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zbyteczne poczytujemy wszelkie dowodzenia o po

trzebie i pożytku bibliotek. Od czasu, jak myśląca
ludzkość wynalazła sposób wyrażania swych myśli za
pomocą pisma, datują się i pierwsze usiłowania gro
madzenia prac umysłowych ; spółczesne księgozbiory
już w najodleglejszej starożytności poprzedzone były
zbiorami analogicznemi.
Jak w długim szeregu wieków doskonaliły się ma

teryały i sposoby używane do utrwalania myśli, po
czynając od liści roślin włóknistych do pargaminu
i papieru ze szmat, od pracowitego przepisywania rę
cznego do'druku; tak stopniowo, począwszy od saméj
kolebki oświaty, rosło i rozwijało się zamiłowanie do
gromadzenia i przechowywania skarbów wiedzy, tego
Bibliotekoznawstwo.

'l

rzeczywistego kapitału ludzkości. Po wielkich kata
klizmach, które nawiedzały społeczność w pewnych
epokach, np. po wędrówkach narodów, następne po
kolenia w pierwszych niemal chwilach uspokojenia
się, powracały z nową energią do przerwanej pracy,
starannie gromadząc i chroniąc od zagłady pomniki
piśmiennictwa.

Historycznym wynikiem takiego wrodzonego lu
dziom popędu, takich wiekowych usiłowań, jest ogro
mny zasób materyałów, przy których pomocy można
badać każde stadyum działalności ducha ludzkiego,
we wszystkich rozgałęzieniach wiedzy.
Wielkie znaczenie, jakie biblioteki mają w naszych
czasach, równie jak i powszechna uwaga, zwrócona na
nie przez postępowy ogół i indywidua kierujące jego
oświatą, w tém właśnie ma swe źródło, iż, jak tra
fnie wyraża się Molbech *), biblioteki tém są dla nau
ki, w historyczném znaczeniu pojmowanej, czém aka
demie i szkoły dla jéj przyszłego rozwoju; to bowiem
co jest już dokonaném przez duch ludzki, znajduje
się w bibliotekach ; w szkołach zaś i akademiach duch
ten postępuje coraz daléj po tejże saméj drodze: nau

ka przeszła leży w księgozbiorach, nauka przyszła
rozwija się w szkołach, towarzystwach uczonych i t. pŁ
IJeber Bibliothekswissenschaft. Leipzig. 1833.
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Już starożytni pod ogólną nazwą biblioteki rozumieli

tak sam zbiór książek, jak i miejsce, w którem ten
zbiór się zawiera. Paweł Dyakon, w excerptach z Pom
3
pejusza Festa „De significations verborum pisze : „Bi
blio theca et apud Graeeos et apud Latinos, tam libro
rum magnus per se numerus, quam locus ipse, in qua
libri collocati sunt, appellatur." Po wynalezieniu druku
szczegółowiej określono pojęcie o bibliotece, wyró
żniając ją ze względu na cel, w którym księgi są zgro
madzone , od zwyczajnych składów księgarskich ; we
względzie zaś sposobów tak zbierania ksiąg jak i na
stępnego użytkowania z nich, dzielą się biblioteki na
prywatne i publiczne.

Obecnie biblioteka, w tém znaczeniu, w jakiém
o niéj mówić zamierzamy, oznacza instytucyą, w któ
rej gromadzą się księgi w pewną systematyczną ca
łość , tak celem ich zachowania jak i użytku stoso
wnego. Zadaniem biblioteki jest więc umiejętne gro
madzenie dzieł pisanych i drukowanych, dla uczynie

nia ich o ile można najdostępniejszemi dla klassy
wykształconej. Zadanie to, w takiej rozciągłości poj
mowane, przy rozwiązywaniu go wymaga właściwych
wiadomości, równie praktycznych jak teoretycznych.
Zbiór prawideł, mających przewodniczyć przy za
kładaniu, urządzaniu, a następnie zarządzie biblioteką
wyprowadzony z pewnych stałych, racyonalnych zasad
1*

i usystematyzowany, stanowi dziś osobną naukę o bi
bliotekoznawstwie, którą dawniej zwano biblioteko te
chniką, a później bibliotekonomią.
Początek swój bibliotekoznawstwo winno dwom
francuzkim uczonym XVII wieku, Gabryelowi Naudé

i Janowi Garnier, którzy pierwsi traktowali je spe
eyalnie. Nieco pierwej od nich, około r. 1665, Nie
miec Hendreich, professor uniwersytetu w Królewcu,
uznał potrzebę alfabetycznego i systematycznego ka
talogu; lecz co do ściśle naukowego poglądu na bi
bliotekoznawstwo, pozostał daleko za wzmiankowa
nymi nauczycielami. Prawdziwą podstawą biblioteko
znawstwa są słusznie zalecane przez L. A. Constan
tin*) i Namur'a**) dzieła: Be Bure (G. Fr. le jeune)

„Bibliographie instructive, ou traité de la connais
sance des livres rares et singuliers." Paris, 1763,
7 vol. 8-vo. Brunet (J. C.) „Manuel du libraire et de
l'amateur des livres contenant : 1° un nouveau di
ctionnaire bibliographique; 2° une table en forme de
catalogue raisonnée." Paris et Bruxelles, 1821, 4 vol.
8-vo, i tegoż autora „Nouvelles recherches bibliogra
phiques pour servir de supplement au manuel du li
braire etc." Paris, 1834,3 vol. 8-vo. Ebert „Allgemei

*) Biblioteconomie, str. 2.
**) Manuel du bibliothécaire, str. 324—325 i 343.

—

5—"

nes bibliographisches Lexicon." Leipzig, 1821—30,
2 vol. 4-to. Ograniczamy się w tém miejscu na wska
zaniu powyższych dzieł, jako najlepszego źródła spe
cyalnych wiadomości, gdyż historya i bibliografia bi
bliotekoznawstwa nie wchodzi w zakres niniejszego
dziełka. Życzących bliżej obznajmić się z tym przed
miotem, odsyłamy do uczonych i pracowitych artyku
łów F. M. Sobieszczaóskiego, pod tytułem: bibliogra
fia, bibliotekarstwo i biblioteki, umieszczonych w En

cyklopedyi Orgelbranda (tom III, str. 437 i nast.,
ibid. str. 448—477), w których , oprócz gruntownych
uwag zasadniczych, autor przytacza znakomitą ilość
dzieł specyalnych, ze słusznem acz krótkiem ocenie
niem ich naukowej wartości.
Bibliotekoznawstwo, zawierając w sobie uporząd
kowane przepisy gromadzenia ksiąg i w ogólności po
stępowania z niemi, dzieli się na dwie główne części:
w pierwszej traktuje o zakładaniu i urządzaniu biblio

tek, w drugiej wykłada teoryą zarządu biblioteką.
Rozumie się samo przez się, iż tylko nauka, dla ła
twiejszego i przystępniejszego wykładu, rozdziela ta
kim sposobem bibliotekoznawstwo ; w praktyce obie
składowe części stanowią jednę całość.

ZAKŁADANIE I URZĄDZANIE

BIBLIOTEK.

Trzy głównie przedmioty stanowią treść téj pier
wszej części bibliotekoznawstwa ; temi są :
1. Obiór miejscowości na bibliotekę i wewnętrzne
urządzenie całego budynku;

2. Gromadzenie ksiąg, źródła i środki ku temu
posługujące;
3. Porządkowanie i katalogowanie dzieł uporząd
kowanych.
Ta ostatnia czynność nadaje dopiero pewnemu zbio

rowi właściwą cechę biblioteki.

—
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I. Zakładanie bibliotek.
Biblioteka, zwłaszcza publiczna, aby zdołała jak
najlepiej odpowiedzieć swemu celowi, tojest stać się
prawdziwie pożyteczną, powinna, o ile to od zakład
ców lub też głównych jéj naczelników zależeć może,
znajdować się w takiéj miejscowości, w którejby naj
większa ilość osób z wszelką łatwością mogła z niej
korzystać. Ztąd wielkie centra ludności są najstoso
wniejszém miejscem dla bibliotek.
Nie podzielamy zdania tych, którzy utrzymują, iż
ponieważ dla prac umysłowych spokojność jest najpo
żądaószą, najdogodniejszemi więc dla bibliotek były
by oddalone od miejskiego ruchu ustronia. Możność
pracy w bibliotece zawarowuje się bez wątpienia i spo
kojnością w pewnym stopniu; niemniej przeto jeste
śmy przekonania, iż spokojność, jaka tu potrzebna,
może się znaleźć nawet w dzielnicach ludnego mia
sta. Dalej, spokojność jest wprawdzie jednym z wa
runków umysłowej pracy, ale bynajmniej nie jedynym;
owszem, praca taka obwarowuje się jeszcze wielą in
nemi względami, i takiemi mianowicie, którym jedy
nie prawie punkta ludne są w stanie zadość uczynić.

Zresztą, praca w bibliotece wcale nie jest najwyż
szym rodzajem pracy umysłowej ; polega ona na stu



8-.

dyowaniu dzieł rzadkich, lub w ogólności takich, któ
rych nie mamy pod ręką u siebie ; na robieniu z nich
wyciągów, porównywaniu rozmaitych wydań, spraw
dzaniu cytat i t. p.: owóż, jak widzimy, praca podo
bna nosi na sobie charakter mechaniczny o tyle, o ile
praca właściwie umysłowa jest w stanie przybrać ta
kowy. Nakoniec, jeżeli biblioteka publiczna winna
być dostępną jak najliczniejszej ukształconej publi
czności , dziwnieby wyglądało, gdyby jakie uboczne
okolice kraju posiadały obfite źródła wiedzy, a środki
kulminacyjne ludności zmuszone były przenosić się

z swych miejsc, aby mieć możność z nich korzy
stania.

Był czas, w którym biblioteki najwięcej prospero
wały po klasztorach : wówczas też klasztory stanowiły
głównie te punkta, w których skupiała się i zkąd się
szerzyła oświata ; w średnich wiekach wyformułowała

się nawet sentencya: „vende pallium, erne lîbros"
świadcząca! do jakiego stopnia dochodziło wówczas
u mnichów zamiłowanie wzbieraniu książek. Z na
stępstwem wieków klasztorne księgozbiory przenoszą

się powoli do większych miast i okolic, dla tychże
samych niezawodnie powodów, dla których pierwej
siedzibą ich były klasztory. W całym procesie rozwi
jania się i ruchu bibliotek, dostrzegamy zawsze ten
symptom, iż jak zbiory prywatne stają się stopniowo

coraz dostępniejszemi, tak znowu biblioteki publiczne
rozwijają się per eœcellentiam w najludniej szych pun
ktach.

Zazwyczaj na biblioteki obierają się domy już go
towe , które najczęściej miały poprzednio inne prze
znaczenie , i nader rzadko się zdarza, aby założyciele
bibliotek chcieli lub mieli możność poświęcania fun
duszów na budowanie na ten cel osobnych gmachów.
Przy obieraniu zaś budynków na bibliotekę, zwraca
się uwaga wyłącznie prawie na to, aby mieć dostate
czną przestrzeń dla umieszczenia zamierzonej liczby
książek, z pominięciem innych wcale ważnych warun
ków i nawet prawidła Witruwiuszowego : „cubicula et
bibliothecae ad orientem spectare debent" Często jednak
lekceważenie co do tego punktu, sprawia następnie
wielkie niedogodności, i staje się przyczyną uszkodze
nia zbiorów. Petzhold w swojém: Katechismus der
Bibliothekenlehre z goryczą pisze, iż przy budowaniu
stajni i obór więcej zwraca się uwagi na przyszłą wy
godę bydląt, niż przy zakładaniu bibliotek na kon
serwacyą książek i dogodność tych, którzy w nich
będą pracować.
Przezorność, aby zbiory biblioteczne były dostate
cznie zabezpieczone od wilgoci i ognia, budynek na
leżycie oświetlony, i aby w miarę powiększania się
zbiorów znalazła się możność rozszerzenia go bez

—
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wielkiej trudności, przedewszystkiém zasługuje na
największy wzgląd przy zakładaniu księgozbioru lub
wybieraniu dlań lokalu. Przepisy szczegółowo tra
ktujące o tym przedmiocie zawiera. część budowni
ctwa , zwana architekturą biblioteczną. Jako mo
del gmachu na ten cel przeznaczonego, służyć może
biblioteka w Monachium, wybudowana w roku 1843
przez Gärtner'a, lub biblioteka publiczna w Bruxelli,
wzniesiona roku 1837.
Pierwszém zadaniem, które już w zupełności zależy
od bibliotekarza, jest należyte zużytkowanie wnętrza

samego budynku, przeznaczonego na bibliotekę. Tu
należy mieć baczenie na ilość już nagromadzonych
ksiąg, na rozmiary, w jakich one przypuszczalnie przy

bywać będą, i nakoniec na możebne udogodnienia
przy następnem z nich użytkowaniu. Zazwyczaj w wię

kszych bibliotekach przeznaczają się osobne pokoje
dla inkunabułów, dzieł rzadkich, rękopismów i t. p.,
i wyznacza się oddzielna sala na czytelnią, oprócz bio

rą , gabinetu bibliotekarza, lokalu dla służby i t. d.
Za zasadę we wszystkich księgozbiorach przyjęto za
chowanie największej możebnej oszczędności miejsca
w rozkładzie, zwłaszcza mebli, co znacznie ułatwia
i odszukiwanie książek i dozór nad niemi.

