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Długa i mozolna droga 

do bibliografii retrospektywnej 
polskiego piśmiennictwa leśnego 

The Long and Toilsome Way to Completing the Retrospective 

Bibliography of Polish Forestry 

Cc artykułu jest próba określenia zasad postępowania oraz ocena możliwości 

przygotowania do druku retrospektywnej bibliografii polskiego piśmiennictwa leś- 

nego sięgającego czasów najdawniejszych. Potrzeba przygotowania artykułu wynikła z 

wielokrotnie podejmowanych prób opracowania tego rodzaju bibliografii bez końcowe- 

go rezultatu co m.in. świadczy o skali trudności zadania, mającego rozległe przyczyny. 

Materiały do wykorzystania 

Rozwój rozmaitych technik przekazywania informacji mimo ogromnych możliwości nie 

jest w stanie przynajmniej obecnie w Polsce doprowadzić do opracowania metodą przy 

zastosowaniu komputera , retrospektywnej bibliografii polskiego piśmiennictwa leśne- 
go, obejmującego materiały od czasów najdawniejszcych. Spowodowane jest to trud- 

nościami z przygotowaniem danych z tak długiego i dalekiego zasięgu jakim chcemy się 

posłużyć przy tego typu bibliografii. Precyzując bliżej, trudności polegają na odszukaniu 

informacji i odnalezieniu książek i czasopism w bibliotekach. Jest to problem znajomoś- 

ci piśmiennictwa z uprzednich wieków oraz problem finansowy, albowiem tylko wyjazdy 

do zlokalizowanych bibliotek i staranna w nich penetracja pozwala przygotować taką 

bibliografię. Metoda nieodpłatnych kwerend przy tak dużych poszukiwaniach jest 

nieomal niemożliwa do realizacji (por. 19). Z naszego dosyć pobieżnego rozeznania 

wynika, że biblioteki, które już prowadzą komputerowy system bibliograficzny, nie 

rejestrują danych wstecz, tylko systematycznie wprowadzają je od pewnego określonego 

czasu. Przykładem może być Biblioteka Narodowa czy Główna Biblioteka Lekarska. 

  

l Biblioteka IBL od dwu lat stosuje również druk komputerowy do wydania Nowości Piśmiennictwa Leśnego 

— jest to forma rejestracji danych bibliograficznych. 
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Ten właśnie powód stanowi, że w dalszym ciągu wydawane w formie książkowej bibli- 
ografie są nieocenioną pomocą w pracy redakcyjnej, naukowej, dziennikarskiej itp. 
Mają ponadto tę wartość, że dają pełny obraz rozwoju danej dziedziny wiedzy przed- 
stawiony w piśmiennictwie i ułożony systematycznie według klasyfikacji. 

W wielkim skrócie bibliografie można określić jako zbiór informacji o wieloegzempla- 
rzowych książkach 1 artykułach w czasopismach, które ukazały się w chronologicznie 
określonym czasie i reprezentują daną dziedzinę wiedzy, gospodrki, specjalności. Nie- 
które tytuły czasopism nie sugerują nawet możliwości poruszania na ich łamach danej 
problematyki, dlatego też wiedza o piśmiennictwie z danego okresu jest w tej pracy 
niezbędna. 

bibliografii, podstaw metodologii historii, dążenie do możliwie pełaej kompletności 
| istniejącego piśmiennictwa i jego światopogląd, który może być wyrażony np. adnotacją 

o treści dokumentu. 

Г pozycji bibliograficznych powinien określać autora to jest: znajomość tematyki 

Leśnictwo, które spełnia ważną rolę w gospodarce narodowej nie ma dotychczas 
opracowanej bibliografii retrospektywnej sięgającej czasów najdawniejszych. W pełni 
zebrane jest tylko piśmiennictwo od 1945 roku, a wybrane zestawy pozycji bibliog- 
raficznych sięgają lat trzydziestych dwudziestego wieku. Istnieją natomiast bibligrafie 
fragmentaryczne i to zarówno opublikowane jak i w formie kartotek, które można 
wykorzystać do bibliografii, niektóre z nich scharakteryzowała Maria Pisarska (12). 

