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Bibliotekoznawcy na praktyce w Bibliotece 
Seminarium Duchownego

Już po raz trzynasty, w dniach od 4 
do 25 lipca 1996 r., w Bibliotece Wy
ższego Seminarium Duchownego w 
Pelplinie odbyła się wakacyjna prak
tyka studentów Bibliotekoznawstwa i 
Informacji Naukowej trzech uczelni. W 
gościnne mury seminarium zjechali stu
denci z Krakowa, Torunia i Bydgo
szczy. Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 
Krakowie, która zapoczątkowała trady
cję corocznych spotkań, reprezentowało 
czternastu przyszłych bibliologów. Z 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, od trzech lat uczestniczącego 
w obozach, do Pelplina przyjechało sie
dem osób. W tym roku dołączyła byd
goska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 
która na wakacyjną praktykę wysłała 
jedną studentkę.

Pierwszy obóz studentów Koła Naukowego 
„Bibliolog” w roku 1984, zorganizowany z ini
cjatywy wybitnego księgoznawcy i mediewisty 
prof. dr hab. Wacławy Szelińskiej z WSP z Kra
kowa, rozpoczął regularne coroczne kontakty z 
Biblioteką Seminaryjną. Opiekę merytorycznąi 
nadzór nad całością Pani Profesor sprawuje od 
pierwszego pobytu w Pelplinie wraz z dr Bar
barą Górą. W pracach organizacyjnych wspiera
na jest przez męża Pana Szelińskiego. Toruńscy 
studenci w poszczególnych latach pozostawali pod 
opieką profesorów UMK dr hab. Bronisławy 
Woźniczki-Paruzel, dr. hab. Janusza Tondela 
oraz młodszych pracowników Katedry Biblio
tekoznawstwa i Informacji Naukowej: dr Iwony 
Imańskiej i mgra KrzysztofaNierzwickiego.

Biblioteka Seminarium Duchownego w Pel
plinie licząca już niemal 170 lat, posiadająca w

Bibliotekoznawcy wraz z opiekunami. W pierwszym rzędzie w środku dyr. ks. 
kan. Henryk Mross, a po jego prawej ręce prof. dr hab. Wacława Szelińska, 
p. Marian Szeliński oraz mgr Helena Serocka.

swych zbiorach niezwykle cenne i rzadkie ręko
pisy i stare druki (dość tu wspomnieć jedyny 
przechowywany w Polsce egzemplarz Biblii 
Gutenberga), stanowi nieocenioną dla Pomo
rza placówkę naukową. Powojenne opracowa
nie i udostępnienie swych zasobów zawdzięcza 
w głównej mierze bibliofilskiej pasji miejsco
wych opiekunów biblioteki -  najczęściej księży 
z wykształcenia historyków: śp. ks. infułata An
toniego Liedtkego, śp. ks. kanonika Alojzego 
Kowalkowskiego, ks. kanonika Anastazego 
Nadolnego oraz obecnego dyrektora ks. kano
nika Henryka Mrossa. Kontynuację tych dzia
łań, pod profesjonalnym okiem bibliologów 
stanow ią odbywane studenckie wakacyjne 
praktyki. Dzięki nim biblioteka posiada z 
prawdziwego zdarzenia katalogi druków zwar
tych i ciągłych, jak również osobny katalog al
fabetyczny i numeryczny cymeliów i starych dru
ków. Krakowscy bibliotekoznawcy w ciągu 
lat wyodrębnili z całego zasobu książki za
bytkowe, w tym najcenniejsze -  inkunabuły. 
Pierwszoplanową pracą było systematyczne 

opracowanie nowych nabytków oraz kata- 
m logowanie zasobów dotychczas nie zinwen

taryzowanych.
W roku obecnym studenci zostali podzie

leni na trzy grupy, które zajmowały się wy
konywaniem różnorakich zadań. Pierwsza 
zajęła się katalogowaniem druków zwartych 
zakupionych w ostatnim czasie oraz książek 
pochodzących z darów i zapisów testamen
towych, w tym m. in. po śp. księdzu prof. dr. 
hab. Januszu Stanisławie Pasierbie.

W dziale czasopism pracowano nad po
rządkowaniem i katalogowaniem głównie pe
riodyków bieżących, ale włączono również 
sporo tytułów pozostających w nie zinwen
taryzowanych magazynach. Wreszcie trzeci 
zespół zajął się katalogowaniem dotychczas

nie opracowanego fragmentu zbioru 
starodruków. W toku pracy zespół 
trzeci wyselekcjonował pokaźną licz
bę książek XVI-wiecznych, w tym cen
ne polonika.

Praca przebiegała bardzo spraw
nie, studenci wykazali się dużą wie
dzą i sumiennością, czego efektem jest 
spora liczba opracowanych pozycji bi
bliotecznych. W tym roku skatalogo
wano ok. 2.250 tytułów książek, 86 
tytułów czasopism (ok. 500 wolumi
nów) oraz 900 starych druków, co w 
rezultacie przyniosło ponad 14.000 
kart katalogowych.

W zamian za trzytygodniowe wy
siłki studenci otrzymali wyżywienie 
i mieszkanie, mając dodatkowo do 
dyspozycji przepiękne tereny rekre

acyjne. Po kilkugodzinnym przebywaniu w 
murach biblioteki praktykanci popołudniami 
chętnie odpoczywali w ogrodach. Inną, cie
szącą się dużym powodzeniem formą spędza
nia wolnego czasu były rozgrywane mecze w 
siatkówkę i koszykówkę. Zacięte boje na bo
isku kończyły się dopiero w godzinach wie
czornych. W dni wolne od pracy młodzież 
wspólnie organizowała wycieczki m. in. do 
Gdańska, Gniewa, Malborka, Fromborka i 
Torunia, poznając najcenniejsze zabytki tej 
części Polski. Odwiedziny grodu Kopernika 
przysporzyły „krakusom” wielu niezapomnia
nych wrażeń. Wszystkim smakowały słynne 
toruńskie pierniki.

Do corocznych atrakcji należała wizyta w 
Muzeum Diecezjalnym, które z racji ekspo
nowania w nim wspomnianej Biblii Guten
berga, stanowi „Mekkę” wszystkich biblio- 
tekoznawców. Zwiedzono również przepięk
nie odnowioną katedrę oraz zapoznano się z 
procesem wytwarzania książki w wydawnic
twie „Bernardinum”.

Coroczna praca w seminaryjnej bibliote
ce daje obu stronom wzajemne korzyści. Stu
denci mająmożliwość odbycia obowiązkowej 
praktyki, na wyjątkowo atrakcyjnych warun
kach, nabywając jednocześnie dużego do
świadczenia i umiejętności w pracach biblio
tecznych, natomiast Bibliotece Seminaryjnej 
pozw ala to na bieżące opracowanie formal
ne i rzeczowe zbiorów nowych oraz starego 
zasobu.
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Studenci są ogromnie wdzięczni Kierownic
twu Wyższego Seminarium Duchownego i Bi
blioteki w osobach rektora ks. dra Wiesława Me- 
ringa i dyr. ks. kan. Henryka Mrossa, za stwo
rzenie im tak dogodnych warunków dla odbycia 
praktyki zawodowej.
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