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[Rec.:] Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Jagiel-

lońskiej : katalog : wydawnictwa ciągłe: cz. 1 : 1976 – VIII 1980 / 

Jan Brzeski, Adam Roliński, [Kraków : Biblioteka Jagiellońska], 

1995, s. 221-250. 
 

 

Publikacja jako osobna nadbitka jest katalogiem zbiorów niezależnych 

wydawnictw ciągłych (periodycznych), ‘przedsierpniowych’ (wydawanych od 

1976 r. do sierpnia 1980 r. włącznie), zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej. 

Katalog został opracowany przez dwóch znanych historyków i bibliotekarzy 

krakowskich – Jana Brzeskiego i Adama Rolińskiego. Tekst odzwierciedla zbiory 

„Jagiellonkowe” niezależnych wydawnictw ciągłych, według ówczesnego stanu 

posiadania, przynosi przy tym szereg szczegółowych spostrzeżeń dotyczących 

charakteru owych zbiorów oraz zagadnień z ich opracowaniem związanych. Pozy-

cja obejmuje dwie zasadnicze części: 1) Wstęp (omówienie problematyki związa-

nej z katalogiem czasopism niezależnych 1976-1980), 2) Katalog, obejmujący 82 

pozycje czasopiśmienne od Akademickiego Pisma Informacyjnego po Zgrzyt. Przy 

opisie katalogowym każdego tytułu czasopisma dodano osobną ilustrację – kopię 

pierwszej (tytułowej) strony danego periodyku niezależnego, co pozwala zoriento-

wać się w wyglądzie (szacie graficznej) danej pozycji. Na zakończenie autorzy 

zamieścili syntetyczne komentarze biblioteczne do niektórych opisów katalogo-

wych (np. wykaz zasobu). Publikacja posiada summary. Tekst posiada walory 

poznawcze i dokumentacyjne, może służyć jako materiał pomocniczy dla bibliote-

karzy, bibliografów, bibliotekoznawców, historyków dziejów najnowszych, bada-

czy niezależnego ruchu wydawniczego w latach siedemdziesiątych w PRL (Polsce 

„przedsierpniowej”). 

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] Publications Circulated Underground in the Collection of the Jagiellonian 

Library : Catalogue : Series: Part 1: 1976 - August 1980 

 

 



 352 

Abstract (Summary): 
 

The report entitled “Publications Circulated Undergound in the Collection of the 

Jagiellonian Library : Catalogue : Series: Part 1: 1976 - August 1980 concerns the 

history of independent (underground) periodicals and independent (underground) 

series, generally – the independent anticommunist publishing in undergound circu-

lation in the Polish People's Republic at the time of the Soviet military and political 

domination. This report describes the so called ‘prohibita’ in the Polish People's 

Republic in 1976-1980, which are in the collection of prints of underground circula-

tion at the the Jagiellonian Library in Krakow (Cracow, Poland). It is a short cata-

logue of this kind of publications (they comprise ca. 80 titles of underground peri-

odicals from that time). It also includes a short bibliography of these publications. 

The authors also present the library methodology used for the description of this 

type of collection in the agiellonian Library and in this way they generally refer to 

the problems of Polish librarianship. The report has been published in Polish. 
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