Sięgając w przeszłość, można uznać, że informacje o książkach drukowane w numerach 
"Sylwana" z początków XIX wieku stanowią jak gdyby zalążek bibliografii leśnej (T. I 
1820 i 1822). Przedstawiony tam zestaw literatury złożony zarówno z książek polskich 
jak i obcojęzycznych, był zbiorem dostępnych w danym czasie pozycji z zakresu leśnic- 
twa i był świadectwem postępu wiedzy leśnej. Z, późniejszego okresu jako materiał do 
bibliografii należy wymienić spis inwentarzowy Szkoły Szczególnej Leśnictwa w War- 

szawie (zachowany w formie odpisu jako część księgi inwentarzowej Biblioteki Komisji 

Rządowej Przychodów i Skarbu). 

Z tej przetworzonej wersji oraz opisu w dokumentach wiadomo, że składał się z 

kilkunastu działów, wśród których oprócz typowo formalnych były również meryto- 

ryczne, odpowiadające obecnie obowiązującym podziałom w katalogach rzeczowych 

czy też klasyfikacji leśnej (LKO). Ogólna łączna ilość książek i czasopism wynosiła około 

400 tytułów w tym wiele w dziale nauki przyrodnicze i leśnictwo. W zbiorze tym były 

również książki z innych dziedzin takich jak: filozofia, matematyka, chemia, rolnictwo, 

religia oraz zbiór map i planów. Z obecnego punktu widzenia należy bardzo wysoko 

ocenić zbiory biblioteki, jej zasoby dobrze świadczyły o rozeznaniu przede wszystkim w 

literaturze zagranicznej. Wynikało to z sytuacji, że piśmiennictwo leśne dużo wcześniej 

rozwinęło się w krajach Europy Zachodniej i było albo tłumaczone, albo dostosowywane 

do warunków polskich, albo czytane w oryginale (najczęściej w języku niemiekcim lub 

francuskim). Bardzo dobrze świadczącym o konieczości zachowania ukazujących się 

wydawnictw były uprawnienia biblioteki otrzymane w 1819 r. do tzw. książki egzempla- 

rzowej od wydawców (a). Prawo do książki egzemplarzowej wprowadzone było w 1375 

|. 
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r. przez Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Przepis ten dla Biblioteki Szkoły 
Szczególnej Leśnictwa powtórzono raz jeszcze w 1825 r. 

Do opracowania specjalistycznej bibliografii największe znaczenie mają polskie bibli- 
ografie narodowe i ogólne przede wszystkim opracowane przez Estreicherów (2). 

Bibliografia historii Polski Ludwika Finkla (3) oraz nie wydane, a opracowane do druku 
bibliografie w formie kartotek lub maszynopisów. Na ich podstawie przygotowane były 
opisy do rozmaitych bibliografii, i to zarówno o dziełach zwartych, jak i czasopismach 1 
ich zawartości. Przy opracowaniu tej bibliografii wykorzystać należy również m.in. 
Bibliografię rolnicz ą przez C. Walewskiego i M. Gieysz- 

  

  

  

tora, zamieszczoną w I tomie Encyklopedii Rolniczej z 1890 r. (18), Wśród wielu opisów 

*Bibliograficznych różnych rodzajów przemysłu i rolnictwa spotkać w niej można pozycje 
dotyczące leśnictwa i łowiectwa. Zastosowany w niej podwójny układ, najpierw chrono- 
logiczny oddzielnie dla XVI i XVII wieku, a następnie podział rzeczowy sprawił, że 
większość pozycji znajduje się w dziale drugim to jest zestawieniach dotyczących lat 
1800-1874, w części nazwanej "Leśnictwo i łowiectwo”, w której zebrano około 114 

pozycji. W osobnym rozdziale zestawiono również pisma periodyczne w tym także leśne 
i łowieckie w sumie kilkanaście tytułów do wykorzystania w bibliografii leśnej. Kalen- 
darze z informacjami odpowiadającymi tematowi bibliografii wydzielono osobno. 

  

Tak ułożony zestaw dawał przegląd piśmiennictwa w danym okresie jak równiez cha- 
rakteryzował poszczególne rodzaje dokumentów. Bibliografia staranna z pełnymi opi- 

sami, może być traktowana jako pomocnicza m.in. przy opracowywaniu bibliografii 
leśnej. Wydana w 1894 r. Polska bibliografia techniczno-przemysłowa Feliksa Kucha- 
rzewskiego (7) zawiera bogaty materiał dotyczący czasopism (tytuł, zawartość treści i 
nazwiska redaktorów) oraz opisy artykułów dotyczące tematu, a pochodzące z tych 

czasopism. Znajdują się tam również opisy dzieł zwartych, w tym wiele obcojęzycznych. 

