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MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE ZAWODOWE 
INSTYTUTU HERDERA MARBURG 

„DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY PRACY BIBLIOGRAFICZNEJ 
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”

(Marburg, 12-15 m arca 2003 r.)

W dniach 12-15.03.2003 r. odbyła się w M arburgu międzynarodowa 
konferencja naukow a „Erfahrungen und Perspektiven der bibliographischen 
Arbeit fü r O stm itteleuropa” zorganizowana przez Instytut Herdera. Dwa 
pierwsze dni miały charak ter roboczy i wypełniło je  spotkanie współpracow
ników prac bibliograficznych podejmowanych przez ten  Insty tu t we współ
pracy z Polską, Czechami, Słowacją i Litwą. Materiały dostarczane przez 
współpracowników z tych krajów dotyczące ich historii wprowadzane s ą  do 
przygotowywanej od 1996 r. w Instytucie Herdera bazy Bibliografia historii 
Europy Środkowo-Wschodniej udostępnianej w Internecie (www.herder-in- 
stitut.de). Baza zawiera ponadto opisy publikacji dotyczących historii Europy 
Środkowo-Wschodniej opublikowanych w Niemczech i innych krajach Europy 
Zachodniej. Baza funkcjonuje nie tylko w języku niemieckim, ale także 
angielskim  oraz językach krajów współpracujących: polskim, czeskim i słowa
ckim. Obecnie zawiera ok. 64 000 pozycji. Podczas konferencji podpisano 
umowę z Instytutem  Historii PAN o wzajemnej wymianie danych bibliograficz
nych z redakcją  bieżącej Bibliografii Historii Polskiej. Do współpracy za
proszono także Litwę, reprezentow aną przez Irene Tumelyté, opracow ującą 
bibliografię historii Litwy w Instytucie Historii Litewskiej Akademii Nauk. Przez 
pierwsze 2 dni konferencji omawiano szczegóły dotyczące opisu i klasyfikacji 
nadsyłanych opisów, które pozwolą uzyskać większą ich jednolitość. We 
współpracy ze wspomnianymi krajam i Insty tu t Herdera wydaje także drukiem  
bibliografie bieżące historii regionów związanych z Niemcami w spólną historią. 
S ą  to: Bibliographie zur Geschichte Ost- und W estpreussens, opracowywaną 
wspólnie z U rszulą Z aborską (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), Biblio
grafia Historii Śląska, w opracowaniu której bierze udział Centrum  B adań 
Śląskoznawczych i Bohemistycznych we Wrocławiu (reprezentowane w Mar
burgu przez redaktora bibliografii ze strony polskiej Karola Sanojcę i Mał
gorzatę Pawlak) oraz Slezsky Ûstav Slezského Zemskćho Muzea w Opawie. 
W 1999 r. podjęto współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i C entrum
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Animacji Kultury w Poznaniu w celu wydawania Bibliografii Historii Wielkopol
sk i (Beata Nowak).

Trzeci dzień konferencji poświęcono 2 tematom: regionalnej niemieckiej 
bibliografii historycznej oraz narodowym bibliografiom historycznym. W części 
pierwszej przedstawiono 3 referaty. Ludger Syré omówił w irtualne regionalne 
bibliografie niemieckie. Kolejne 2 referaty dotyczyły bibliografii Meklemburgii 
i Pomorza Przedniego, opracowywanej w Bibliotece Krajowej w Schwerinie 
(Grete Grewolls), oraz bibliografii Łużyc, opracowywanej w Instytucie Łużyckim 
w Budziszynie. Część 2 otworzył referat Jo h an n esa  Thom assena, redaktora 
Jahresberichte fü r  Deutsche Geschichte. Ta bieżąca niem iecka bibliografia 
historyczna ukazuje się obecnie w formie drukowanej jako  rocznik, od 1980 r. 
na  CD-ROM z coroczną aktualizacją, a od 2004 r. je s t również dostępna online 
-  i w łaśnie głównie tej nowej formie był poświęcony referat. Z kolei M artha 
Lauering (Klagenfurt) zaprezentowała Die Österreichische Historische Biblio
graphie, k tóra ukazuje się od 1945 r. Obecnie je s t dostępna w formie 
drukowanej jako rocznik i na  CD-ROM (wydanie 4 za 1. 1945-2001 w 2003 r.). 
J e s t  również udostępniana bezpłatnie w Internecie. Bibliografia rejestruje 
książki, artykuły z czasopism  i zbiorów prac. Uwzględnia także m ateriały 
opublikowane w Austrii dotyczące historii krajów, które przed 1918 r. wchodzi
ły w jej skład, a dziś s ą  suwerennym i państw am i. Jo h an n es  Rudberg ze 
Sztokholm u zaprezentował szwedzką bibliografię historyczną, opracowywaną 
od 1995 r. przez Bibliotekę Królewską w Sztokholmie. J e s t  ona dostępna 
w postaci bazy danych. Anna G ruca (Kraków) przedstaw iła referat dotyczący 
bieżącej Bibliografii Historii Polskiej, skupiając się n a  doświadczeniach o sta t
nich lat, które zaowocowały zwiększeniem liczby pozycji w Bibliografii Paul 
Kaegbein (Bergisch Gladbach) omówił dzieje i współczesny kształt Baltische 
Bibliographie, wychodzącej jako  rocznik. Krótki kom unikat o litewskiej biblio
grafii historycznej przedstaw iła I. Tumelytć (Wilno).

