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OD REDAKCJI

Bie!"cy numer „Cenne, bezcenne, utracone” 
w ca#o$ci po$wi%camy zabytkowym ksi"!-
kom, zagro!eniom zbiorów bibliotecznych, 
archiwaliom, poszukiwanym i odzyskiwanym 
starym drukom, inkunabu#om, zbiorom kar-

tograficznym, archiwalnym dokumentom. W przesz#o-
$ci na #amach CBU zamieszczane by#y artyku#y, które 
porusza#y wybrane tematy z wy!ej wymienionego za-
kresu. Zainteresowanym polecam przegl"d archiwal-
nych numerów „Cenne, bezcenne, utracone”, w któ-
rych mi%dzy innymi mo!na znale&' takie artyku#y jak: 
Konserwacja zabytków pi$miennictwa w Bibliotece Na-
rodowej (CBU 2/2008), Zagro!one Chopiniana (CBU 
4/2008), Jedna biblioteka, dwie aukcje. Rewindykacja 
brewiarza i msza#u do Biblioteki Uniwersyteckiej  
we Wroc#awiu (CBU 4/2009), Inwentarze Biblioteki  
Ordynacji Zamojskiej (CBU 1/2011). Jeden ze szczegól-
nie interesuj"cych, naszym zdaniem, artyku#ów Micha-
#a Hilchena (Tradycyjne znakowanie ksi"!ek), zmar#ego  
w 2009 r. wybitnego ksi%goznawcy, bibliofila, historyka 
literatury i kultury, postanowili$my w ca#o$ci przypo-
mnie' Czytelnikom.

W roku bie!"cym zosta#y wprowadzone istotne 
zmiany prawne w zakresie funkcjonowania narodowe-
go zasobu bibliotecznego (NZB). W lipcu wesz#o w !ycie 
nowe rozporz"dzenie ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego w sprawie narodowego zasobu biblioteczne-
go). Wprowadzone rozwi"zania odbiegaj" w istotnym 
stopniu od dotychczas obowi"zuj"cych. O wp#ywie no-
wych przepisów  na funkcjonowanie zasobu zbyt wcze-
$nie mówi' (przepisy obowi"zuj" przecie! dopiero od 
nieco ponad dwóch miesi%cy), ale warto mie' je na 
uwadze i analizowa' na bie!"co stan zachowania zbio-
rów tworz"cych narodowy zasób biblioteczny. We wrze-
$niu problemom ochrony NZB b%d" po$wi%cone trzy 
konferencje. Pierwsza odb%dzie si% w Muzeum Zamko-
wym w Malborku w dniu 19 wrze$nia 2012 roku. Temat 
„Ksi%gozbiory rozproszone. Losy ksi%gozbiorów histo-
rycznych po II wojnie $wiatowej”, jednoznacznie okre$la 
zakres przedmiotowy spotkania. Nast%pnego dnia roz-
poczyna si% w Warszawie dwudniowa konferencja –
„Zagarni%te-ukryte-poszukiwane-odzyskane”, któr" 
organizuje Zak#ad Wiedzy o Ksi"!ce Instytutu Informa-
cji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Tydzie( pó&niej,  27 wrze$nia 2012  r. 
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marsza#ka Józefa 
Pi#sudskiego zaprasza na pi"t" konferencj% po$wi%co-
n" narodowemu zasobowi bibliotecznemu. Tym razem 
dyskusja b%dzie koncentrowa' si% na jego ochronie  

w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Mo!na powiedzie',  
!e rozpoczynaj"ca si% jesie( b%dzie pod znakiem ochro-
ny historycznych zbiorów bibliotecznych. 

W takich okoliczno$ciach nie nale!y si% dziwi', !e 
postanowili$my w#"czy' si% w ogólnopolsk" dyskusj% 
nad problemami ochrony historycznych kolekcji biblio-
tecznych, czy szerzej rzecz ujmuj"c – najcenniejszych 
zabytków pi$miennictwa – przygotowuj"c specjalny, 
monotematyczny numer CBU.  Zainteresowani t" pro-
blematyk" b%d" mogli znale&' informacje na temat 
wst%pnego bilansu strat polskich bibliotek w czasie  
II wojny $wiatowej, o dokumentach odzyskanych  
z Czech, które zosta#y przekazane  do Wroc#awia, po-
znaj" histori% odzyskania zabytkowej mapy )a(cuta 
czy jednego ze starych druków z utraconych w wyniku 
kradzie!y z w#amaniem zbiorów klasztornej biblioteki 
Kamedu#ów na Bielanach w Krakowie. W tym kontek-
$cie, szczególnego znaczenia nabiera materia# po-
$wi%cony inkunabu#om, handlowi ksi"!k" antykwa-
ryczn" czy sygnalizowane ju! wcze$niej przypomnienie 
tradycyjnego znakowania ksi"!ek. Do 9 wrze$nia 2012 r. 
odwiedzaj"cy Rzym, mieli okazj% obejrze' w Muzeum 
Kapitoli(skim niezwyk#" wystaw% – „Lux in Arcana – 
The Vatican Secret Archives reveals itself” (Lux in Ar-
cana – Tajne Archiwa Watyka(skie si% otwieraj"). 
W$ród prezentowanych stu dokumentów, znalaz#y si% 
równie! i polonica, które przedstawia Pa(stwu Edward 
Towpik. Pasjonatom poszukuj"cym utraconych pol-
skich zbiorów polecam materia# po$wi%cony utraco-
nym rycinom z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz odnalezieniu nieznanych fragmentów zasobu  
biblioteki króla Zygmunta Augusta w bibliotece  
w Sankt Petersburgu. Niezwykle ciekawy jest równie! 
artyku# Arkadiusza Wagnera po$wi%cony najcenniej-
szym oprawom kodeksów $redniowiecznych znajduj"-
cych si% w Bibliotece Uniwersytetu im. Miko#aja  
Kopernika w Toruniu. 

Pracuj"c nad przygotowaniem wydawnictwa otrzy-
mali$my bardzo wiele interesuj"cych materia#ów, któ-
rych publikacj% musieli$my odroczy' ze wzgl%du na 
ograniczon" obj%to$' „Cenne, bezcenne, utracone”. 
Mamy jednak nadziej%, !e uda nam si% je wkompono-
wa' w kolejne numery. By' mo!e niektóre z poruszo-
nych tematów wzbudz" takie  zainteresowanie, !e war-
to je b%dzie w przysz#o$ci rozwija'.   
*ycz"c dobrej lektury, zapraszam wszystkich Pa(-

stwa do  aktywnej wspó#pracy z redakcj". Specjalny ad-
res e-mailowy: cbu@nimoz.pl jest ca#y czas do dyspozy-
cji. Serdecznie zapraszamy do wspó#pracy.

PIOTR OGRODZKI 
redaktor naczelny

FROM THE EDITORS
The present edition of „Valuable, 
Priceless, Lost” has in its entirely 
been devoted to old prints in library 
collections and how to protect them. 
In this way we are joining the wider 
discussion about protecting historic 
scripts, which finds its most important 
expression in three national conferen- 
|ces of specialists that take place in 
September. 
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