Oprócz stołów i krzeseł potrzebnych w bibliotece,
bez zaprzeczenia najważniejszemi meblami są szafy:
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o nich tćż zawsze nieco obszerniej traktują specyalni
.pisarze. W ogólności przyjęto, iż w wielkich biblio
tekach szafy na skład książek przeznaczone , nie po
winny być ani oszklone, ani tém bardziej zamykane,
gdyż ustawiczne ich niemal otwieranie przy wyjmowa
niu dzieł żądanych, przyczyniałoby się bezpotrzebnie
-do straty czasu; z drugiej strony, przez zamknięcie
utrudniałby się przewiew świeżego powietrza, co jest
ważnym warunkiem dobrego konserwowania zbiorów.
Najstosowniejsze miejsce dla szaf jest przy ścianach
między oknami i drzwiami; w braku miejsca radzą
sobie, ustawiając je jeszcze w podwójnym szeregu,
plecami ku sobie, pośrodku większych sal, lub też
prostopadle clo półek znajdujących się przy ścianach
między oknami : tym sposobem sale biblioteczne zda

ją się być podzielone na niewielkie gabinety o je
dném oknie.

Wysokość szaf nie powinna według zalecenia La
gera przechodzić 12 stóp; tym sposobem uniknie się
używania dużych, więc ciężkich i niebezpiecznych
schodów przenośnych. Przy wyższych nad ten wymiar
należy urządzać galerye, najlepiej żelazne. Głębokość
czyli szerokość półek powinna być zastosowaną do
szerokości dzieł, które na nich mają się umieścić;
w ogóle największa przyjmuje się na Vj2 stopy. Go do
odległości półek między sobą, ta bywa różną, a mia

—
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nowicie: większą dla dzieł in-folio, mniejszą dla czwó

rek i jeszcze mniejszą dla ósemek; na tej ostatniej
ustawiają się zwykle i dzieła mniejszego formatu.
Z uwagi na konieczność wolnej cyrkulacyi powietrza,
półki nie przytwierdzają się szczelnie do dna szafy,

i książki na nich nie ustawiają nazbyt ciasno. Gru
bość wreszcie półek samych tak może być zastosowa
na, aby one nie uginały się pod ciężarek.

Rzadsze i kosztowniejsze dzieła w publicznych
zwłaszcza bibliotekach, trzymają się w szafach za
mykanych; dzieje się to zwykle przez ostrożność,
z obawy, aby takie klejnoty biblioteczne nie zaginę
ły; dawniej w tym celu w niektórych bibliotekach wa

żniejsze kodexa przykuwano nawet łańcuchami do
półek.
Dzieła większych niż zwykłe rozmiarów, więc nie

mogące pomieścić się w szafach, rozkładają się na
stołach obok postawionych ; księgi, których oprawa
zaleca się artystycznością, bogactwem, lub inną nad
zwyczajnością, umieszczają się często pod szkłem.
Niektórzy doradzają na ten cel osobny przyrząd obra
cający się za pomocą korby; lecz pomysł podobny nie
wiele znajduje przystosowania.

—
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2. Gromadzenie ksiąg.
Przy formowaniu biblioteki nader ważnśm jest do
kładne określenie kierunku w którym ona ma się roz
wijać, oraz układ całego planu postępowania ku raz
obranemu celowi. Zaniechanie lub lekceważenie na

leżytego zoryentowania się w tym względzie, łatwo

może następnie sprawić znaczne kłopoty, tak, że
w końcu biblioteka stanie się nie umiejętnym i syste
matycznym zbiorem, lecz zbieraniną bez ładu i we
wnętrznej naukowej wartości.

W piśmie mającem na celu przegląd głównych za
sad bibliotekoznawstwa, niepodobna wyszczególnić

jakie mogą być cele pojedynczych księgozbiorów.
Ograniczyć się więc musimy na sentencyi Seneki, któ
rą wypisaliśmy na czele pisma niniejszego i na poda
niu ogólnych zasad, któremi racyonalnie prowadzone
biblioteki kierować się zwykły przy nabywaniu wszel
kich dzieł. Te zaś zasady mniej więcej sprowadzają
się do następnych punktów:
a) Każde dzieło, mające być nabyte dla biblioteki,
powinno być najprzód rozważane tak co do swej war
tości bezwzględnej jak i w stosunku do biblioteki, to
jest, jako przyszła jej część składowa.

—
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l) Głownem zadaniem jest najprzód zebranie dzieł
uznanéj naukowej lub literackiej wartości, tak źró
dłowych jak monografii i w ogóle wszystkiego tego,,
co stanowi pewne stadyum w historycznym rozwoju
wiedzy ludzkiej, lub jéj pewnéj gałęzi. Naturalnie, iż
wszelkie tłumaczenia, jeżeli nie są ważne pod wzglę
dem objaśnień lub kommentarzy, winny ustąpić pier
wszeństwa dziełom oryginalnym, wypisy i wyciągi,
dziełom kompletnym.

c) Po nich następują dzieła rzadkie lub osobli
wsze, których nabycie tylko szczególny traf ûastr^
cza. Nie doradzając bibliotekom publicznym współ
zawodnictwa w tym względzie z prywatném amator
stwem, często posuwającem się do dziwactwa w prze
płacaniu tak zwanych opus rarissimum " lub liber albo
corvo rariorpierwsze
miejsce przyznać należy ręko
pismom; między któremi odróżniają się autografy, to
jest, pisane ręką samych autorów, przepisywane przez

współczesnych autorowi, zbogacone dopiskami lub
scholiami it. d. Oddzielną specyalność bibliotekar
ską stanowi rozpatrywanie autentyczności danego rę
kopismu, co wymaga znajomości dyplomatyki, gra
fiki, paleologii, i w ogólności bibliograficznych wia
domości w najrozleglejszém znaczeniu. Rękopism
który wytrzymał taką krytyczną próbę i uznany został
za autentyczny, >winiep być nabyty; tym sposobem

—
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ochroni się go od zaginienia i zbogaci zbiór bibliote
czny. Do téj bategoryi zaliczają się również tak zwa
ne chyroty-pie, tojest egzemplarze drukowane z przy
pisami na marginesach lub osobnych kartkach, samych
autorów lub ludzi uznanych autorytetów. Daléj idą
druki pierwotne, inkunabuły, editiones principes, wy
szłe z officyn Aldów lub Elzewirów, i w ogólności
przed rokiem 1500. Po tych następują dzieła, odbite
w niewielkiej liczbie egzemplarzy, tudzież takie, które
nigdy nie były wystawione na sprzedaż. Wreszcie pi
sane lub drukowane na niezwykłym materyale, np.
materyach jedwabnych, ozdobione miniaturami, lub
tóż wydane ze szczególnym przepychem; nakoniec,
księgi bogato lub artystycznie oprawne. Wszystko to
nosi ogólną nazwę cymelii, tojest bibliotecznych dro
gocenności.
Winniśmy tu jeszcze zrobić uwagę, iż pojęcie o rzad

kości dzieła jest bardzo względnćm ; np. dzieła któ
; re przez długi czas były zabronione przez cenzurę są

! niezawodnie rzadkiemi, lecz naturalnie tracą taki
przymiot, gdy wzbronienie to będzie zniesioném, lub
téz innym sposobem utraci swą legalną siłę. Niektóre
znowu dzieła mogą się z czasem stać rzadkiemi, gdy

po wyczerpaniu ich z handlu księgarskiego, nastę
pnie zajdą przeszkody czyniące niemożliwym ich prze

druk; wtenczas naturalnie ilość egzemplarzy takiego

—
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dzieła, zmniejszając się stopniowo, czyni je w końcu
nader poszukiwanemi i rzadkiemi.
Nie umieszczamy wcale w tej kategoryi ksiąg, nieraz
grubo przepłacanych przez excentrycznych amato
rów, z powodu iż były niegdyś własnością ludzi w ja
kimkolwiek względzie znakomitych. Miejsce dla ta
kich książek, jeśli się tylko one nie zalecają jakiemi
szczególnemi dopiskami, stosowniejsze będzie w ga
binetach osobliwości niż w bibliotekach.
d) Po dziełach rzadkich, stanowiących największą
ozdobę bibliotek, idą zaraz dzieła kosztowne, rzadkie
z powodu swéj drogości, nie zaś drogie z powodu rzad
kości. Biblioteki zwłaszcza publiczne, jako rozporzą
dzające znaczniejszemi funduszami, powinnyby ko
niecznie nabywać takie dzieła dla uczynienia ich tym
sposobem dostępnemi nawet dla mniej zamożnych,
a témsamém przyczyniać się do większego ich rozpo
wszechnienia.

ej Na ostatniém dopiero miejscu umieszczamy na
bywanie dzieł tak zwanej lekkiej bieżącej literatury,
które często pomimo wielu edycyi i znakomitego roz
głosu, posiadają interes chwilowy tylko i wartość we
wnętrzną nader względną. Do tego działu zaliczamy
również książki nieraz szeroko rozpowszechnione, lecz
służące wyłącznie dla codziennego użytku jak książki

do nabożeństwa, elementarze i t. p.

—
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Przy obecnym rozwoju prassy żaden księgozbiór
nie jest w możności skupienia wszystkiego co z druku
codziennie wychodzi, i żaden tóż nie ma tak dziwa
cznego założenia; sam cel i budżet każdej biblioteki
nakreślając pewne granice w tym względzie, pozosta
wia tylko drogę rozumnego wyboru przy nabywaniu
Ważnćm więc staje się wielce stanowcze określenie

do kogo należy wybór dzieł, które mają być nabyte
dla biblioteki. Wszelako nie masz dotąd jednomyślno
ści w tej kwestyi. Jedni chcą całą czynność nabywa
nia nowych dzieł polecić bibliotekarzowi, wychodząc

z zasady, iż on jako najbliżej obeznany z zasobami
biblioteki, tak w bibliograficznym jak i finansowym
względzie, ze swego stanowiska obowiązany dbać o sy

stematyczny rozwój instytucyi, najtrafniéj sobie po
stąpi. Inni znowu twierdzą, iż'żaden, nawet najuczeń

szy bibliotekarz, nie jest w możności przejrzenia
i gruntownego ocenienia dzieł zwłaszcza specyalnych,
aby nieomylnie zawyrokować które z nich należy na
być; że dlatego wybór i stanowcze orzeczenie co do

tego punktu wypada raczéj powierzyć specyalnym
uczonym; nadto, w razie gdy bibliotekarz sam pracuje
wyłącznie nad jaką naukową gałęzią, naturalnie bę
dzie się starał, przy nowym zakupie, o jak najdokła
dniejsze gałęzi téj skompletowanie, co w końcu może
stać się powodem pokrzywdzenia innych oddziałów
Bibliotekoznawstwo.

2
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biblioteki. Przy téj sposobności, zwolennicy pomie
nionéj teoryi orzekają, zasadę, iż wszelka specyalność

naukowa w bibliotekarzu jest szkodliwą dla samej
instytucyi. Co do nas jesteśmy tego przekonania, iż
dla dobra i organicznego rozwoju każdej biblioteki,
najlepiej oba takie krańcowe zdania pogodzić w ten
sposób, aby dowolność bibliotekarską co do nabywa
nia nowych dzieł, ograniczyć do pewnego stopnia, ro
dzajem komitetu złożonego ze specyalistów, najlepiej
professorów wyższych miejscowych zakładów nauko

wych, którzyby, jako ciągle badający rozwój obra
nych przez siebie nauk, wskazywali w pobieżnych no

tatach jakie dzieła dokupić należy. Zebrane i rozpa
trzone przez bibliotekarza podobne notaty, porówna
ne tak z planem rozwoju biblioteki jak również i z jéj
pieniężnemi środkami, mogłyby być na wspólnej na
radzie dopóty modyfikowane, dopókiby nie przyszły
do harmonii z planem instytucyi i nie pomieściły się
w granicach jéj finansowych zasobów. Naturalnie, że
na podobnych konferencyach zdanie gospodarza i za
wiadowcy biblioteki powinno być dostatecznie decy
dującem.

