WYDARZENIA
Ryszard Nowicki

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej
„Ochrona zbiorów bibliotecznych.
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”
Bydgoszcz, 17-18 maja 2018 roku
Report from the Second National Scientific
Conference on „Protection of Library Collections.
Past – Present – Future”

Nr

1 2018 (4)

Bydgoszcz, 17-18 May 2018

240

Zakład Historii Sztuki i Kultury Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował w dniach 17-18 maja 2018 r.
II Ogólnopolską Konferencję Naukową pod nazwą „Ochrona
zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Bibliologiczna debata odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dr hab. Ryszard Nowicki
(prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) powitał wszystkich uczestników spotkania, a następnie poprosił o otwarcie konferencji Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
prof. dra hab. Jacka Woźnego. Podkreślił on znaczenie debaty oraz zwrócił uwagę na jej cykliczność, trwale wpisującą się
w naukowy kalendarz wydarzeń bydgoskiej uczelni. Moderowanie rozpoczął kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury
IHiSM UKW dr hab. Aleksander Jankowski (prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). Dr Rafał Werszler (Uniwersytet
Wrocławski) zaprezentował typologię armarii, szaf służących
do ochrony ksiąg (ref. Armamrium – najwcześniejsze na ziemiach
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polskich rozwiązania zabezpieczeń księgozbiorów. Systematyka grupy). Dr Maria Otto
(Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska) dokonała udanej analizy opraw
wtórnych książek pochodzących z księgozbioru Giovanniego Bernardino Bonifacio, stanowiącego podstawę otwartej w 1596 r. Biblioteki Rady Miasta Gdańska
(ref. (Nie)chlubne praktyki. O przeoprawianiu księgozbioru Giovanniego Bernardino
Bonifacio). Mgr Anna Polańska (Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku)
przybliżyła ochronę materiałów ikonograficznych, tj. fotografii, znajdujących się
w zbiorach gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych (ref. Ochrona kultury materialnej, na
przykładzie zbiorów fotograficznych przechowywanych w Bibliotece i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku). Ryszard Nowicki przedstawił, na podstawie unikatowego źródłowego materiału rękopiśmiennego, ochronę zbiorów w 1939 r. Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie (ref. „Wojenny dziennik dyżurów” OPL Biblioteki
Uniwersyteckiej we Lwowie z 1939 r.). Dr Jana Brožovská Onderková (Uniwersytet
Śląski w Opawie) zaprezentowała rozwój zbiorów bibliotecznych Muzeum Śląskiego w Opawie (ref. The foundation and development of the historical collection of the Library of the Silesian Museum in Opava). Dr hab. Zbigniew Zyglewski (prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) zasygnalizował próbę wywozu za granicę przedmiotów
mających wartość historyczną, w tym starych druków (ref. Próba wywozu z Polski
dóbr kultury przez attaché Szwecji w 1947 r.).
Po wystąpieniach chętni zwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją.
Następnego dnia obrady rozpoczął dr Tomasz Stolarczyk (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego), który na podstawie korespondencji Bogumiła Lindego omówił
ochronę zbiorów w I poł. XIX w. (ref. Kondycja zbiorów poklasztornych i ich zabezpieczenie w pierwszych latach Królestwa Polskiego w świetle relacji Bogumiła Linde).
Mgr Paweł Fiszer i mgr Radosław Michalski z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
podjęli interesującą próbę udowodnienia, że termin „ochrona” nie oznacza wyłącznie fizycznej ochrony zbiorów bibliotecznych, ale także winien odnosić się do
ich upowszechniania (ref. Jak wykorzystać potencjał zbiorów biblioteki naukowej na
przykładzie zdigitalizowanych kolekcji druków ulotnych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego). Dr Przemysław Wojciechowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu) zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzania w bibliotekach praktycznych ćwiczeń
ratowniczych, które pozwalają zdobyć szerszą wiedzę w zakresie ochrony zbiorów
oraz skutecznie działać w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z zalaniem czy
pożarem (ref. Organizacja ćwiczeń ratowniczych w bibliotekach na wypadek sytuacji
kryzysowych). Mgr Olivier Harenda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
zbadał motyw biblioteki oraz określił rolę ochrony księgozbiorów w wymiarze metapowieści historiograficznej (ref. „Żyjemy dla ksiąg” – eksploracja przestrzeni bibliotecznej w metafikcji historiograficznej).
Podsumowania konferencji dokonał Ryszard Nowicki, który podkreślił, że
czynny udział gościa z Czech nie był przypadkowy. Zamiarem w niedalekiej przyszłości jest przekształcenie ogólnopolskiej debaty poświęconej szeroko rozumia-
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nej problematyce ochrony zbiorów bibliotecznych w konferencję międzynarodową. Zapowiedział także opublikowanie materiałów w recenzowanej monografii.
Honorowy patronat nad II Ogólnopolską Konferencją objął Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a sponsorami byli Ceiba Sp. z o.o. oraz
Elibron Sp. z o.o. Konferencję należy uznać za udaną. Stała ona na wysokim poziomie merytorycznym. O zainteresowaniu mogą świadczyć m.in. ożywione dyskusje
toczone w trakcie jej trwania. Wskazują one na konieczność kontynuacji podjętej
problematyki dotyczącej ochrony materiałów bibliotecznych, zarówno przez teoretyków reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków.
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