Bibliografia ma układ chronologiczny, a w ramach poszczególnych lat alfabetyczny. W 
poszukiwaniach do bibliografii leśnej ma wartość pomocniczą. Ze względu jednak na 
wysoki poziom, a przede wszystkim zbiór tytułów czasopism godna jest odnotowania. 
W związku z Wystawą Krajową w 1894 r. we Lwowie, na której w dziale leśnictwo, 
eksponowane były zebrane przez Henryka Strzeleckiego książki leśne wraz z katalogiem 
opracowanym przez Adolfa Strzeleckiego, syna Henryka (17). Katalog — oprócz 
umieszczenia w przewodniku po wystawie — wydany był samoistnie i stanowi dużą 
pomoc przy opracowaniu bibliografii retrospektywnej leśnictwa. 

  

Ocenie piśmiennictwa leśnego poświęcono wiele miejsca na Pierwszym Zjeździe Leś- 
ników Polskich w 1907 r. Wygłoszone i opublikowane trzy referaty Miklaszewski J. (10), 
Szczerbowski I. (14), Skoraczewski F. (16), były skojarzeniem na dorobek piśmienniczy 
leśników wraz z oceną tej działalności, m.in. w rozwoju nauk leśnych. W wydanym 1909 
r. "Skorowidzu leśnym" I. Szczerbowskiego (15) znalazła się również bibliografia pol- 

skiej literatury leśnej wydanej w 3 zaborach, opracowana w zasadzie na podstawie 

uprzednio omówionych bibliografiach. Autor miał duże rozeznanie w polskim piśmien- 

nictwie leśnym, przygotował m.in. projekt układu bibliografii leśnej, uzasadniając że w 

opracowaniu bibliografii niezbędne jest uwzględnienie zarówno artykułów z czasopism, 

jak i dzieł zwartych. Na łamach "Sylwana" apelował o nadsyłanie opisów bibliogra- 

ficznych artykułów i małych broszur niewielkonakładowych w celu osiągnięcia maksy- 
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malnej kompletności bibliografii. Nie zachowały się jednak ślady tych poszukiwań. I jak 
napisała M. Pisarska "w okresie zaborów w zakresie bibliografii leśnej zrobiono niewiele 
i inicjatywa należała wyłącznie do jednostek" (12). 

Odrodzenie się Państwa Polskiego w 1918 r., poprzedzone działaniami wojennymi, 
przysporzyło leśnikom tak wiele różnych problemów (usuwanie szkód, ochrona lasu, 
regulacja spraw własności, administrowanie), że przez długi okres nie zajmowano się 
leśną bibliografią retrospektywną. Wymienić trzeba jedrak pierwszą samodzielną bib- 
liografię E. Migdała i T. Grochowskiego: "Bibliografia leśna i łowiecka (11), której 
największą zaletą było to, że powstała, albowiem jej merytoryczne walory są mniej niż 
poprawne. 

Po utworzeniu Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, a następnie Instytutu Badaw- 
czego Lasów Państwowych, przy każdej z tych instytucji została zorganizowana biblio- 
teka. Spełniały one funkcje dobrze działających obecnie bibliotek naukowych. Prowa- 
dzono wówczas prace nad bibliografią i jej merytorycznymi aspektami, dowodzą tego 
referaty na XV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie w 1937 r. (13, 4). 
Przygotowano i wydrukowano katalog działowy Biblioteki Naczelnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, który stanowi bardzo cenny materiał przy opracowaniu retrospektywnej 
bibliografii leśnej. W latach 1928—1937 systematycznie przygotowywane były do publi- 
kacji w wydawnictwach, międzynarodowe zestawy wyselekcjonowanych przez poszcze- 
gólnych autorów? ważniejsze pozycje polskiego piśmiennictwa leśnego. Drukowano je 
w czasopismach międzynarodowych takich jak: "Forstliche Rundschau" i "Bibliografia 
Universalis Silviculture" (porówn. 12). 

W okresie drugiej Rzeczypospolitej powstały również bibliografie retrospektywne z 
innych dziedzin wiedzy, ale integralnie związane z leśnictwem m.in. znakomita i staranna 
bibliografia retrospektywna zoologii polskiej A. Jakubskiego i M. Dyrdowskiej (5), w 
której są bardzo obszerne rozdziały poświęcone entomologii, zoologii leśnej, szkodni- 
kom owadzim i łowiectwu. Z innych wymienić można cząstkowe bibliografie dotyczące 
ochrony przyrody, łowiectwa, szkodników leśnych. 

