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[Rec.:] Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego „Dokumenty 

Niezależnego Ruchu Wydawniczego w Zbiorach Biblioteki Jagiel-

lońskiej” / Jan Brzeski, Adam Roliński, [Kraków : Biblioteka 

Jagiellońska] 1995, s. 209-220. 
 

Publikacja w postaci osobnej nadbitki jest sprawozdaniem z badawczego 

projektu pt. „Dokumenty Niezależnego Ruchu Wydawniczego w Zbiorach Biblio-

teki Jagiellońskiej”. tekst raportu z badań napisali dwaj znani krakowscy historycy i 

bibliotekarze – Jan Brzeski i Adam Roliński. Raport jest rozszerzoną wersją spra-

wozdania złożonego do Komitetu Badań Naukowych w Warszawie obejmującego 

lata 1991-1995. Projekt ów był prekursorskim przedsięwzięciem w zakresie opra-

cowania druków drugiego obiegu w Polsce. Tekst składa się ze wstępu oraz kilku 

rozdziałów (punktów): 1. Definicja i klasyfikacja wydawnictw niezależnych, 2. 

Wybór bazy danych, 3. Gromadzenie wydawnictw podziemnych i wymiana duble-

tów, 4. Wprowadzenie danych o wydawnictwach przechowywanych w BJ, 5. 

Bibliografia zawartości ważniejszych czasopism drugiego obiegu, 6. Przygotowa-

nie baz danych do edycji, 7. Analiza problemowa, 8. Mikrofilmowanie najbardziej 

zagrożonych zbiorów, 9. Udostępnianie zebranych materiałów. [10.] uwagi końco-

we. Tekst posiada summary.  

Warto zwrócić uwagę na zaproponowany przez autorów podział doku-

mentów drugiego obiegu (niezależnych) ze względu na formę (podział formalny): 

I. druki: 1. wydawnictwa zwarte, 2. wydawnictwa ciągłe (prasa – czasopisma), 3. 

druki ulotne (a, ulotki, b. plakaty i afisze, c. kalendarze), 4. filatelistyka (a. znaczki, 

b. koperty, c. kartki [pocztówki, karty pocztowe], d. imitacje banknotów, e. cegiełki, 

f. ekslibrisy), II. inne formy przekazu informacji: 1. fotografie, 2. kasety magneto-

fonowe i video, 3. teleksy, 4. miscelanea (a. transparenty, b. znaczki [plakietki 

metalowe i plastikowe ], c. matryce, d. diapozytywy, e. proporczyki, f. pozostałe), 

III. archiwalia (zespoły lub fragmenty zespołów archiwalnych organizacji niezależ-

nych w PRL), IV. wycinki prasowe (krajowe i zagraniczne dotyczące opozycji w 

PRL), V. materiały pomocnicze dotyczące niezależnego ruchu wydawniczego w 

PRL: 1. bibliografie (ogólne, regionalne, tematyczne i szczegółowe), 2. opracowa-

nia, 3. artykuły, 4. prace magisterskie dotyczące drugiego obiegu i opozycji w PRL. 
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Odzwierciedleniem tego ogólnego podziału (zaproponowanego przez autorów – 

ustrukturowania) w jakimś stopniu jest struktura obecnie rozbudowanej i publicznie 

dostępnej w Internecie – elektronicznej bazy danych Fundacji Centrum Dokumen-

tacji Czynu Niepodległościowego (www.sowiniec.com.pl). W tym sensie można 

powiedzieć, że Jan Brzeski i Adam Roliński położyli podwaliny pod strukturę 

katalogu zbiorów drugoobiegowych w Bibliotece Jagiellońskiej, a wskazany raport 

jest tego świadectwem. Specjalistyczny tekst ma walory poznawcze i dokumenta-

cyjne, może służyć historykom, bibliotekoznawcom i bibliotekarzom jako pomoc-

niczy materiał metodologiczny. 
 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] A Report on the Realization of the Research Project called "Documents of 

Independent Publishing Movement in the Jagiellonian Library" 
 

Abstract (Summary): 
 

The publication entitled A Report on the Realization of the Research Pro-

ject called "Documents of Independent Publishing Movement in the Jagiellonian 

Library" deals with the subject of independent anti-communist underground pub-

lishing in the Polish People's Republic. It describes the so called ‘prohibita’ ( forbid-

den underground publications) issued by the anticommunist underground in the 

Polish People's Republic in 1976-1990. The collection of underground printed texts 

was catalogued in the Jagiellonian Library. The publication is a report for the 

Committee for Scientific Research in Warsaw. It is also concerned with the library 

methodology of cataloguing and generally with the problems of cataloguing of such 

a type of printed material (edited without ISSN and ISBN) in librarianship. The 

publication has been published in Polish. 
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