Kolejny blok tem atyczny to bibliograficzne bazy danych i serwisy o profilu 
histoiycznym . Przedstawiono tu  zarówno działające ju ż  serwisy, ja k  i projekty 
nowych. Na uwagę zasługiwał przede wszystkim  referat Norberta K erskena 
(Marburg), który omówił w spom nianą wyżej B azę historii Europy Środkowo
Wschodniej. Niejako uzupełnieniem  tej bazy będzie projektow ana baza doty
cząca tem atyki Europy Wschodniej i Południowo-W schodniej, stanow iąca 
część Wirtualnej biblioteki specjalistycznej dotyczącej historii i kultury Europy 
Wschodniej (VifaOst), prowadzonej przez kilka niemieckich bibliotek i in 
stytucji naukowych. Mówili o niej Ulla Pape i Thom as Rahlf (Marburg). Z kolei 
B arbara M artin zaprezentow ała istn iejącą ju ż  Europejską Bibliografię Studiów  
Słow iańskich  (EBSEES\, której początki sięgają lat 70. XX w. Obejmuje ona 
publikacje dotyczące Europy Wschodniej wydane w krajach  Europy Zachod
niej. Opracowywana je s t przez 8 krajów, z siedzibą główną redakcji we Francji. 
Problemem je s t duże opóźnienie w rejestracji piśm iennicta, sięgające 4-5 lat. 
Na 2003 r. p lanuje się zastosowanie wygodniejszej m aski wyszukiwania 
i wprowadzenie języka angielskiego i niemieckiego obok dotychczasowego 
francuskiego. Planuje się też połączenie z ABSEES-Online (American Biblio
graphy o jSlavic and E ast European Studies). Zdaniem  referentki należałoby też 
pomyśleć o wkom ponowaniu EBSEES w powstający w Niemczech Portal 
Slaw istyczny, wchodzący w skład biblioteki w irtualnej. Innem u działającem u
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już  portalowi z zakresu historii poświęcone było wystąpienie Petera Helmber- 
gera (Monachium), który przedstawił istniejący od 2001 r. portal histori- 
cum.net, powstały we współpracy Bawarskiej Biblioteki Państwowej z Wy
działem Historii Uniwersytetu im. Ludwika M aksymiliana w Monachium. 
Portal przeznaczony je s t dla wszystkich, którzy in teresu jąsię  h isto rią i h istorią 
sztuki, a  więc nie tylko dla naukowców, ale także dla nauczycieli, dziennikarzy, 
uczniów, pracowników muzeów itp. Można tu  m.in. znaleźć międzynarodowy 
dziennik online, porady dotyczące wykorzystania Internetu w nauczaniu 
i uczeniu się historii, projekty badawcze z zakresu historii, recenzje literatury 
historycznej, a  przy pomocy linków uzyskać połączenie z portalam i tematycz
nymi, np. Rewolucja Francuska. Portal je s t stale rozbudowywany, także 
w zakresie historii sztuki.

Na zakończenie zgodnie stwierdzono potrzebę tego rodzaju spotkań, które 
umożliwiają nie tylko wymianę doświadczeń w przygotowywaniu bibliografii 
historycznych, ale także sprzyjają nawiązywaniu współpracy eliminującej 
dublowanie prac prowadzonych w różnych ośrodkach. Obecny n a  konferencji 
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Stefan Czaja zaprosił zebranych 
n a  n as tęp n ą  konferencję do Torunia.

Anna Gruca

Sprawozdanie wpłynęło do redakcji 21 sierpnia 2003 r.