Przy niektórych publicznych bibliotekach, prowa
dzi się tak zwany katalog dezyderyi, w którym zapi
sują się tytuły dzieł żądanych przez publiczność a nie
znajdujących się w bibliotece. Przy zakupie nowych

—
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dzieł bibliotekarz przegląda takowy katalog i dezy
derya te, w miarę możności i słuszności ich, uwzglę
dnia.

Go do sposobów nabywania dzieł, z tych trzy na
stępne leżą w zakresie i możności każdej biblioteki.
i. Kupno. Za pomocą kupna nabywają się tak od
księgarzy i antykwaryuszów jak i od osób prywa^
tnych, dzieła pojedyncze lub całkowite zbiory. Naby
wanie ostatnich jest wielce pożądanem, zwłaszcza dla
bibliotek nowo zakładających się, lecz często jest ró
wnież dogodném i dla bibliotek już mniej więcej sfor
mowanych; gdyż w takich całkowitych zbiorach, zwy
kle stanowiących własność prywatną, zdarzają się nie
raz kollekcye specyalne, mające wielką wartość, w mia

rę swéj dokładności, i dlatego mogące znakomicie
uzupełnić takież specyalne kollekcye biblioteki która
je nabędzie; zwracać wszelako należy w tym razie
uwagę na ilość rozmaitego ballastu, który koniecznie

po zakupie każdego zbioru okaże się w bibliotece,
i na tę okoliczność, czy powstałe ztąd dublety można
będzie następnie wymienić lub sprzedać z pożytkiem.

Kupno całkowitych zbiorów ma jeszcze i tę dogo
dność, iż przy niém jest zawsze mniejsza liczba kon
kurentów; więc cena nie może podnosić się zbyt wy
soko, co często ma miejsce w innych wypadkach, np.
przy licytacyach dzieł pojedynczych. Znakomita bi
2*
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blioteka fcs. La Vallière powstała gfównie z kupna
rozmaitych całkowitych zbiorów któremi ją komple
towano; następnie dublety sprzedawano przez licy
tacyą.

2. Wymianu, różniąca się od kupna tém, iż w niéj
nie pośredniczą pieniądze, często korzystniejszą i do
godniejszą dla biblioteki bywa niż kupno. Materya
łem do wymiany zwykle bywają dublety, czasami też

i dzieła znajdujące się w bibliotece, a nie odpowia
dające nakreślonemu dlaniéj planowi, więc zbyteczne,
które korzystnie jest przy zdarzonéj sposobności za
mienić na stosowniejsze i więcćj potrzebne. W ogól
ności wymiana mająca zwykle miejsce między biblio
teką a antykwaryuszami lub prywatnemi amatorami,
nosi charakter dorywczy i okolicznościowy. Przed
miotem jej bywają zwykle dzieła nie znajdujące się
w handlach księgarskich, więc rzadsze. Najpożądań
szą byłaby wymiana, urządzona w szerokich rozmia
rach pomiędzy samemi bibliotekami; lecz ta dotąd
należy z małemi bardzo wyjątkami ad pia desideria:
podobny zamiar miała i nasza Kommissya edukacyj
na, lecz nie wprowadzono go w wykonanie.
3. Ofiara czyli darowizna, bywa dwojaka : dobro
wolna^ dzieł pojedynczych lub kompletnego zbioru,
albo tćż przymusowa, prawnie obowiązująca nakład
ców w niektórych krajach do składania oznaczonéj
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liczby egzemplarzy wydawanych przez siebie dzieł na
rzecz pewnej biblioteki. Oba te rodzaje w każdym ra
zie są, dogodne; niekiedy jednak darowizna zwłaszcza
dobrowolna, połączona jest z takiemi warunkami, iż
przed przyjęciem, konieczném jest szczegółowe roz
patrzenie jéj wewnętrznej wartości dla ocenienia, do
jakiego stopnia podawane przez obdarującego warun
ki, zgadzają się z zasadami biblioteki. W każdym ra
zie, tak darowizna dobrowolna jak ofiara przymuso
wa, mogą stać się źródłem do następnej wymiany du
bletów, jeżeli tylko przeciwny warunek nie jest przez
darowujących lub prawo zastrzeżony.

Oprócz wymienionych trzech regularnych sposo
bów nabywania dzieł dla bibliotek, przez pewien okres
history! używany był jeszcze sposób czwarty, gdy po
kassacie niektórych zakonów, rządy z uwagi iż kięgo

ms zbiory znajdujące się po klasztorach, stały się tym
sposobem własnością państwa, zarządzały całkowite
lub częściowe wcielanie ich do bibliotek publicznych,
co się znakomicie przyczyniło do zbogacenia osta
tnich.

W końcu niniejszego rozdziału nadmienić jeszcze
należy o dwpch prawidłach bibliotekarskich, zacho
wywanych w każdym porządnym tak większym jak
i mniejszym księgozbiorze, a témi są:

—
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1. Wszystkie dzieła znajdujące się w bibliotece,;
bez żadnego wyjątku powinny być stosownie oprawio
ne. Nie tu jest miejsce clo wykładu technicznych wa

runków oprawy, ani też jaki jéj rodzaj rozmaitym
dziełom składającym bibliotekę przystoi; pozostaje
tylko dodać, iż zwykle dzieła odznaczające się wię
kszą drukarską wytwornością, staranniej i ozdobniéj
od innych są oprawiane, nie wyłączając liawet pewne
go rodzaju przepychu. Co do dzieł zwyczajnych, to
stosowniejszém jest zwracać większa uwagę na trwa
łość oprawy niż na zewnętrzne upiększenie. W każ
dym razie łączenie dwóch lub więcej dzieł w jednę
oprawę, w celach oszczędności, nie powinno być by

najmniej w bibliotekach praktykowaném i w tym
względzie oprawianie w jedno tylko dwóch lub trzech
tomów jednego dzieła, i to tylko w pewnym stopniu
dopuszczonem być może.
2. Drugie prawidło bibliotekarskie stanowi, iż każ
da książka własnością biblioteki będąca, powinna być
właściwą cechą odznaczona; cecha taka ma na celu

zapobieżenie zaginieniu dzieła, lub gdyby to miało
miejsce, odcechowane dzieło jest w pewnym wzglę
dzie łatwiejszem clo odszukania, oraz trudniejszém
do zbycia lub zatajenia. Do cech używają się herby,,

godła, cyfry lub napisy. Codo miejsca na któreiii
mają być przykładane, za najstósowniejsze uznano wy



23- .

ciskanie ich na karcie tytułowej i na ostatniej zadru
kowanej stronnicy dzieła *); tym sposobem niepodobna

usunąć cechy bez organicznego uszkodzenia egzem
plarza, a tém samém zmniejszenia jego wartości. Ma
teryałem najlepszym do wyciskania cech jest farba
drukarska.

3. Porządkowanie książek.
Najważniejszą czynnością wyłącznie bibliotekarską

jest bez wątpienia porządkowanie książek; ta też
czynność dopiero nadaje ostatecznie pewnemu zbio
rowi, charakter bibioteki : zaniechanie lub zaniedba
nie jéj, sprawiając nieład zwiększający się w miarę
przybywania dzieł nowych, doprowadza w końcu do
prawdziwego chaosu, i każdy, nawet najbogatszy księ
gozbiór, czyni prawie zupełnie bezużytecznym.
Czynność porządkowania ksiąg nietylko nie powin

na być lekceważoną, lub opartą na jakiejś dowolnie
utworzonéj w indywidualnym umyśle teoryi, ale naj
écisléj trzymać się winna przepisów opartych na ogól
*) Wielce praktyczném jest oprócz tego umieszczanie cechy
na pewnej umówionej stronnicy książki wewnątrz i np. w jéj po
łowie, lub czwartej części.

—
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nych zasadach bibliotekoznawstwa, z największą lo
giczną konsekwencją.
Pomimo znacznej różnicy zdań w tej materyi, tak
między teoretycznymi pisarzami jak i praktycznymi
bibliotekarzami, różnicy zresztą dotyczącój więcej
pojedynczych szczegółów, nauka społeczna posiada
już w tym względzie cały szereg pewników, zatwier
dzonych przez teoryą i praktykę bibliotekarską, któ
re dlatego bezwzględnie do każdej biblioteki, racyo
nalnie prowadzonej, zastosowywać należy.
Cel i założenie tego najważniejszego działu biblio
tekoznawstwa polega na tém, by wszelkie dzieła skła
dające samą bibliotekę tak były uporządkowane, aby
każde z nich mogło być w jak najkrótszym czasie od
szukane. Bibliotekarz w bibliotece nie ma być rodza
jem nadludzkiej istoty, na skinienie której to lub owo
pojawia się, czego zwyczajni śmiertelnicy nie potrafią
przywołać; lecz biblioteka powinna być tak systema
tycznie "uporządkowaną, aby każdy ukształcony czło
wiek z planem jej w ręku mógł sam sobie poradzić
w tym względzie.
Łatwo ztąd wywnioskować, że zadanie tak posta

wione o ile się zdaje prostem dla profanów, o tyle
w rozwiązywaniu go połączone jest z trudnościami,
zwiększającemu się jeszcze w miarę rozwijania się sa

méj biblioteki. Zaiste, profanem trzeba być i to nie
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małym, aby systematyczne uporządkowanie wszyst
kiego tego co myśl ludzka przelała i przelewa na pa
pier, uważać za rzecz łatwą.
Właściwa czynność porządkowania ksiąg, zawiera

się według systemu zaleconego przez Petzholda:
a) w indywidualném opisaniu dzieł ; b) w uporządko
waniu kartek zawierających spisane pojedyncze tytu
ły; c) w ustawianiu ksiąg; d) w numerowaniu ich, i e)
w wygotowaniu katalogów.
1. Opisanie dzieł pojedynczych, czyli ustanowienie
indywidualności dzieła lub jego fizyognomii jak chce
Lelewel, wymaga największej uwagi i ścisłości; gdyż
na niém jak zobaczymy następnie, polega cała dalsza
manipulacya i nawet układanie katalogów. Czynność
zaś ta zależy na tém, iżby nie układając bynajmniej
uprzednio w żaden porządek dzieł pojedynczych, spi
sać ich tytuły i inne wyróżniające je cechy zewnętrzne
na oddzielnych kartkach, formatu bądź czwórki, bądź
ósemki. Spisywanie to należy uskutecznić w taki spo
sób, aby potem można było bez żadnej wątpliwości
odróżniać dane dzieło od każdego innego, nawet naj

podobniejszego. Dla osiągnienia takiego celu zgo
dzono się na to, iż każda kartka ma zawierać w sobie
co następuje:

a) Nazwisko i imię autora. Tu mogą zajść nastę
pne wypadki: Autor może mieć więcśj jak jedno na