Niezwykle przydatna jest wydana już po 1945 r., bibliografia A. Antoniewskiego "Zarys 
czasopiśmiennictwa rolniczego i leśnego na ziemiach polskich z lat 1775-1955" (1), 
zawierająca opisy bibliograficzne wychodzących w tym czasie czasopism: dzienników, 
tygodników, miesięczników, kwartalników oraz wydawnictw nieperiodycznych. Wśród 
nich znalazły się czasopisma leśne i przyrodnicze, które po sprawdzeniu z autopsji 
stanowią materiały kartoteki czasopism leśnych od czasów najdawniejszych do 1939 r. 

W latach od 1945 do chwili obecnej systematycznie, acz z dużym opóźnieniem ukazują 
się bibliografie polskiego piśmiennictwa leśnego” za kolejne lata. Zasługa to Komitetu 
Redakcyjnego "Prac IBL", a przede wszystkim M. Pisarskiej — autorki i inicjatorki wielu 
bibliografii oraz prof. Wiesława Grochowskiego z dużą starannością, ale nie zawsze z 

  

? Jedlitiski W., Grochowski J., Miklaszewski J., Dziubałtowski R., i Gieysztor M. opracowali i przygotowali 
adnotowaną bibliografię polskiego piśmiennictwa leśnego. 

3 Bibliografia polskiego piśmiennictwa leśnego za lata od 1945 do 1980. Prace IBL. 
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pełnią sukcesu! kontynuującego tradycje wydawania bibliografii w ramach tej serii. M. 

Pisarska wyczuwała i rozumiała, że jeżeli takich bibliografii systematycznie się nie 

opracuje to trudności narastają i stają się prawie nie do pokonania. Z przeglądu dorobku 

bibliografii z dziedziny leśnictwa wynika, że opracowania wymaga okres od czasów 

najdawniejszych (XIV, XV w.) do 1939 r. oraz okres II wojny światowej, który jednak 

trzeba specjalnie potraktować. Próby opracowania bibliografii retrospektywnej leśnict- 

wa były podejmowane w ostatnich kilkudziesięciu latach dwukrotnie(I, II). Z literatury 

wiadomo, że część prac wykonała również M. Pisarksa, materiały jednak się nie zacho- 

wały. 

Przygotowania takiej bibliografii przez autorki artykułu zakończyły się — oprócz dość 

starannych przemyśleń metodycznych — wykonaniem wielu kartotek z opisami bibliog- 

raficznymi poszczególnych dzieł, czasopism, bibliotek itp. (informacja nieco dalej). 

Prace trwały około trzech lat wykonane były poza godzinami pracy zawodowej i po 

drastycznym rozwiązaniu umowy z zastrzeżeniem, że nie możemy jej kontynuować 

zostały przerwane. Przyszłym autorom bibliografii przekazujemy garść uwag, może 

pozwolą uniknąć naszych błędów. Przygotowanie bibliografii retrospektywnej jest za- 

daniem trudnym, pracochłonnym i wymaga dużego rozeznania zarówno w problematyce 

jak i wiadomościach bibliotecznych, technice bibliografowania itp. Nieomal niemożliwe 

jest jej wykonanie w formie pracy zleconej przy równoczesnej pracy zawodowej. Ko- 

nieczność długotrwałych wyjazdów, zmęczenie, znużenie, zdecydowanie zmniejszają 

realność jej prawidłowego wykonania równocześnie z pracą zawodową. Poszukiwanie 

materiałów do bibliografii wymaga jak już podkreślałyśmy ogromnego nakładu pracy 

własnej i środków finansowych. Porównanie stopnia trudności z opracowaniem bibliog- 

rafii bieżącej ze względu na rozległość czasową i związaną z tym dostępność poszcze - 

gólnych materiałów, specyfikę języka (archaizmy) i zmianę słownictwa oraz trudności 

w klasyfikowaniu nie jest miarodajne. 

Uwarunkowania historyczne, a więc rozbiory i wojny (szczególnie II wojna światowa) 

oraz nie zawsze właściwa troska o przechowywanie zbiorów bibliotecznych w ostatnim 

półwieczu sprawiły, że materiałów do bibliografii retrospektywnej leśnictwa należy 

szukać w bardzo wielu bibliotekach. 

