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BIBLIOLOGIA

zwana także 
księgoznawstwem

nauka 
humanistyczna

przedmiotem badań jest książka
we wszystkich jej aspektach

zajmuje się ona zarówno książką 
dawną, jak i współczesną,

a także instytucjami z nią związanymi



Aspekty badań nad książką

• obiekt materialny

• nośnik treści

• społeczne narzędzie kultury





Historia



Człowiek pierwotny

• reakcje = dźwięki, ruch = emocje
(współcześni głuchoniemi)

• przebywanie w gromadzie
– potrzeba komunikacji



Cyfry rzymskie
• wywodzą się z odpowiednich ruchów palców przy pokazywaniu 

na migi



Wici
• zwoływanie szlachty

na pospolite ruszenie

• laski, witki lub żerdzie
– znak wezwania

• też rózga – kara
za nie posłuszeństwo
(niestawienie się skutkowało
karą śmierci
i konfiskatą mienia)



Karbowanie
• łatwy sposób zapamiętywania

• dokumentacja



Początki pisma, alfabety
• pismo obrazkowe, ideograficzne (hieroglify)

• rebusy znaczeniowe

• pisma hieratyczne (teksty religijne)
i demotyczne (ludowe)

• pismo klinowe

• pismo chińskie

• Fenicjanie twórcami pierwszego alfabetu

• alfabet grecki

• runy

• Cyryl i Metody – pismo staro-cerkiewno-słowiańskie









Pismo polskie
• formowane pod wpływem Kościoła rzymskiego

i kultury zachodnio-europejskiej

• alfabet łaciński

• XIV wiek

• kronika Gallowa

• Psałterz Floriański (Królowej Jadwigi)

• Jakub syn Parkosza







Rozwój książki - rękopisy
• opis (miasto, magazyn, sygnatura)

• materiały pisarskie (główne: pergamin i papier)

• papier: z filigranem i bez filigranu



Pergamin

• IV w. – rywalizacja z papirusem

• gdy import papirusu był utrudniony
– podstawowy materiał piśmienniczy

• skóra zwierzęca

• używany już w II w. p.n.e. w Egipcie

• Strony: mizdrowa i licowa



Techniki produkcji
• garbowanie skóry

• III w. – Pergamon:

1. Starannie wymycie skóry zwierzęcej

2. Zanurzenie w kadzi z wapnem gaszonym
(pozbycie się sierści i naskórka)

3. Wygładzenie skóry – rozciąganie i skrobanie

4. Spłukiwanie i rozpinanie na drewnianej ramie

5. Wysychanie

6. Polerowanie



Papier
• kora drzew, len i konopie

• produkowany w Samarkandzie (II poł. VIII w.)

• rozpowszechniony w IX w. przez muzułmanów

• stosowany częściej na Bliskim Wschodzie

• używany do kopiowania świętych ksiąg

https://www.youtube.com/watch?v=Sr_
0Au-_nS4

https://www.youtube.com/watch?v=Sr_0Au-_nS4
https://www.youtube.com/watch?v=Sr_0Au-_nS4


Powstawanie

1. Zanurzenie formy do kadzi z masą

2. Pozbywanie się wody

3. Wyjmowanie arkusza z formy

4. Kładzenie na kawałku filcu

5. Suszenie

6. Gładzenie (satynowanie)



Arkusz

• strony: recto i verso

• atramenty: węglowe
i żelazowo-galusowe,
mieszane i niepełne



Papirus
• w świecie grecko-rzymskim aż do II w. n.e.

• upadek w Egipcie – X w.



Książka średniowieczna

• zwój (volumen i rotulus/rola)

• kodeks

• kustosze

• reklamanty

• glosy



Sposoby łączenia stron

• zszywka

• nici

• powiększanie składki o 1 kartę
(karta na falcu)

• karty ochronne



Kopiowanie ksiąg

• Umberto Eco „Imię róży”

• Przygotowanie strony pod zapis:

1. Rysowanie na nośniku linii ograniczających

2. Używanie narzędzi liniowania

3. Pozostawianie pustych miejsc na iluminację, miniatury

4. Wyjątki

• rozwój pisma - ewolucja styli, dopasowane do funkcji





Biblioteka
• „instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych”

• gromadzenie majątku

• obecnie biblioteki cyfrowe



Słynne biblioteki
• Escorial – Madryt, Hiszpania



• Biblioteka Królewska – Kopenhaga, Dania



• Opactwo Benedyktynów - Admont, Austria



• Biblioteka Aleksandryjska – Aleksandria



Biblioteki lokalne
• Biblioteka Kórnicka

o Zamek w Kórniku, Pałac Działyńskich w Poznaniu

o od 1826 roku

o założycielem Tytus Działyński

o dziełaAdama Mickiewicza (Dziady część III, Pani Twardowska),
Juliusza Słowackiego (Smutno mi Boże…),
Cypriana Kamila Norwida (O miłości ksiąg dwie z 1857 r.)

o autografy prac i listów Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Józefa Wybickiego, ale 
także Napoleona i wielu innych postaci ze świata kultury i nauki

o Unikaty: Ars moriendi z XV wieku, Jana Kochanowskiego Szachy, Mikołaja Reja Żywot Józefa, 
Mikołaja z Wilkowiecka Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim, Mikołaja Sępa-
Szarzyńskiego Rytmy abo wiersze polskie



Raport o stanie czytelnictwa (2016 r.)
– Biblioteka Narodowa

CZYTELNIK KSIĄŻEK, OMNICZYTELNIK, OSOBA POZA KULTURĄ PISMA

• 46% - lektura dłuższa niż 3 strony

• 18% - NIGDY nie czytałem/am książek

• 63% - czytałem/am tylko w szkole

• 19% - ostatnio rzadziej sięgam po książki



• 22% gospodarstw domowych BEZ KSIĄŻEK

• średnia wielkość domowego księgozbioru: 64%

• około 500 tomów i więcej: 2%



Wybory lekturowe w 2016 r.
1. Henryk Sienkiewicz

2. E. L. James, Pięćdziesiąt twarzy Greya

3. literatura popularna, powieści sensacyjno-kryminalne
i romantyczno-obyczajowe

        Wśród 113 książek wymienionych przez młodych ludzi jako 
wypożyczone z bibliotek szkolnych, tylko dwie nie są lekturami szkolnymi:

• Ch. Paolini, Eragon

• S. Meyer, saga Zmierzch
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Dziękuję za uwagę!
Marta Bączyk, kl. 2a
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