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Mimo licznych teraz możliwości transferu tekstów, także drogą elektro
niczną, mnogich kontaktów bezpośrednich oraz rosnącej znajomości języka 
angielskiego, nasze publikacje bibliologiczno-informatologiczne pozostają 
głównie w (umiarkowanym) obiegu krajowym. Owszem, dlatego publikuje 
się streszczenia obcojęzyczne, głównie po angielsku, żeby różne zagraniczne 
indeksy i rejestry mogły je odnotować, ale sama rejestracja to jeszcze nie re
cepcja. Trafiają się też nasze teksty w obcych czasopismach i tomach zbioro
wych, jednak nie za często, okazjonalnie i niekoniecznie w dominującym na 
świecie kręgu piśmiennictwa (również elektronicznego) anglojęzycznego. 
A już translacje całych książek zdarzają się zupełnie wyjątkowo.

Ta swoista marginalizacja dotyczy nie tylko nas. Amerykanie, Anglicy 
i nawet Kanadyjczycy, nie widzą żadnego powodu, żeby czytywać to, co na
piszą osoby spoza tych nacji, nawet jeżeli to jest interesujące -  a niekiedy jest. 
Omawiając różne książki zagraniczne na łamach „Przeglądu Bibliotecznego”, 
tylko wyjątkowo mam okazję przedstawić niekiedy tekst, opublikowany po 
angielsku, ale w pozaangielskim autorstwie oryginalnym. Bardzo trudno 
przebić się nam i innym Europejczykom na tamtejszy rynek wydawniczy — 
choć nieraz byłoby z czym. Tak jest obecnie, a dawniej było jeszcze trudniej.

Dlatego niebywałym ewenementem była zagraniczna kariera jednej 
z książek Marii Dembowskiej -  w czasach, kiedy o naszej bibliologii oraz in- 
formatologii prawie nikt poza nami nie słyszał. Co zaś zdumiewa jeszcze bar
dziej, to fakt, że prawie nikt tej kariery nie zauważył. Ale po kolei.

W 1965 r. Maria Dembowska opublikowała swoją głośną rozprawę Doku
mentacja i informacja naukowa: zarys problematyki i kierunki rozwoju 
(Warszawa: Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny) -  która na długo 
stała się ikoną tej dyscypliny w Polsce. W 1968 r. ukazało się jej angielskie 
tłumaczenie (Maria Dembowska: Documentation and scientific informa
tion. Outline ofproblems and trends. Przeł. Halina Dunin. Warsaw: Cen-
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trał Institute of Scientific, Technical and Economic Information, 1968) i to już 
było wejście w szeroki świat, przynajmniej na tyle, na ile pozwalały ówczesne 
okoliczności. W  rok później ukazał się przekład słowacki tej książki (Maria 
Dembowska: Dokumentacia a vedecke informacie: nacrtproblematiky 
a sm erov rozvoja. Przeł. Olga Hajduskova. Martin: M atica slovenska, 
1969), a po dwóch kolejnych latach -  bułgarski (Maria Dembowska: Doku
mentacja i naućna informacja: probierni i nasoki na razvitie. Przeł. Elena 
Kirova. Sofia: Nauka i Izkustvo, 1971).

Jednak największy rozgjos nadał tej książce w 1974 r. rosyjsko-hiszpański 
informatolog, Ruggiero Gilarewski (właśc. Hilarewski), uwzględniając ją 
w swoim niezwykłym, analitycznym opracowaniu (R. S. Gilarevski: Infor- 
matika i bibliotekowiedienije. Obszczije tendencji w  razwitji i prepoda- 
wanji. Moskwa: Izdatielstwo „Nauka”, 1974) -  przetłumaczonym na liczne 
języki, w tym także na polski (R. S. Gilarewski: Informacja naukowa i biblio
tekoznawstwo -  tendencje rozwoju i nauczania. Przeł. Elżbieta Artowicz, 
Barbara Krygier, Maria Szomańska. Warszawa: Ośrodek Informacji Na
ukowej PAN, 1976). Omówił w nim i starannie scharakteryzował treść 55 
monografii bibliologicznych oraz informatologicznych z całej ówczesnej, no
wej produkcji światowej, a znał wiele języków i znał się na rzeczy, była to więc 
ocena kompetentna i akceptowana. W ten sposób polska publikacja znalazła 
się po raz pierwszy w światowej elicie podręczników z naszych dyscyplin. 
A rekomendacja była ważna właśnie dlatego, że Gilarewskiego tłumaczono 
wtedy i wydawano w bardzo wielu krajach.

Wszystkie omawiane książki Gilarewski scharakteryzował pod względem 
zawartości treściowej, w postaci szczegółowych schematów i dodał stosowne 
komentarze. Było to więc skrótowe, ale bezpośrednie przedstawienie każdej 
z nich -  najprzód po rosyjsku, a następnie w tych językach, na które jego 
książka została przełożona. W stosunku do Dembowskiej, z wielką rewerencją 
podkreślił jej wielką erudycję.

Opracowanie Gilarewskiego zawiera też tabelaiyczne zestawienie zawar
tości treściowej wszystkich sygnalizowanych publikacji. Cały obszar podzielił 
sobie Gilarewski na trzy segmenty: bibliotekoznawstwo, wiedzę ogólną oraz 
naukę o informacji -  a każdy z tych segmentów jeszcze na 11 zakresów, wska
zując, która publikacja do czego się odnosi oraz sumując te zakresy. Książkę 
Dembowskiej rozpisał na wszystkie 3 segmenty i łącznie 7 zakresów, czyli 
nieco poniżej 25% całego rejestru. Dla tekstu wyspecjalizowanego to jest ob
szar optymalny: ani nie wielotematyczny (co nieraz, siłą rzeczy, szkodzi jako
ści), ani nie jednowątkowy.

Ale jest tam jeszcze jedno ważne zestawienie tabelaryczne, mianowicie 
analiza wzajemnych cytowań wszystkich 55 publikacji. Książka Dembow
skiej należy wśród nich do najpóźniejszych i mogła być przywołana najwyżej 
przez 20 innych publikacji. Jest -  przez dwie: jedną rosyjską (Andrej Michaj- 
łow, Ruggiero Gilarewskij: Istoczniki, poiski ispołzowanije naucznojinfor
macji. Lekcji dla studentówjestestw iennonaucznych fakultetów. Mos
kwa: WINITI, 1970) i jedną amerykańską {Annual review o f information 
science and technology [1966-1972] Red. Carlos Cuadra. New York: In
terscience; Chicago: Britannica 1973). Dalsze przywołania pojawiły się nie
co później.

No i jest jeszcze w tym opracowaniu analiza wzajemnego odwoływania się 
tych publikacji (spośród 55) do siebie, jako do źródeł. Dembowskiej naliczył 
Gilarewski 7 takich przywołań -  ówczesnych nowości. Jeśli ktoś pamięta, jak
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trudny był wtedy nasz dostęp do publikacji zagranicznych, już nie tylko naj
nowszych, to musi przyznać, że to nie jest malo.

Teraz, po latach, z niejakim zdumieniem zauważam, że prawie nikt nie 
ma świadomości, jak ważne oraz niezwykle było to wtedy wydarzenie. Dlate
go warto je przypomnieć.
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