Życia” — miesięcznika etycznego dla reformy społecznej (1912), Ewa 
Danowska (IBiDz UJK Kielce) przedstawiła „Dziennik Kijowski” 1906–1918, 
Jolanta Dzieniakowska (IBiDz UJK Kielce) omówiła Sprawy książki i czasopisma 
w „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego” (1918–1939), Karol Makles (IBiIN UŚ) zreferował Stan i perspektywy badań 
nad prasą samorządową w II Rzeczpospolitej Polskiej, Renata Bednarz-Grzybek (IP 
UMCS) zajęła się Zdrowiem na łamach czasopisma „Ondyna” (1846–1848), Piotr 
Sławiński (PWSZ Tarnobrzeg) przedstawił dwa periodyki: „Strony Sandomierskie” 
i „Goworek” jako przykład zaangażowania społeczeństwa Sandomierza w rozwój 
prasy lokalnej, Monika Hajkowska (IP UMCS) mówiła o Higienie na łamach czaso-
pisma „Zdrowie”, zaś Kamila Krajewska-Wójciak (WNS SGGW Warszawa) zapre-
zentowała „Biuletyn” Komitetu 300-lecia Prasy Polskiej (1958–1962) — założenia, 
osiągnięcia, działalność.

Po przerwie obrady wznowiono w sali rotundowej pałacu w Lubostroniu. Pod-
czas popołudniowej sesji plenarnej wygłoszono cztery referaty: Adam Ruta (IINiB 
UP) zaprezentował Czasopiśmiennictwo morskie w Polsce w latach 1945–1956 
— rekonesans badawczy, Iwona Filipowicz (KINiB UKW) mówiła o Anali-
zie bibliometrycznej polskich czasopism naukowych zarejestrowanych w bazach 
Journal Citation Reports: Science Edition za lata 2010–2011, Agata Larczyńska 
(BG PAN) przedstawiła referat pt. De concilio. Późnośredniowieczne traktaty kon-
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cyliarystyczne w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, a Piotr Lechowski (IINiB UJ) 
przybliżył niezwykle interesujący Projekt badań „Biblioteka Jagiellońska — opra-
cowanie dziejów od 1775 do 1918”.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać sześciu wystą-
pień. Elżbieta Pokorzyńska (KINiB UKW) przedstawiła bogato ilustrowany referat 
pt. Metody sygnowania opraw przez introligatorów polskich w XIX–XX wieku, na tle 
tendencji zagranicznych, Bogusława Kuć (KBiIN UŁ) mówiła o Łacińskojęzycznych 
publikacjach naukowych w latach 1918–1939, Grzegorz Nieć (IINiB UP) zapre-
zentował Problematykę księgarską we współczesnych badaniach bibliologicznych, 
Beata Przewoźnik (IBiIN UŚ) zatytułowała swoje wystąpienie Z dziejów książki 
o tematyce górskiej w Polsce w latach 2010–2012, Sylwia Bielawska (PWSZ Wał-
brzych) i Małgorzata Całka (PWSZ Kalisz) próbowały porównać Ruch wydawniczy 
Kalisza i Wałbrzycha w latach 2010–2012. Stan, potrzeby i możliwości badań, zaś 
Kazimierz Adamczyk (BG UKW) mówił o Promocji Bydgoszczy i regionu. Wybrane 
działania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
(2009–2012).

Dyskusje toczone podczas obu paneli oraz na zakończenie obrad plenarnych 
świadczyły dobitnie, że podejmowana tematyka dociekań naukowych wywołuje 
żywe zainteresowanie w środowisku badaczy dziejów książki, prasy i bibliotek. 
Spektrum poruszanych zagadnień dowodzi, iż reprezentanci poszczególnych ośrod-
ków bibliologicznych w naszym kraju mają ugruntowane, mocno osadzone w teorii 
i praktyce kręgi zainteresowań. Sądzę, że spotkania, takie jak to w Lubostroniu, 
mają swoją niezaprzeczalną wartość jako forum wymiany myśli i doświadczeń.