-
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zwisko; natenczas wedle przyjętćj zasady albo stawia
się na pierwszém miejscu to, pod którym jest najwię«
céj w świecie literackim i uczonym znany, co jest naj
stosowniejszém, lub pierwsze z porządku, lub też pier
wsze podług alfabetu; inne nazwiska wypisują się na
osobnych kartkach z odsyłaczem do tego, które jest
przyjętćm jako główne. Nazwisko autora może być
oznaczone w dziele tylko początkowemi lub końcowe
mi literami; w takim razie należy je uzupełnić, jeżeli
tylko możność jest po temu: uzupełnianie takie pisze
się w nawiasie. Pseudonimy i metonimy, jeżeli autor
pod niemi jest znany powszechnie, powinny figurować
na swojém miejscu, jakby były prawdziwemi nazwi
skami, z omówieniem w nawiasie i dodaniem nazwi
ska rzeczywistego ; najdogodniéj dla dzieł wyszłych
pod pseudonimami lub metonimami pisać kartki po
dwójne, z oznaczeniem na jednej nazwy przybranej

a na drugiej rzeczywistej, z odsyłaczem clo téj, na
której cały tytuł i inne indywidualne cechy są wypi
sane *). Toż samo powiedzieć należy o pismach, któ
*) Petzhold w swojéni „Anleitung zur Einrichtung und Ver
waltung yon Bibliotheken" nie radzi używania nawiasów, gdyż
te mogąc znajdować się i w samym tytule, sprawiłyby w końcu
zamieszanie, tak, że niepodobnaby był» odróżnić nawiasu, zro
bionego przez bibliotekarza, od takiegoż użytego przez samego
autora dzieła. Zdaniem naszém łatwo jest temu zaradzić, uży
wając dwóch rodzajów nawiasów f ] lub ( ), jednego dla słów
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re wyszły bezimiennie. Nazwiska bezimiennych auto
rów, trzeba odkryć, bądź za pomocą słowników bi
bliograficznych, bądź dzieł specyalnie traktujących
o tym przedmiocie i przy opisywaniu indywidualności
takich anonimów, użyć również kartek podwójnych,

z których na jednej trzeba opisać według prawideł
dzieło, a na drugiej tylko nazwisko autora, z odsyła
czem do kartki poprzedniej *). Dyssertacye akade
miczne, w których na tytule figurują nazwiska prezy
denta i defendentów tak, że trudno nieraz wyprowa
dzić wniosek, który z nich jest właściwie rzeczywi
stym autorem, najlepiej pisać pod nazwiskiem tego,
który za autora jest podany, nie wchodząc w to, czyli
to jest prawdą lub też zmyśleniem. Nazwiska wydaw
ców i tłumaczy podają się wtedy, gdy niepodobna wy

naleźć nazwiska autora. Wreszcie gdy tylko imię
autora jest znaném, jak np. w pismach mnichów, na
autora, a drugiego dla dodatku bibliotekarza, jak to ma miejsce
np. w katalogu biblioteki uniwersytetu św. Włodzimierza.
*) Co do pseudonimów i anonimów radzić się można dzieł
następnycli: Weller: „Index pseudonymorum." Lipsiae, 1855 do
1858, 4-to.—De "Manne: „Nouveau recueil d'ouvrages anonymes
et pseudonymes;" Paris, 1834, 8-vo. — „Supercheries littéraires
devoileés, gallerie des auteurs apocryphes;" Paris, 1848.—„Les
auteurs déguisés delà littérature française;" Paris, 1845.—Ras
smann; „Lexicon deutscher pseudonymer Schriftsteller;" Lei
pzig, lsso.Schmidt: „Gallerie deutscher pseudonymer Schrift
steller;" Grimm,. 1840.

—
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tenczaś takowe w miejsce nazwiska pisze się na po
czątku kartki.
b) Tytuł dzieła. Co do tego punktu panuje dotąd
pewna różność w zdaniach. Jedni, jak Molbech chcą
go mieć napisanym w skróceniu i treści, z zachowa
niem jednak tych samych wyrazów ; inni żądają tak
zupełnego przepisania jak znajduje się w dziele. Je
żeli celem spisywania kartek ma być ścisłe ustanowie
nie indywidualności dzieła, to cel ten tylko tym drugim
sposobem da się osiągnąć w zupełności; przytém przy
jąwszy ten sposób, chociaż przysporzy się nieco robo

ty, lecz za to usuwa się pole wszelkiej dowolności:
dlatego trzymamy się prawidła, aby nietylko cały ty
tuł co do słowa w języku, w jakim znajduje się w dzie

le był kompletnie wypisany, lecz nawet błędy orto
graficzne lub inne jakie się w nim zdarzyć mogą, były
skrupulatnie skopiowane, z dodaniem w takim razie,

tuż przy nich w nawiasie słowa sic. Tylko co do pa
ńegiryków i dysertacyj, które często mają tytuły na
der rozwlekłe i poplątane, przypuszczamy możność
użycia skróceń według systemu zalecanego przez Mol

becha, a z naszych bibliografów F. M. Sobieszczań
skiego. Dzieła bezimienne, które na kartce będą za
pisywane poczynając od tytułu, również nie małą tru
dność przedstawiają. W tym względzie przyjęto za
ogólne prawidło na pierwszém miejscu stawić główny
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rzeczownik znajdujący się w tytule i to w przypadku
pierwszym, gdy będą dwa tytuły lub więcej, połączo
ne z sobą spójnikiem czyli, rzeczownik główny, bierze
się z tytułu pierwszego.
c) Gdyby przy dziele znajdowały się dodatki, przy
pisy lub objaśnienia nie tegoż samego co dzieło au
tora , okoliczność ta wymienia się na kartce, z doda

niem, czy takowe dodatki są drukowane, czy też
dopisywane.

d) Ilość znajdujących się przy dziele mapp, tablic,
rysankóiu i t. p. Jeżeli rysunki lub wyobrażenia znaj
dują się w samym tekście, liczba ich podaje się tylko
wtenczas, gdy jest umieszczona w tytule; w przeci
wnym razie opuszcza.
e) Gdy dzieło jest icyjątkiem lub tłumaczeniem \Vir
nego, natenczas objaśnia się to na kartce, z dodaniem
nazwiska tłumacza, oraz wymienieniem języka, z któ
rego zostało przetłumaczonem.
f) Notuje się loydanie dzieła, jeżeli ich było więcej
jak jedno, z objaśnieniem, czy jest powiększone, prze
mienione lub tćż bez odmiany.
g) Ilość tomów, części, poszytow i t. p.

h) Miejsce i oficyna, z której dzieło wyszło; ten
ostatni punkt zachowuje się tylko przy indywidual
ném opisywaniu dzieł rzadkich i przy ^edy cyach klas
syków.
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i) Roh wyjścia dzieła, z odnotowaniem różnicy
(jeżeli takowa zachodzi) między datą podaną w ty
tule, a czasem rzeczywistym pojawienia się dzieła.
k) Format dzieła, rozpoznający się z ilości kartek

składających jeden arkusz. Przy rękopismach po
trzebna co do tego szczególna wprawa.
I) Ilość stronnic lub kart, z nadmienieniem, czy ta
kowe są numerowane. Zwykle osobno notuje się ile
jest stronnic numerowanych rzymskiemi cyframi, ile

arabskiemi, oraz ile nieliczbowanych.
Nakoniec m) Inne cechy zasługujące na szczególną
uwagę, np. materyał, na którym jest pisane lub dru
kowane dzieło, oprawa jego i t. p.
Prawidła szczegółowego opisu dzieł pojedynczych,
jak je tu podaliśmy, stosują się do rzeczy drukowa
nych, mniéj więcej pospolitych. Co do rękopismów
i inkunabuł, te wymagają większej jeszcze drobiaz
gowości w opisywaniu.

Za model katalogu rękopismów, niemieccy biblio
grafowie stawią dzieło Ebert'a: „ Bibliothecae Quel

ferbytanae codices graeci et latini classici." Lips.
1827, in 8-vo. (Jestto druga część dzieła tegoż auto

ra pod tytułem: „Zur Handschriftenkunde." Leipz.
1825—1827, in 8-vo), w którem rękopisma opisyr
wane są mniéj wiecéj następnie: podane są począt
kowe i końcowe wyrazy rękopismu, wymienione
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-dopiski, scholie lub marginalie, jeżeli te przy rękopi
śmie się znajdują; wyrażono nazwisko tego kto prze
pisywał rękopism; objaśniono, czy rokopism pisany
jest w kolumnach (szpaltach), czy też ciągłemi wier
szami ; kiedy zaczęto i ukończono przepisywanie rę

kopismu; materyał, na jakim jest pisany; ilość kart
lub stronnie, a w tej liczbie nawet czystych, niezapi
sanych; oznaczono format i podano, o ile to dało się
wybadać, nazwiska poprzednich posiadaczy rękopi
smu. W ogólności im ważniejszy rękopism, tern szcze
gółowiej jest opisany.
Co do inkunabułów, to oprócz wymienionych wyżej
prawideł, podają się przy nich jeszcze nazwiska i go
dła drukarzy, ilość wierszy mieszczących się na stron

nicach , i opisują się wodne znaki znajdujące się na
papierze *).
Opisanie indywidualne dzieł na pojedynczych kart

kach , jest niejako wstępem do systematycznego po
rządkowania księgozbioru; pierwszy krok do tego za
*) Najznakomitsze dzieła, które mogą być zalecone jako
pomocne przy spisywaniu kartek inkunabułów, są: Pancer'a
„Annales typographic ab artis inventae origine ad annum 1536'»
Norymberga, 1793-—1803, t. il in 4-to, i Ilajn'a „Kepertorium
bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inven
ta usque ad annum MD typis expressi ordine alphabetico vel
simpliciter enumerantur, vel adcuratius recensentur." Stutgard.
1826—1884. 4 części w 2tomach,in 8-vo.
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czym się od rozklassyfikowania dzieł, tojest rozdzie
lenia rękopismów, chyro typów, ksylografii, inkunabuł
i wszystkich tak zwanych cemelij, od dzieł więcćj po
spolitych. Najdogodniéj jest, dla oszczędzenia czasu
i uniknienia podwójnej roboty, obie te czynności, to

jest pisanie kartek i klassyfikowanie książek na ka
tegorye wyżej wzmiankowane, odbywać jednocześnie,
dodając na kartce ołówkiem, do jakiego oddziału ka
żde dzieło j.est zaliczone. Ołówkiem również pisze się
na kartkach i książkach numer tymczasowy ; co służy
następnie do porządkowania ksiąg na półkach, dopóki
każde dzieło nie zostanie opatrzone numerem stałym.

2) Po tej czynności następuje nierównie trudniej
sza, a tą jest uporządkowanie sporządzonych kartek
według treści dzieł. Niektórzy bibliotekarze po spi
saniu kartek doradzają wnet przystępować do ukła
dania ich w alfabetyczny porządek; nie robiąc zarzutu
saméj czynności, jako niezbędnej w swojém miejscu,
sądzimy, iż nie do niej z kolei przechodzić wypada;
nie o abecadłowy katalog, ale właściwie o uporząd
kowanie systematyczne dzieł głównie chodzić biblio
tekarzowi powinno, i temu przedewszystkiém zadość
uczynić należy *).
"*) W pomniejszych bibliotekach można przystąpić bezpo
średnio do ustawiania ksiąg na półkach według formatów, nie
zważając na treść - w większych uczynić tego niepodobna. Przy



33- .

Nazwawszy wyżej uporządkowanie książek najwa
żniejszą częścią nauki bibliotekoznawstwa, ten wła

ściwie rozdział mieliśmy na myśli; a przystępując
z kolei do rozpatrzenia tego przedmiotu, zamierzamy
choć pobieżnie wystawić całą jego doniosłość i wyro
zumowane zasady.
Każda, należycie uorganizowana biblioteka, powin

na zawierać w sobie, w mniejszych lub większych
rozmiarach, wszystko to, co duch ludzki zdobył do
tychczas w całej dziedzinie wiedzy umiejętną a po
stępową pracą, i wyraził następnie za pomocą pi
sma lub druku. I każdy oddzielny fakt na tym nie
zmierzonym obszarze, o ile tylko da się w nim do
strzedz pewien moment duchowego rozwoju, choćby
mający tylko przechodnią czasową wartość, posiada
w tym zbiorniku pomników wiedzy stosowne prawo

obywatelstwa. Takie jest filozoficzne ^zadanie bi
blioteki.

Jeżeli tedy biblioteka ma być niejako wcieloną
przeszłością nauki (mówimy tu o nauce wjéj ogolném
znaczeniu, nie wyróżniając pojedynczych jéj części),
niewielkiej ilości dzieł, gdy bibliotekę jednym rzutem oka objąć
można, nie będzie utrudzającem odszukanie żądanego dzieła;
w wielkich księgozbiorach przeciwnie, wypadałoby w takim ra
zie wielokrotnie przebiegać po kilka lub więcej sal, od foliałów
do czwórek, ósemek i vice versa. Dlatego przedewszystkiém na
leży teraz zająć się ułożeniem dzieł według treści.
Bibliotekoznawstwo.