Uzasadnienie opracowania 

Konieczność opracowania retrospektywnej bibliografii leśnej postulowało wielu leśni- 

ków. Argumenty te same, którymi się kierujemy obecnie: udokumentowanie dorobku 

piśmienniczego tej grupy zawodowej. W końcu XIX wieku postulował jej opracowanie 

m.in. I. Szczerbowski, ponawiał tę propozycję J. Rafalski wraz z projektem realizacji 

takiego zamierzenia. 

[] Wostatnich kilkudziesięciu latach na temat bibliografii retrospektywnej wypo- 

wiadali się: Gano W. (4), Pisarska M. (12), Kocięcki S. (13), Zabko-Potopowicz 

  

* M.in. bibliografie retrospektywne 

* Okres międzywojenny jest częściowo opracowany 
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А. (20), Denis B. (9) i inni. Wykorzystując dawno sformułowane przesłanki 
znajdujące się w literaturze jak również własne przemyślenia przedkładamy 
uzasadnienie do jej powstania: 
Zdokumentowanie istniejących od czasów najdawniejszych wzmianek w dzie- 
łach gospodarczych, przyrodniczych, geograficznych, a także politycznych (np. 
strategiczne znaczenie lasu) o leśnictwie, gospodarce leśnej, jak również lu- 
dziach tę gospodarkę tworzących (literatura piękna wymaga innego typu opra- 
cowań); 

Stały wzrost leśnego piśmiennictwa zawodowego potwierdza konieczność op- 
racowania bibliografii retrospektywnej — kształtował się następująco: w latach 
1800—1820 odnątowano 28 pozycji piśmienniczych na terenie Polski, 1821-1840 
— 39, 181-19 — 84, 1861-1880 — 79, 1881-1 — 97, 1901-1920 — 142 

(opracowano ifa podstawie A. Żabko-Potopowicza (20); 
Potrzeba uporządkowania i możliwie jednolitej systematyzacji literatury jest 
niezbędna do jej racjonalnego wykorzystania; 
Możliwość wykorzystania fragmentarycznych materiałów przygotowanych 
przez leśników w formie kartotek lub drukowanej, do opracowania bibliografii; 
Potwierdzenie tezy, że piśmiennictwo z danej dziedziny stanowi o jej rozwoju 1 
jest świadectwem jej historii; 
Rozpoznanie piśmiennictwa z dawnych lat do kontynuowania lub modyfikacji 
pomysłów i rozwiązań w wielu dziedzinach gospodarki leśnej dawno poczy- 
nionych, lub być inspiracją do nowych rozwiązań. 

Wychodząc z przemyśleń zawartych w piśmiennictwie i własnych rozważań przyjęto 
następujące założenia metodyczne: 

20 

O Zasięg chronologiczny obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejczych 
(A. Żabko-Potopowicz ustala ten początkowy okres na XVI w.). Ze względu 
jednak na występujące o leśnictwie wzmianki w dziełach pochodzących z okresu 
wcześniejszego założono, że początek poszukiwań ustalamy na przełom XIV i 
XV wieku. Naturalnie nie będą to dzieła poświęcone tylko leśnictwu ale wzmia- 
nki o opracowaniach dotyczących bardzo wielu zagadnień. W pierwszym za- 
łożeniu bibliografia miała sięgać do 1939 r., ale wydaje się właściwe, aby jej 
zasięgiem objąć również lata wojny, traktując jednak odmiennie ten okres. 
Można pomyśleć o podziale bibliografii na co najmniej dwie części, mimo, że 
nie zakładano tego w pracach początkowych nad metodyką, a pojawiło się jako 
możliwość do zrealizowania w trakcie zbierania materiałów i konsultacji. W tym 

wypadku jednak ustalenie cezury czasowej ze względu na różnice w moż- 
liwościach publikowania o leśnictwie w różnych zaborach nie byłoby łatwe. 
Najrozsądniejszym wyjściem wydaje się być podział na okres od czasów naj- 
dawniejszych do odzykania niepodległości w 1918 r. i okres drugiej Rze- 

czypospolitej wraz z czasem wojny jako aneksem do tej bibliografii. Pewnym 
uzasadnieniem już raczej natury formalnej mogłoby być dosyć proporcjonalne 
rozłożenie materiału bibliograficznego. Można również zastosować podział 
wynikający z ruchów niepodległościowych i ich konsekwencji dla gospodarki. 

Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii odłożono do decyzji po zebraniu całego 
materiału.
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О Zasięg terytorialny jest trudny do uchwycenia i określenia ze względu na 
uwarunkowania historyczne i wynikające z tego zmiany granic. Założono jed- 
nak, że powinien obejmować piśmiennictwo z terytorium Polski ze wszystkich 

okresów. Rozwiązanie ryzykowne mogące powodować uproszczenia i prze- 
inaczenia. Dostrzegłyśmy, że pomijanie piśmiennictwa polskiego z różnych 

okresów i rozmaitych terenów spowodowałoby także białe plamy w bibliografii. 

Należy zebrać możliwie wszystkie dokumenty piśmiennictwa leśnego odno- 

szące się do terytorium Polski w różnych okresach historycznych. Jest to zgodne 
z propozycjami metod badawczych w zastosowaniu do historii gospodarczej 
proponowanych przez W. Kulę (8). Bibliografia zawierać będzie następujące 

rodzaje dokumentów wydawniczych: druki zwarte, wyjątki i wyimki z druków 

zwartych w formie rozdziału lub podrozdziału, albo akapitu, oraz artykuły z 

czasopism periodycznych i wydawnictw nieregularnych, hasła z encyklopedii 

ogólnych i specjalistycznych, biogramy ze słowników i zbiorów poświęconych 

ludziom wybitnym. Równocześnie powstanie wykaz czasopism zawierających 

piśmiennictwo leśne. Czasopisma leśne najistotneijsze dla bibliografii powinny 

być zdokumentowane w całości nawet z drobnymi informacjami. W bibliografii 

dziedzinowej rola drobnych informacji jest niezwykle istotna, ze względów 

kulturotwórczych dla językoznawców, etnografów, literatów, historyków, dzie- 

nnikarzy itp. Sfera językowa różnorodna zależna od wielu czynników. 

Zasięg merytoryczny (rozległość merytoryczna) 

Zawartość merytoryczna bibliografii to szeroko pojęte leśnictwo i gospodarka leśna z 

wszelkimi jej składnikami takimi jak: zagospodarowanie, pozyskanie, zagadnienia eko- 

nomiczne, administrowanie, zachowanie powierzchni lasu i jego granic. Ważne będą 

również dziedziny pokrewne i współzależne: botanika leśna, zoologia, gleboznawstwo, 

ochrona przyrody, gospodarka wodna, łowiectwo, zadrzewienia czy nawet zaczątki 

ekologii. Niektóre z wymienionych dziedzin mają opracowane własne bibliografie re- 

trospektywne i do bibiografii leśnej zostaną włączone tylko wyselekcjonowane pozycje 

mające zdecydowany związek z lasem. Ze względu na rozległość tematyczną najwięcej 

problemów sprawiały: ochrona przyrody, łowiectwo, zadrzewienia. 

Przy zbieraniu materiałów o ochronie przyrody założono, że dotyczyć będą terenów 

leśnych w tym fauny i flory, pojedynczych drzew i innych obiektów będących pod 

ochroną, także na terenach luźno z lasem związanych. W wypadku występujących 

wątpliwości istnieje konieczność adnotacji, którą będzie można wykorzystać przy klasy- 

fikowaniu i podjęciu decyzji o włączeniu do bibliografii. 

Zagadnienia ochrony przyrody traktowane we współczesnym pojęciu występowały 

rzadziej niż np. łowiectwa, mimo od wielu wieków istniejących zarówno przepisów 

prawnych jak i publikacji na ten temat w piśmiennictwie leśnym. Niektórzy autorzy 

uważają, że takie sporadyczne pojawianie się przepisów prawnych można traktować 

jako coś jednostkowego i wcale nie koniecznie ma to świadczyć o początku historii danej 

dziedziny, jak w tym wypadku ochrony przyrody (6). Taka interpretacja wydaje się być 

krzywdząca ponieważ zawsze przepisy prawne pojawiają się kiedyś po raz pierwszy, 
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nawet wówczas jeśli dotyczą jakiegoś niewielkiego obszaru. W wypadku ochrony przy- 
rody problem postrzegany był już bardzo dawno i w związku z tym wybór i włączanie do 
bibliografii leśnej poszczególnych pozycji piśmiennictwa z tej dziedziny zależy od 
opracowującego. 