3

—
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i jak można najkonkretniej przedstawiać jéj obraz
nic więc nie zdaje się stosowniejszem, jak ułożenie
danego księgozbioru w taki sam system, jaki zacho
wany jest w nauce. Tak rozumuje teorya.
W praktyce założenie to, chociaż ścieśniające ko
niecznie swoje rozmiary, jak wszystko, co z dziedziny
ducha wciela się w materyą, niemniej przeto w zasa

dzie pozostaje zawsze prawdziwém, i w takim sto
sunku ma się do rzeczywistości, w jakim np. jest pra

wo do faktu. Jak w prawie pozytywném fakt każdy
tyle tylko posiada legalnego uznania, o ile zgadza się
z pewną ustawą, tak i biblioteka o tyle tylko czyni
zadość swemu przeznaczeniu, o ile wywiąże się z po
stawionego jéj wyżej teoretycznego zadania.
Podział więc nauki, pojmowanej jako jedna wielka
organiczna całość, na oddzielne umiejętności, powi

nien być normą dla podziału dzieł, składających bi
bliotekę, na pewne kategorye.
Norma taka modyfikuje się w praktyce jéj specyal
nemi wymaganiami, gdyż praktyka z drugiéj strony
mając za sobą potęgę realności, i nie podkładając
a priori faktów pod system, lecz przeciwnie sam sy
stem z summy tych faktów wyprowadzając, w osta
tnich rezultatach dochodzi do pewnych różnic z teoryą.
W niemieckich bibliotekach przez pewien czas za
stosowywaną była jeszcze metoda, tak zwana history
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czna, zalecana przez Jana Michała Francke, i popierana

następnie przez Ebert'a i Molbech'a, którzy twier
dzili, iż system naukowy jest zbyt zmienny, aby go
można wziąć za podstawę przy porządkowaniu księ
gozbiorów; ztąd wyprowadzali wniosek: „iż biblio
teki powinny miéc swój własny nienaruszony system,
oparty na historycznej zasadzie." Według takiego

systemu uporządkowaną była przez J. M. Franck'a
najprzód prywatna biblioteka hi\ Bünau, potém bi
blioteka drezdeńska w r. 1769—1771; dalej Biester
zastosował go w roku 1789 do biblioteki berlińskiej.
Z czasem jednak, pomimo naukowej powagi zalecają

cych taką metodę, zarzucono ją dla niepraktyczno
ści *). Jeżeli do tego dodamy indywidualne przeko
nania każdego ze specyalistów, które koniecznie odbić
się muszą, na każdćj, najbardziej nawet abstrakcyjnej
pracy, jasném się nam okaże, dlaczego w biblioteko

znawstwie posiadamy kilkanaście lub więcej syste
mów bibliotecznych, które wszelako można podpro
wadzić pod dwie katego*rye; są bowiem te systematy,
*) Obszernie o tern patrz: Ebert „Bildung des Bibliothe
kars." Lipsk, 1825—1827; „Geschichte und Beschreibung des
König. Bibliothek zu Dresden." Molbech „Bibliothekswissenschaft

aus d. Dan. übers, von H. Ratien." Lipsk, 1833; oraz dziełko
J. C. Friedrich'a „Kritische Erörterungen zum übereinstimmen
den Ordnen und Verzeichnen öffentlicher Bibliotheken." Lipßk,
1835.

3*
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stosownie do źródła, zkąd biorą początek, lub tak
zwane encyklopedyczno - filozoficzne, lub też biblio
graficzne.

W porządkowaniu biblioteki nieraz wydarzy się
okoliczność. iż albo wypadnie w umieszczeniu danego
dzieła radzić się samej tylko praktyki, albo też pójść

wbrew przepisom teoryi, która, jak prawo, albo nie
przewidziała danego faktu, albo też, jak summum jus
w przystosowaniu, byłaby zupełnie przeciwną prakty

cznej dogodności, a tém samém niesprawiedliwą.
Zdarzają się np. dzieła, których treść jest tak hete
rogeniczna, iż teorya nie jest w stanie sama przez się
wskazać im odpowiedniego miejsca; albo też pomimo
jednolitości treści, zajść może wątpliwość, do którego

z dwóch lub nawet trzech oddziałów według teo
ryi zaliczyć je wypada, co się najczęściej zdarza
w dziełach, teologicznych i filozoficznych, lub nauk
moralnych, chociaż wszystkie systematy działy te
utrzymują. Umiejętności mają zawsze owo „commune
vinculum " o którem już Cycero nadmieniał. W takim

razie tylko praktyka bibliotekarska o właściwem
. miejscu dzieła stanowi.

Dalej np. zdarzyć się może, iż w życiorysie jednéj
i tej samej indywidualności są dwie zupełnie różne
strony, której życie np. zarówno ważnem jest dla po
lityki jak i sztuki wojennéj : w jakim więc z dwóch
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oddziałów należy umieścić taką biografią? Natural

nie, że rozpatrując się starannie w danym fakcie,
i podprowadzając go drogą eliminacyi pod coraz wyż
sze ogólniki, możemy w końcu dojść clo nadania mu
tym sposobem jednéj wybitniejszéj cechy; lecz podo
bne subtylizowanie, najlogiczniejsze nawet, nie uczyni
w końcu zadość wymaganiom praktycznym biblioteki,
a nawet zamiast ładu sprawi zamieszanie.
Ważnem jest nakoniec stanowisko, z którego zapa
trywać się będziemy na pewną umiejętność; np. teo
logia i filozofia uważane być mogą jedna względem
drugiej jako nauki pomocnicze. Zachodzi więc pyta
nie: czy teologią uważać za poddział filozofii, czy vice
versa? Rozwiązanie podobnych zadań najlepiej, co do
bibliotecznego porządku, pozostawić uznaniu praktyki
bibliotekarskiej.
Gdy niepodobieństwem jest w piśmie takiego za
kresu jak niniejsze wyszczególnić ważniejsze syste
maty układu bibliotek, zalecane przez znanych nawet
specyalistów, ograniczymy się tu podaniem niektórych
z nich, mających szersze przystosowanie w znanych
bibliotekach i największe upowszechnienie.
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System Schiitz'a i Hufeland'a.
(Allgemeines Repertorium der Litteratur für die Jahre
1785—1800).

I. Dzieła traktujące oddzielne umiejętności.
1. Nauka w ogólności (Wissenschaftskunde).
2. Nauki szczególne:
Â. Filologia.

Ä Nauki realne.
a. Nauki ścisłe:
a, Pozytywna teologia.
ß. Pozytywna jurisprudencya.
b. Nauki naturalne:
cc, Traktujące przedmioty wyłącznie
pożyteczne.
aa. Nauki filozoficzne :

aa. Służące ku poznaniu człowieka .
aaa. Samego w sobie :
aaa. Co do ciała—medycyna.
ßßß. Co do duszy—filozofia.
bbb. W życiu towarzyskiém :
aaa. Co do wychowania — pedago
gika.

ßßß. W stosunku do państwa :
aaaa. Jako obywatel—prawo.
bbbb. Jako obrońca—wojna.
ßß. Ku poznaniu natury :
aaa. W teoryi—nauki naturalne.
bbb. W praktyce—technologia.

—
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bb. Nauki matematyczne.
cc. Nauki historyczne.
ß- Nauki traktujące sztuki piękne.
3. Historya nauk i literatura.

II. Dzieła traktujące wiele umiejętności razem.
Według tego systemu, w bibliotece należy ustanowić
szesnaście następnych równoległych działów: 1) Umie
jętność w ogólności; 2) Filologia; 3) Teologia; 4) Pra
wo; 5) Medycyna; 6) Filozofia; 7) Pedagogika; 8) Nau

ki polityczne ; 9) Nauki wojenne; 10) Nauki przyro
dzone; 11) Technologia; 12) Matematyka; 13) Histo

rya; 14) Sztuki piękne; 15) Literatura; 16) Pisma
różnorodnej treści. System powyższy z niektóremi zmia
nami utrzymuje się dotąd w większej części bibliotek.

System Joh. Cph. Friedriech'a.
(Ob. Kritische Erörterungen zum übereinstimmenden Ordnen
und Verzeichnen öffentlicher Biblioteken. Leipzig, 1835).

A, Generalia.
a. Encyklopedya powszechna i metodologia.
cc. Dzieła historyczne literackie.

ß> Dzieła traktujące rozmaite przedmioty
ogólnikowo,

y. Dzieła traktujące rozmaite przedmioty
w szczególności.

d. Metodologia w ogólności i w szczegół
.

ności.
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b. Powszechna leksyka: systemata.
c. Dzieła treści rozmaitéj : wyciągi, listy, dzieła
z zakończeniem na ana.
a. Eozmaite dzieła towarzystw uczonych.
ß- Dzieła peryodyczne rozmaitéj treści.
d. Dzieła popularne rozlicznej treści, dzieła kie
szonkowe.

B. Filozofia.
a. W ogólności :
a. Dzieła wstępne.
ß- Encyklopedya.
Y- Historya filozofii.
Literatura i bibliografia, czasopisma.
e
Systemata i compendia całej filozofii lub
jéj części.
b. Logika w ogólności i w szczególności.
c. Metafizyka :
cc. W ogólności.
ß. Antropologia, psychologia.
y. Ontologia, kosmologia.

à. Religia naturalna.

2. Filozofia tajemnicza: kabała, magia,
wieszczbiarstwo.

d. Filozofia praktyczna : etyka w ogólności
iw szczególności.
C. Pedagogika.
a. Dzieła wstępne:
a. Encyklopedya, słowniki.
ß. Historya wychowania,
y. Bibliografia, czasopisma.

—
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b. Dzieła teoretyczne :
Pedagogika bezwzględna (absolutna):
1) wychowanie fizyczne, cielesne, ćwi

czenia ciała; 2) wychowanie fizyczne
w stosunku do umysłu, pamięci, oby
czajów i t. p.

ß- Pedagogika stosowana: 1) do płci; 2)
rozmaitych peryodów wieku; 3) stanu
i rodzaju życia ; 4) rozmaitych darów

i wad naturalnych; 5) przedmiotów
nauczania; 6) rozmaitych sposobów
wychowania : a) domowego, b) publi

cznego; szkoły wszelkiego rodzaju:
ludowe, wojskowe, przemysłowe, re
alne, łacińskie, gimnazya, licea, uni
wersytety.

c. Pisma dla młodocianego wieku, tak dla nauki
jak i dla zabawy.

D. Filologia.
a. Lingwistyka :
a. Dzieła wstępne encyklopedyczne.

ß. Dzieła traktujące o wielu lub kilku ję
zykach,

y. Powszechna pisownia.
Powszechna grammatyka.
Powszechna leksykografia,

t- Powszechna teorya przekładów i wy
kładów.

Porównanie rozmaitych języków.
Teorya wymawiania.

—
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b. Języki azyatyckie :.
cc. Dzieła traktujące o wielu językach oryen

talnych: 1) wstępne; 2) historya i li
teratura ; 3) chrestomatya ; 4) dzieła
grammatyczne i rękopisma.
ß- Dzieła o szczególnych językach wscho

dnich : 1) hebrajskim; 2) chaldej
skim; 3) syryjskim; 4) arabskim; 5)
perskim ; 6) armeńsliim ; 7) tureckim;
8) indyjskim ; 9) chińskim.

c. Grecka i rzymska literatura :
r
cc- Obie razem : 1) pisma w stępne; 2) hi
storya , literatura ; 3) pisma rozmai
tej treści i zbiory.
/?. Oddzielnie literatura grecka: l) pisma
wstępne ; 2) autorowie : a) poeci, b)
mówcy i autorowie listów, c) gramma
tycy i retorowie, d) filozofowie, e) na

turaliści,/) matematycy, g) jeografo
wie,/i) historycy; 3) chrestopatye i wy

pisy; 4) grammatyka; .5) słowniki,
y. Rzymska literatura: 1) pisma wstępne;
2) zbiory wielu pisarzy, oddzielni au
torowie : a) poeci, b) mówcy i pisa
rze listów, c) grammatycy i retorowie,

d) filozofowie, e) naturaliści, f) ma
tematycy, g) jeografowie, h) ekono
mi cy, i) historycy.
d' Chrestomatye i wypisy.
Pisma grammatyczne.

—
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t. Słowniki.
Dzieła krytyczno-egzegetyczne o staro
żytnych rzymskich i greckich au
torach.
Greckie i rzymskie starożytności.
d. Nowe języki :
cc. Pochodzące od języka łacińskiego.
•

ß' Język celtycki i walijski.
Y' Język niemiecki, gotski, irlandzki, duń
ski, szwedzki, holenderski, angielski.
d\ Języki słowiańskie,
c. Język węgierski, fiński, czudzki.
e. Języki afrykańskie.
f. Języki amerykańskie.
E. Teologia.
a. "W ogólności :
cc. Dzieła wstępne.

ß- Encyklopedye, słowniki.
Y* Rozmaite pisma treści ogólnej.
Bibliografia, pisma czasowe.
b. W szczególności :
cc. Biblia i objaśnienia do niéj : 1) ogólne,
wstępne ; 2) objaśnienia wydań textu;
3) tłumaczenia na stare i nowe języ

ki; 4) pisma wstępne o Starym lub
Nowym Testamencie ; 5) krytyka Sta

rego i Nowego Testamentu ; 6) her

meneutyka; 7) biblijna jeografia,
chronologia, historya, starożytności

biblijne i t. d.; 8) historya i litera

_

u



tura exegezy ; 9) dzieła exegetyczne
o całej biblii; 10) objaśnienia pisa
rzy świeckich; 11) wydania textu Sta

rego Testamentu i tłumaczenia; 12)
wykład całego Starego Testamentu;:
13) wykład oddzielnych ksiąg Stare
go Testamentu; 14) wydania textu
Nowego Testamentu stare i nowe tłu
maczenia ; 15) wykład całego Nowe
go Testamentu ; 16) wykład oddziel
nych ksiąg Nowego Testamentu; 17)
apokryficzne pisma biblijne; 18) po
pularne pisma o Biblii.
ß. Ojcowie kościoła,
y. Dzieła teologów.
Teologia systematyczna : 1) dzieła wstę
pne ; 2) dzieła ogólne o religii i teo

logii; 3) apologetyka; 4) teologia
biblijna ; 5) teologia symboliczna; 6)

dogmatyka ogólna; 7) dogmatyka
szczególna ; 8) historya dogmy, teo
logia historyczną, powszechna i szcze

gólna; 9) polemika powszechna; 10)
polemiczne monografie; 11) irenika
dla usuwania sporów ; 12) moralność
katolickiego i ewangielickiego kościo

ła; 13) popularne pisma moralno
dogmatyczne; 14) teologia mistyczna.
Teologia praktyczna : 1) dzieła wstępne;

2) teologia pastoralna w ogólności;
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3) homitetyka, jéj historya i literatu
ra, teorye protestantów i katolików;

4) katechetyka; 5) liturgika; 6) pi
sma budujące.

F. Prawo.
ą. W ogólności :
a. Metodologia, propedeutyka.


Encyklopedya, dzieła rozmaite, jak
Quaestiones, Loci, Flores,
y. Historya literatury, czasopisma.
â. Historya prawa.
Prawo natury.

b. W szczególności:
cc. Prawo greckie.
/3. Prawo rzymskie,
y. Prawo niemieckie.
â. Prawo innych narodów,
o. Oddzielne części prawoznawstwä :
cc* Prawo cywilne : l) rzymsko-niemieckie;
2) niemieckie ; 3) franko-niemieckie;

4) innych narodów ; 5) prawo osób;

ö) prawo rzeczy; 7) prawo zobo
wiązań.

ß* Prawo publiczne: 1) prawo narodów
w ogólności; 2) prawo publiczne od
dzielnych narodów.
d. Praktyczne prawoznawstwo :

a. W ogólności: l) styl biórowy; 2) zna«
jomości archiwalne.

—
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ß* W szczególności : l) praktyka państwo

wa ; 2) sądowa i administracyjna
w ogóle i w szczególności.

6r. Medycyna.
a. W ogólności:
cc. Pisma wstępne i metodologiczne.
ß» Encyklopedya, słowniki.
Y- Historya medycyny, bibliografia.
b. W szczególności :
cc. Antropologia medyczna.
ß• Hygiena.

Y' Patalogia i terapia chorób wewnętrz
nych: l) dzieła ogólne ; 2) o rozmai
tych chorobach; 3) o szczególnych
chorobach, specyalna patalogia i te
rapia według alfabetu i terminologii,
ô- Chirurgia, nauka położnicza.
e. Materia medica.
Ç Farmacya, farmakopea.
rj. Szpitale.
Medycyna w stosunku do innych naukr
l) pisma medyczno-jeograficzne; 2)
medyczno-jurydyczno-polityczne, me
dycyna sądowa.

c. Weterynarya.
jfiT. Jeografia.

a. W ogólności :
cc. Dzieła wstępne metodologiczne.

ß' Słowniki.

—
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y. Dzieła treści ogólnej.
â. Historya i bibliografia.
W szczególności :
(%. Jeografia starożytna.
Jeografia średnich wieków.

Jeografia nowożytna: 1) w ogólności,
powszechna; 2) w szczególności, od
dzielnych części świata i krajów.
c. Mappy, atlasy, pisma rozmaite :
.
cc. Mappy do jeografii starożytnej.
ß• Mappy do jeografii nowożytnej.

Z Historya.
a. Historya w ogólności.
a. Dzieła wstępne.
/?. Encyklopedya, słowniki,
y. Dzieła rozmaitéj treści.
d- Historya historyi i bibliografia.
b. W szczególności :
cc* Pomocnicze historyczne nauki : 1) chro

nologia; 2) genealogia panujących
znakomitych rodzin; 3) heraldyka;
4) dyplomatyka ; 5) numizmatyka.

ß' Historya właściwa: 1) powszechna: a)
dzieła wstępne, b) źródła, c) historya
głównych epok dziejowych, d) staro
żytna , średnich wieków i nowożytna;
2) historya szczególna : a) ludzkości,
b) państw i narodów, ludów wscho
dnich wygasłych, europejskich naro

dów i państw dotąd egzystujących;
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historya pewnych czasów, znakomi
tych ludzi ; biografie z wyjątkiem pa
nujących.

K. Historya kościelna.
a. W ogólności.
cc. Dzieła wstępne metodologiczne,
ß' Słowniki, zbiory i czasopisma,

y. Historya i bibliografia.
b. "W szczególności:

ci. Powszechna historya kościoła;

ß. Historya kościoła w oddzielnych pań
stwach; pisma o jeografii i statystyce.
y. Historya kościelna pewnych okresów.
d. Starożytności kościelne,
c. Historya kacerzy i sekt.
Historya soborów i synodów.
Historya hierarchii, od papieżów do kle
ryków.

-9\ Historya zakonów, klasztorów i bractw
i. Historya świętych w ogóle i w szczególe
, fc. Historya missyj.

X. Nauki polityczne.
a. W ogólności:
a. Dzieła wstępne, źródła; historya; bi
bliografia.
ß- Traktaty ogólne o polityce według chro
nologii.

y. Traktaty polityczne o oddzielnych wy
padkach i państwach.

b. W szczególności : •
ct> Polityka prawodawcza w ogóle i w szcze
góle.

ß- Polityka zarządu państwa; ekonomia
polityczna : 1) kameralne nauki, Li
storya, bibliografia, ekonomia poli
tyczna państw oddzielnych; 2) części
jéj szczególne: prawodawstwa, urzędy*

ekonomia narodowa, nauka o finan
sach; 3) policya bezpieczeństwa ; 4)
. policya miejska i wiejska.

M. Nauki matematyczne.
a. W ogólności:
Dzieła wstępne, metodologia.
ß- Słowniki, historya i bibliografia,
y. Systemata ; dzieła rozmaitej treści.
b. W szczególności :

cf. Czysta matematyka : arytmetyka, geo
metry a, trygonometrya, logarytmy.
ß- Matematyka stosowana,
y. Mechanika.
à. Optyka. '
Astronomia: i) prawdziwa; 2) astrologia.
Ç Budownictwo.

N. Nauki przyrodzone,
a. W ogólności:
cc. Dzieła wstępne metodologiczne.

ß* Słowniki, historya, bibliografia, czaso
pisma.
Bibliotekoznawstwo.

4c
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y- Traktaty ogólne, systemata.
â. Dzieła rozmaitej treści; zbiory; pisma
towarzystw uczonych.
b. W szczególności:
cc- Ze stanowiska filozoficznego : kylologia:

1) fizyka; 2) chemia właściwa, al
chemia.

ß- Ze stanowiska historycznego: historya
naturalna, mineralogia, botanika, zo
ologia, mastozologia, ornitologia, am
fibiologia, ichthyologia* entomologia,
helmintologia.
Y- Teleologia i fizykoteleologia.

Ü. Nauki wojenne.
a. W ogólności :
oc. Dzieła wstępne.
ß- Encyklopedye, słowniki.
Y' Historya, bibliografia, czasopisma.
b. W szczególności :
a- Traktaty ogólne, dzieła teoretyczne, sy
stemata.
ß- Dzieła o szczególnych przedmiotach.
Y* "Wojna lądowa: l) taktyka i mała woj

na ; 2) nauka artylleryi ; 3) inżynie
rya w ogólności i w szczególności.

d\ Wojna morska.
e. Broń.
f. Stan wojskowy państw oddzielnych.
H* Wojenna historia.

—
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P. Ezemiosla.
a. W ogólności :
Dzieła wstępne: i) encyklopedya, słowniki;

2) historya i bibliografia.
b. W szczególności :
cc. Rzemiosła produkujące: górnictwo; do

bywanie soli, torfu, węgla kamien
nego ; gospodarstwo rolne ; ogrodni
ctwo; leśnictwo; chów bydła; ptaszni
ctwo ; rybołówstwo ; pszczolnictwo.
ß- Rzemiosła przerabiające ; technologia.
Y» Handel, banki, miasta.

Q. Sztuki.
a. W ogólności :
a. Dzieła wstępne.
ß. Encyklopedye, słowniki.
y. Historya i bibliografia.
h. W szczególności :

a. W przestrzeni sztuki plastyczne : i) ar

chitektura ; 2) ogrodnictw o;3)pla
styka ; 4) rysunki ; 5) sztycharstwo,
litografia i t. cl.; 6) malarstwo.
r

ß, W czasie sztuki toniczne: 1) muzyka;
2) retoryka; 3) deklamacya; 4) śpiew,
y. W czasie i przestrzeni, sztuki mimiczne:
1) taniec; 2) mimika; 3) sztuka dra
matyczna.

c. Inne sztuki: fechtunek, konna jazda, pływanie.
d. Gry towarzyskie.

—
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System Ferdyn. Fryder. Reuss'a.
(Ob. Ordo bibliotecae Caesareae mosquensis, Mosquae, 1827 4to).

Katio ordinis.

Numeri et nómina ordinum.

Libri tractant.
A, yel doctrinas et artes omnes

s. plures......

-S. vel doctrinas et artes sin

1. Libri pantologici et
polilogici.

gula s.

a. Doctrinas:
cc, Divinam

2. Libri theologici.

ß. Humanas:
I. Fundamentales.
1. Historiam et explora
tionem mentis huma
nae;

2.Logicam. . . .

3. Libri fundamentales.
II. Doctrinales.
1. De rebus occultis:
1 ) E sensu et intellectu: Libri philösophicL
2) E sensu et traditio
ne
Libri mystici.
2. De rebus manifestis:
1 ) Uni versis s. pluribus. 4, Itinera.
2) Singulis:
Libri physiognostici,
(1) Corporeis . .
mathematici, phy*
(2) Psychicis
sici.

53•
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|1 Numeri et nomin a ordinum.

Ratio ordinis.

a) Historiae ge
neris humani.
po pul ör um,

stirpum, ho
minum singu
lorum,versum
hum an arum

singularüin.

5. Libri hist ori ci.

b) Historiae le

gum...

b. Artes:
a. Corporeas.
I. Ad corpus humanuni
spectantes.
1. Sanum
2. Aegrotum.

7. Libri diaetetici, gi
mastici libri medici.

II. Ad corpora reliqua .
ß. Psychicas :

I. Veriores . .

,

.

IL Elegantiores . . .
i

III. Meliores

6. Libri juridici.

....

8. Libri oeconomici, te
chnologici.

9. Libri philologici,
grammat.

Libri rhetorici, poe
tici, de artibus mu
sicis et plasticis.
10. Libri paedagogici et
politici.

Powyższy system Friedricha i idący dalej Reussa
wychodzą widocznie z téj saméj zasady co i system
Schütza i Hufelanda. Zmiany w nich znajdujące sigt

—
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uznane zostały za konieczne przez autorów ze wzglę
dów praktyczno-bibliotekarskich. Friedrich rozwinął
swój system właściwie dla przeciwważenia rozpowsze

chnionéj w Niemczech teoryi historycznéj. System
Eeussa zastosowany jest do układu biblioteki uni»
wersytetu moskiewskiego do dziś dnia.
System bibliografów francuzlćioh.
(Ob. Achard. Cours élémentaire de bibliographie ou la science
du bibliothécaire. Paris, 1810, 3 vol. 8-vo).

I. Teologia:
1. Biblia, przekłady, objaśnienia, rozbiór.
2. Liturgie.
3. Sobory.
4. Ojcowie ŚŚ.
5. Teologowie szkolni, dzieje teologii, moralno
ści, kaznodzieje.
6. Teologia różnowierców, pisma przeciw wierze.

IL Nauka prawa:
1. Prawo kanoniczne.
2. Prawo cywilne, natury narodów, wojny i t. d*
3. Prawo obcych narodów .
HI. Umiejętności i sztuki:
T

1. Umiejętności.
2. Sztuki wyzwolone.

IV» Literatura:
1. Grammatyki, słowniki.

—
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2. Retoryki, mowy.
3. Poezya
4. Filologia.