Odnośnie łowiectwa problem jest jeszcze bardziej złożony, zawierać będzie bowiem w 
kręgu piśmiennictwa poświęconego myślistwu (polowaniu) na terenach leśnych, gospo- 
darce w łowisku, poprzez zoologię, etologię, aż po wiedzę o bronii technikach strzelania, 
a także kłusownictwu i jego zwalczaniu, zwyczajach, tradycji myśliwskiej itp. Wymaga 
to niezwykle starannego wyboru poszczególnych pozycji. Mimo sprawdzania nie zdo- 
łałyśmy ustalić czy retrospektywna bibliografia łowiectwa jest w opracowaniu, w związku 
z tym należy zebrać możliwie dużo materiału a następnie dokonać wyboru drogą 
selekcji. 

O piśmiennictwie poświęconemu zadrzewieniom śródpolnym oraz wokół domostw, 
osiedli, dróg mimo występowania tej tematyki w literaturze od dawna, brakuje histo- 
rycznie ujmującej te zagadnienia bibliografii. W związku z tym na wzór bieżących 
bibliografii polskiego piśmiennictwa leśnego problem ten należy zamieścić również w 

retrospektywnej bibliografii leśnej. 

Wykonane prace 

Podczas kilkuletniej pracy autorki ustaliły i zebrały: 

О _ wykaz czasopism leśnych i pokrewnych zawierających piśmiennictwo dotyczące 

leśnictwa; równocześnie określono biblioteki, w których poszczególne tytuły się 

znajdują; 
wykaz bibiotek, w których znajdują się książki dotyczące leśnictwa; 

opisy bibliograficzne haseł z encyklopedii ogólnych i specjalistycznych; 

opisy bibliograficzne druków zwartych, artykułów w czasopismach i tytułów 

czasopism poświęconych problematyce leśnej i dziedzinom pokrewnym, a 

występującym w bibliografii Estreicherów; 

opisy bibliograficzne dotyczące tematyki, a występujące w innych bibliogra- 

fiach; 

opisy bibliograficzne druków zwartych z katalogów Biblioteki Narodowej; 

opisy bibliograficzne z wielu ciągów tytułów czasopism; 

opisy bibligraficzne z kartotek i nie wydanych jeszcze bibliografii; 

oraz dokonały weryfikacji z autopsji niektórych opisów. 
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Należy przy tym zaznaczyć, że nie tylko dla celów porządkowych, ale również do 

wykorzystania w bibliografii retrospektywnej polskiego piśmiennictwa leśnego dokony- 

wałyśmy adnotacji o treści lub spisu treści oraz starannego oznaczania bibliotek (siglów 

bibliotek). 

Przedstawione rozważania podajemy, aby istniał ślad, że zarówno pewna część prac 

została wykonana, jak i podbudowa teoretyczna do powstania przyszłej bibliografii, 

wydaje się być dostateczna. 
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Z. naszych doświadczeń wynika również, że niektóre pozycje odnalezione przez biblio- 
grafie i spisy książek będą mogły być opracowane tylko na tej podstawie, ponieważ wiele 
książek już bezpowrotnie zaginęło i może odnaleźć je można za pomocą anonsów 
prasowych i prywatnych poszukiwań. Z dotychczasowych doświadczeń wynika jednak, 
że nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Zachodzące obecnie zmiany w działalności 
bibliotek zwiększą jeszcze trudności z odnajdywaniem starych często zapomnianych 
książek i czasopism. 
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Summary 

The article is an attempt to specify the line of conduct and to determine the possibilities 
to prepare the retrospective bibliography of Polish forestry that should be dated back 
as early as about the XIVth century. This paper containts results both of theoretical 
studies and a three-year long practical experience. On the basis of a short characteristic 
of published and archiwal materials as well as manuscripts and files, we presented: 

O a rationale for the bibliography with special emphasis on its importance for 
future theoretical and practical solutions for forestry and forest management; 

О basic methodological assumptions for the bibliography, including its chrono- 
logical and territorial distribution and, due to their importance, selected topics: 
forestry in its broad sense, nature protection, game and afforestation: 

O the information about the titles of forestry journals, bibliographic data of 
consistent collections and articles from journals and libraries that collect 
forestry bibliography. The abovereported arrangements together with other 
materials (manuscripts) will increase the chance that such a bibliography will 
originate. 

It has been however emphasized that the retrospective bibliography may originate in 
the form of a research project. 
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