5. Poligrafia, listy, dzienniki, pamiętniki, ency
klopedye.

Y. Historya:
1. Jeografia.
2. Chronologia.
3. Historya powszechna, święta kościelna.
4. Historya świecka starożytna i nowsza.
5. Dzieje słowiańskich narodów.
6. Dzieje szczególnych narodów, biografie, gaze
ty polityczne.
7. Historya obyczajów i zwyczajów, archeologia.

8. Dzieje piśmiennictwa, bibliografia, pedago
gika.

System tak zwany francuzki, za podstawę ma za
sady wyłożone w tablicach encyklopedycznych d'Âlem
berta (ob. Discour préliminaire de Vencyclopedie, I, 35)
które znowu opierają się na wywodach Bakona weru

lamskiego *). Nie wszyscy %szelako bibliografowie
francuzcy, idą za podziałem na pięć kategoryj księ
gozbioru; tak np. Namar **) dzieli go na dziesięć na
stępnych kategoryj: 1) Historya literatury, 2) Biblio
*) Według tego systemu ułożona jest biblioteka Rady Stanu
w Paryżu, i sporządzony jéj katalog przez A. A. Barbier r. 1803,
**) Ob. „Manuel du Bibliothécaire " Bruxelles, 1834, str. 243

.'—
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grafia, 3) Filologia, .4) Filozofia, 5) Prawo, 6) Teo
logia, 7) Nauki matematyczne, fizyczne, chemiczne
i historya naturalna, 8) Rzemiosła i sztuki, 9) Me
dycyna, 10) Historya. Jestto zresztą plan opierający
się na czystej dowolności chociaż wcale praktyczny.
Nie przytaczamy tu systematów bibliotecznych, za
lecanych przez krajowych naszych bibliografów, gdyż
zamiarem naszym jest wydać następnie osobno histo
ryę bibliografii polskiej, w której będziemy w możno
ści traktować ten przedmiot obszerniej.
Wprawdzie urządzenie systematyczne biblioteki,
jakkolwiek oparte na naukowej podstawie, nie może

jednak być poczytywaném za wiecznie stałe; gdyż
i sam system naukowy, w następstwie czasu podlega
zmianom. Cała historya,filozofiimianowicie jest przed

stawieniem szeregu rozwijających się jeden po dru
gim takich systematów. Z każdą poważną zdobyczą

naukową zmienia się niejako miejsce oddzielnych
umiejętności; tak np. anatomia i fizyologia, zaliczają- *

ce się obecnie do medycyny, przy coraz większym
rozwoju tych nauk, przejdą z czasem do kategoryi
nauk przyrodzonych.
Lecz zmienność systematu naukowego nie może
pod żadnym względem być dostatecznym powodem,
do odrzucenia go jako podstawy przy porządkowaniu

bibliotek. Lepićj i dogodniej jest w każdym razie,
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mieć księgozbiór usystematyzowany podług zasad
naukowych, choćby te nawet zczasem zmieniły się,
niż wedle dowolności bibliotekarskiej. W końcu do
dać wypada, iż system naukowy wcale tak częstym
nie ulega zmianom, aby go jedynie dlatego powodu
odrzucać ; i w każdym razie wart on bez porównania
więcój, niż wszystkie metody którebyśmy w miejsce
jego przyjęli.
3) Po ustanowieniu i przyjęciu pewnego systemu
dla biblioteki i ścisłem uporządkowaniu według nie
go wygotowanych kartek, każdy główny dział ozna
cza się wielką literą rzymską; następnie dzieli się za

wsze nie tracąc z oczu raz przyjętego systemu, na
oddziały, oznaczane zwykle małemi rzymskiemi lite
rami; nakoniec oddziały dzielą się według potrzeby
jeszcze na jioddziały, odróżniające się między sobą
literami greckiémi. Bardziej szczegółowe rozdziela
nie nie może być zalecaném, gdyż dochodząc do dro
biazgowości, w końcu sprawia tylko zamęt i nie po
trzebne obciążanie pamięci, w niczém prawie nie przy

czyniając się do udogodnienia. Litery oznaczające
działy, oddziały i poddziały wypisują się na kart
kach. W każdym poddziale indywidualne kartki ukła
dają się w porządku chronologicznym, a wewnątrz te
go zachowuje się porządek alfabetyczny.
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Szczególne przepisy do porządkowania rękopismów
i inkunabuł są następujące:

a) Wszystkie rękopisma z wyjątkiem autografów,
dzielą się na stare i nowe. Chronologicznie linia prze
dzielająca je, wypada około epoki wynalezienia dru
ku lub ściślej oznaczając granice na końcu XV wieku;
od owego bowiem czasu rękopisma zupełnie zmieniły
swe znaczenie.
b) Stare rękopisma do XVI wieku, następnie dzie
lą się według języków, w których są pisane, dalej co,
do treści, postępując w tym względzie według syste
mu, przyjętego dla całej biblioteki, w końcu chrono
logicznie.

c) Nowsze rękopisma bez względu na język, dzielą
się od razu według treści, dalej chronologicznie.

Autografy i następujące po nich xylografy porząd
kują się chronologicznie.
Inkunabuły stanowiące ważny materyał do historyi
drukarstwa, najprzód dzielą się:

a) na takie których miejsce druku jest znane ;
b) takie, co do których zachodzi w tym względzie
wątpliwość ;

c) których czas wyjścia z druku jest z pewnością
znany;

—
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d) które niewiadomo kiedy mianowicie opuściły
prassę. Pierwsze układają się chronologicznie, dru
gie alfabetycznym sposobem.

4. Po dokonaniu systematycznego uporządkowania
wszystkich kartek, przechodzi się do ustawienia ksiąg
w szafach.
Nie byłoby nic łatwiejszego nad tę czynność, gdyby

wszystkie księgi były jednakowego formatu; gdyż
w takim razie, ustawiwszy je na półkach w tym sa
mym porządku w jakim ułożone są kartki, cała ma
nipulacya od razu zostałaby ukończoną. Lecz ponie
waż tak nie jest w rzeczywistości, a przytém usta
wienie takie chociaż może być dokonane, nietylko ra
ziłoby oko, lecz i zajęło znacznie więcćj miejsca, co
w bibliotekach wcale nie jest rzeczą podrzędną; za
zwyczaj przedtem jeszcze dzielą się księgi wedle for

matów na folio, czwórki, ósemki, i dwónastki, zali
czając do tych ostatnich i dzieła mniejszego formatu
i ustawiają się najprzód foliały na pierwszej półce od
dołu poczynając od strony lewej ; następnie przecho
dząc tym trybem do czwórek i ósemek, zapełniają się
inne półki do samego wierzchu ; przytém książek na
półkach bynajmniej ścieśniać nie należy, lecz przeci
wnie na każdój półce pozostawiać zawsze nieco wol
nego miejsca, tak dla swobodniejszego przeciągu po

—
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wietrzą, jak również dla zachowania miejsca na dzie
ła które z czasem mogą przybyć do biblioteki.
Zdarza się, iż prywatni właściciele ofiarują pewnej

bibliotece całe swoje zbiory z warunkiem, iż te nie
zostaną wcielone w zbiór ogólny^ lecz zawsze stano
wić będą oddzielną całość. Warunek nadzwyczaj nie
dogodny. Petzhold zaleca go obejść następnie jakim
kolwiekbądź sposobem. Constantin'*) podaje nawet ten
sposób, doradzając w podobnym wypadku zastosowa
nie ogólnego prawa o wywłaszczeniu dla powszechne
go użytku. Nie icląc wcale za tern zdaniem radzimy
raczej, jeżeli tylko wartość prywatnego zbioru na to
zasługuje, uczynić zadość takiej woli, a z uporządko
waniem darowizny jako osobnej całości, postąpić we
dług przepisów ogólnych. Chociaż według naszego
mniemania stałoby się zadość próżności darowujące
go, gdyby ofiarowane dzieła spisane były w oddziel
nym katalogu, lub odcechowane stosownie bez dal
szego nadwerężenia przyjętego przez instytucyę sy
stemu.

Księgi kolosalnych rozmiarów, np. atlasy, układa
ją się na stołach tuż przy szafach ustawionych, z od
notowaniem okoliczności tej na kartce.
„Bibliotheconomie," sir. 57.
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Na zapełnionej księgami szafie przybija się tablica,
na, ktôréj powinien być wyrażony dział, oddział i pod

dział, do którego należą, dzieła w szafie zawierają
ce się.
5. Następną czynnością jest numerowanie dzieł usta

wionych w szafach. Jedni z bibliotekarzy radzą tu
przyjąć jeden szereg numerów, od pierwszego do osta
tniego dzieła, w całym księgozbiorze; drudzy znów są
zdania, aby każdy oddział zaczynać od numeru pier
wszego: nakoniec inni, do których i my się przyłącza
my, zalecają aby nawet każdy poddział rozpoczynać

początkowym numerem. Numerowanie jednym cią
giem wszystkich dzieł w ogólności, jest dogodném je
dynie dla przeświadczenia się w końcu o całkowitej
ich ilości w bibliotece, do czego można dojść nader
łatwo, tak przy drugim jak i przy trzecim sposobie,
podsumowawszy ostatnie cyfry wszystkich poddzia
łów; niedogodność zaś pierwszego sposobu zawiera
się wtém, że w wielkich bibliotekach musielibyśmy
wypisywać na każdem dziele liczby składające się
w końcu z pięciu, lub nawet sześciu cyfr i ostatecznie
wiedząc o ogólnej ilości clzieł, nie wiedzielibyśmy ile
ich każdy dział i poddział posiada.
Przyjąwszy-trzeci sposób numerowania, do liczb
któremi oznacza się dzieło, dodają się litery F. Q. O.
i Di które znaczą: folio, quarto* octavo i duodecimo;
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litery te stawia się bezpośrednio przed samemi cy
frami.

Przybywające dzieła nowe ustawia się w właści
wych półkach, stosownie do treści i formatu, co zaś
do numerowania postępuje się następującym sposo
bem: gdyby np. przybyły dwa dzieła, które zgodnie
z ich treścią należy umieścić między numerami Q 257

i Q 258; wtedy oznacza się je tyinsamym numerem
Q 257, z dodaniem na końcu dla odróżnienia litery
a i b; będzie więc Q 257, Q 257a, Q257b, Q 258; gdy
by jeszcze następnie przybyły znowu dwa dzieła, któ
re koniecznie wypada ulokować między Q 257a i Q
257b; wtedy oznacza się je Q 257aó, Q 257ac i będzie
w całym szeregu Q 257 Q 257a, Q 257ab, Q 257ac Q
25Tb. Q 258.
Numera tak urządzone odnotowują się na kartkacht
przyczém znajdujące się na nich numera tymczasowe

kassują, zachowując na dziełach jeden numer dla
wszystkich tomów, poszyto w i t. d. Numerowanie
dzieł odbywa się następującym sposobem: na niewiel

kim kawałku papieru, który poziomą linią przedzie
lony jest na dwie połowy, pisze się w górnej części
wielka litera rzymska, po niéj takaż mała, wreszcie
grecka, co oznacza dział, oddział i poddział do któ
rego dzieło należy; w dolnej części pod linią pisze się

litera oznaczająca format i po niéj numer dzieła.
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Kartki takie przyklejają się na grzbiecie książki, je
śli tylko będzie dość na to miejsca, w przeciwnym
razie na górnej części okładki, w lewym jej rogu, to
jest przy grzbiecie.
6. Ostatnią czynnością, wieńczącą długą i mozolną
pracę porządkowania ksiąg jest sporządzenie katalo
gów stanowiących według własnego wyrażenia Con
stantina prawdziwe palladium biblioteki. Po ich do
piero wykończeniu księgozbiór w zupełności zasługu
je na nazwę biblioteki i staje się instytucyą przyno
szącą rzeczywisty pożytek. .
Pisarze teoretyczni i praktyczni bibliotekarze wy
naleźli nadzwyczaj wiele rozmaitych katalogów; jedni
z nich dochodzą na tej drodze do niesłychanej dro
biazgowości i ostatnich krańców możebności, inni
przechodzą nawet po za jéj granice: na co tylko jeden
przykład podamy: Ludwig np. zaleca najmocniej spo
rządzenie tak nazwanego przez niego Monokatalogu,
którego każdy oddział ma być dziełem specyalnych
uczonych i mieścić w sobie nietylko dzieła znajdujące
się w bibliotece, lecz i te nawet których w niéj bra
kuje; oprócz tego wskazówki gdzie należy szukać po
innych dziełach rozpraw, traktujących o danym prze
dmiocie; wreszcie przytoczenie dzieł wzmiankujących
o nim. Oczywista rzecz, iż podobny monokatalog, jak
kolwiek trudno nie przyznać mu wielkiéj użyteczno
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ści, należy zaliczyć jednak do szeregu bibliotekarskich
marzeń.

Nie rozszerzając się o rozmaitych zachciankach
specyalistów, co clo tego przedmiotu ograniczymy się
na wskazaniu katalogów niezbędnych wkażdój biblio
tece, oraz na sposobach ich sporządzania.
W każdój znacznej i porządnćj bibliotece powinny
znajdować się spisy dzieł, które ona zawiera, tak uło
żone i zredagowane, iżby w jak najkrótszym przecią
gu czasu można było stanowczo przeświadczyć się co
do następnych trzech punktów : 1) Czy clane dzieło
znajduje się w bibliotece ; 2) jakie biblioteka posiada

dzieła w pewnej danej gałęzi wiedzy ludzkiéj, i 3)
dostarczyć na żądanie dzieło, które w niéj znajdo
wać się powinno. Ku rozwiązaniu pierwszego zadania

służy katalog alfabetyczny, drugie objaśnia katalog
tak zwany systematyczny czyli rozumowany, wreszcie
dla uczynienia zadość trzeciemu wymaganiu, sporzą
dza się katalog lokalny czyli repozytoryalny.

Niektórzy z bibliografów radzą rozpocząć katalo
gowanie dzieł zawierających się w bibliotece od spo
rządzenia katalogu alfabetycznego. My nie jesteśmy
w stanie pójść za taką radą, gclyż według systemu
porządkowania księgozbioru który przyjęliśmy w ni
niejszym rysie, naraziłoby to nas na podwójną robotę.
Kartki indywidualne mamy obecnie ułożone w porzą
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dek systematyczny ściśle według treści dzieł; dogo
dniej więc będzie i prościej brać się w tej chwili, gdy
już i dzieła są w szafach ułożone do spisywania ka
talogu systematycznego, co łatwo da się uskutecznić
przepisując kartki w takim zupełnie porządku do ja
kiego zostały doprowadzone. Cała rzecz co do pier
wszeństwa które oddać należy katalogom, polega na
rozwiązaniu kwestyi: czy ważniejszą jest dla samego
zbioru wiadomość co się w nim w każdej gałęzi wie

dzy znajduje, albo też czy posiada dane dzieło; co
zresztą każda biblioteka sama dla siebie indywidual
nie zwykle określa, według własnej potrzeby.
Ogólne przepisy zachowywane zwykle przy sporzą
dzaniu katalogów są następne :
1. Papier używa się biały, gruby, z uwagi iż kata
log w bibliotece, zwłaszcza licznie uczęszczanćj, w cią
głym prawie jest użytku; ztąd łatwo zniszczeniu ule
ga. Zwykle papier czerpany ma pierwszeństwo przed
maszynowym dla większej stosunkowo trwałości.
2. Im więcej tytułów dzieł lub nazwisk autorów,,
można objąć jednym rzutem oka, tern łatwiejszem jest
ich odszukiwanie; r dlatego format folio przyznano za
najstosowniejszy dla katalogów.
3. Nie należy wszelako poprzedniej zasady co do>
ułatwienia odszukiwania przeprowadzać aż do tego,
aby co najwięcćj tytułów pomieścić na jednéj stron
Bibliotekoznawstwo.
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nicy; owszein same tytuły wiùny być pisane w pe
wnych odstępach, najlepiej zaś pisać je po jednej tyl
ko stronie, aby tym sposobem znalazło się następnie
miejsce dla wpisania dzieł przybywających do zbioru.
4. Katalog powinien być spisany czysto i jak naj
wyraźniejszem pismem; żadne kalligraficzne ornamen
ta jako zbyteczna pstrocizna, miejsca tu mieć nie po
winny.

•

Niektórzy rozliniowują katalog na wiele rubryk,
zapisując w jednej nazwę autora, w drugiej tytuł
dzieła, w trzeciej rok i t. d.; takie rozczłonkowanie
w niczém nie ułatwiające poszukiwań, może być uwa
żane tylko za dziwaczne biórokratyczne przyzwycza

jenie.
Katalog systematyczny, jak rzekliśmy wyżej, naj
mniej przy sporządzeniu wymaga zachodu. Tytuły po
jedynczych dzieł, spisane na osobnych kartkach i uło
żone w systematyczny porządek, według zasady po

jętej przez bibliotekę, zapisują się do katalogu nie
zmieniając w niczém zaprowadzonego porządku. Ka
talog taki, który powinien mieć stronnice liczbowane,
dzieli się na działy, oddziały i poddziały stanowiące
teraz rodzaj tytułów, przy których piszą się również

i oznaczające je litery. Rubryka jest tu jedna tylko;
w niéj notuje się format i numer dzieła. Wielce po
Êyteczném jest ułożenie przy katalogu systematycz

—
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iiym na jego końcu lub nawet w osobnej księdze
dwóch skorowidzów: jednego nazwisk autorów, dru
giego tytułów dzieł, któreto ostatnie, dostateczném
jest oznaczyć w tym razie jeclném lub dwoma słowa

mi. Skorowidze takie mają jednę rubrykę tylko,
wskazującą stronnicę katalogu.
Katalog lokalny czyli r ep ozytory alny jest prostym
spisem dzieł w takim porządku, w jakim są one usta

wione w szafach zaczynając od foliów; stanowi on
właściwie inwentarz biblioteki i służy do jej rewizyi.
Jedyna w nim rubryka mieści numer dzieła. Tytuły
można tu skrócać według zasad przyjętych.
Katalog alfabetyczny służy do przekonania się, czy

biblioteka posiada pewne dzieło. Dla sporządzenia
go kartki indywidualne układają się najstaranniéj
w abecaclłowym porządku, przyjąwszy za podstawę
alfabet łaciński i system słowników alfabetycznych.
Czynność ta nadzwyczaj mozolna, chociaż wyłącznie
prawie mechaniczna, wymaga i wprawy i przezorno
ści. Jedna rubryka takiego katalogu zawierać powin
na litery oznaczające dział, oddział i poddział, druga
format i numer dzieła. Katalog taki nie wymaga cał
kowitego przepisywania tytułów, jak one znajdują się
na osobnych kartkach; lecz podobnie jak to ma miej
sce w katalogu repozytoryalnym można je skracać.
W niektórych dziełach traktujących o katalogowaniu
4*
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ksiąg, znajduje się wielka ilość technicznych przepi
sów, dotyczących sporządzania katalogu alfabetycz
nego; myśmy umieścili przepisy te w rozdziale traktu
jącym o sporządzaniu kartek osobnych : nie znajduje
my więc stosowném tu je powtarzać. Trzymanie się
ścisłe alfabetycznego porządku, może wystarczyć, je
śli tylko w indywidualnych kartkach zachowane były
wszystkie zalecone prawidła.

DODATEK.

Rozmaite sposoby

Litera a oznacza szafy*»

ustawiania szaf.

litera b stoły.

Przykład kartki opisującej dzieło.

M. f. fi.
Jocher Adam. Obraz bibliograficzno-hiśtory
czny literatury i nauk w Polsce, od wprowadze
nia do niéj druku, po rok 1830 włącznie, z pism
Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolew
skiego, Ossolińskiego, Juszyńskiego, Jana Winc.
i Jerz. Sam. Bandtków i t. d. wystawiony. Tom

I—III. Wilno. 1840—1857 r. 8-ka.
Tom I, rok 1840, str. XXXII, LXXXVI,

470 i 1 rysunek. Tom II, r. 1842, str. X,
687 i 5 facsimiliów. Tom III, r. 1857, ötr. C,
704 i 1 rysunek.

M 132.
NB. Litery M. f . 3. oznaczają dział, oddział i poddział.

VI

Przykład kartki skróconej.

M.f.ß.
Jocher Adam. Obraz bibliograficzno-history

czny literatury i nauk w Polsce. Tom I—III.
Wilno. .1840—1857. Z dwoma rysunkami i fac
simile. 8-ka.

M 132.

YII

Str. 171.

Przykład katalogu systematycznego.
F. Historya. c. Historya krajowa, ß- Dzieła 'pomo
cnicze.

Widok Królestwa Polskiego, ze wszystkie
mi woiewództwami, xięztwy y ziemiami,
monarchami y monarchiniami, iako też
monarchów tychże y monarchiń prawa
mi , rzeczypospolitéj stanami y tychże
, stanów urzędami, y uroczystemi seymi

ków, seymów, senatu rad, związków,
okazywań, pospolitego ruszenia, sądów,
skarbu, woysk w pokoiu y woynie zaba

wami. W krótkim zgoła, a rzeczywi
stym duchownego i świeckiego rządu
opisie, rodowitym ięzykiem polskim
szkolney polskiey szlachetney młodzi
wystawiony przez X. Jana Bielskiego
S. J, Tom III, ks. IV. Poznań, 1763 r.

D. 433

Starożytna Polska, pod względem history
cznym, jeograficznym i statystycznym
opisana. Przez Michała Balińskiego i Ty
moteusza Lipińskiego. Tomów III. War
szawa, 1843—1846 r

O. 192

Geografia, albo dokładne opisanie kró
lestw Galicyi i Lodomeryi (przez Ew.
Kuropatnickiego). Lwów, 1858 r. . . .

O. 197

vin
Życie Stanisława Jabłonowskiego, kaszte
lana krakowskiego, hetmana wiel. kor.,
(przez de Jonsac) z francuzkiego naję
» zyk polski przełożone. Tom I—II. War

szawa, 1789-90 r
Panowie niemieccy na dworze Stanisława
Augusta. Wizerunki osób historycznych,
skreślone przez Juliana Bartoszewicza.
(Warszawa), 1852 r

O. 231

D. 315

Stanisław Staszic. Szkic biograficzny przez

Wład. Zawadzkiego. Lwów, 1860 r.. . O. 247

IX

Przykład skorowidza do katalogu systema
tycznego.

Baliński M. ... 171.
Bartoszewicz J. . 171.
Bielski

171.
171.

Jorçsac

Kuropatnicki E. . 171.

Zawadzki W. . . 171.

Jeografia Galicyi . . . F c. ß, 171.
Panowie niemieccy . . F. c. e. 171.
Polska starożytna. . . F. c. ß. 171.
Staszic

Fc.s.171.

Widok król. pois. . . F c. ß. 171.
Życie Jabłonowskiego. F. c. g. 333.

Przykład katalogu repozytoryaHmego.

F. Historya. c. Historya krajowa, (j. Dzieła porno
cnicze.

Folio.

Dyaryusz seymu coronationis siedmioniedzielne

go warszawskiego, zdania, mowy, projecta
i manifesta w sobie zawierający, przez sessye
zebrany, r. p. 1764. Warszawa

13

Quarto.
'Votum J. O. Xcia Jmci Lubomirskiego mar
szałka wielk. kor. in tenore projekto pod ty
tułem: powinności y władze departamentów
w Radzie... na sessyi seymowey dn. 23 wrze
śnia, r. 1776

121

Octavo.
Starożytna Polska pod względem historycznym,
jeograficznym i statystycznym opisana. Przez
Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskie

go. Tom III. Warszawa 1843—1846 r.. . .

192

Duod'eciono.
Widok królestwa polskiego, przez X. Jana Biel
skiego. S. J. Tom III. ks. IV. Poznań 1763 r.

433

XI

Przykład katalogu alfabetycznego.

Baliński Michał i Tymoteusz Lipiń
ski. Starożytna Polska pod wzglę
dem historycznym, jeograficznym,

i statystycznym. Tom. III. War
szawa, 1843—1846

F.c.ß. O. 192

Bartoszewicz Julian. Panowie nie
mieccy na dworze Stanisława Au

gusta. (Warszawa), 1852. . . . F.c.ß. D. 315
Bielski Jan, Ks. Widok Królestwa
Polskiego. T. III, ks. IV. Poznań,
1713

F.c.ß. D. 433

Cieciszewski Adam. Dyaryusz Sey
mu ordynaryjnego, pod związkiem
konfederacyi generalnej agitują

cego się. Warszawa, 1776. . . . F.c.ß. f. 31
Dyaryusz Seymu Coronationis sie
dmioniedzielnego warszawskiego,

przez sessye zebrany roku 1764.
Warszawa

F.c.ß. f. 23

Jocher Adam. Obraz bibliografi
czno-historyczny literatury i nauk

w Polsce. T. I-III. Wilno, 1840
—1857

M.c.ß. O. 132

SPROSTOWANIA.

ßtr. 14 wiersz 15 zamiast albo

„18
„24

„
„

21
6

„
„

dostatecznie
społeczna

GZ

ytaj albo

„ ostatecznie
„ spółczesna

w Drukarni Gazety Polskiej.

