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Celem opracowania jest prezentacja dokumentów życia społecznego powsta-
łych w przedziale czasowym, obejmującym okres od 22 lipca 1944 do 4 czerw-
ca 1989 r., archiwizowanych i przechowywanych w Zakładzie Dokumentów Życia
Społecznego w Bibliotece Narodowej. Nie tworzą one wyodrębnionego zasobu,
stąd naszą uwagą objęto dokumenty opracowane i włączone do dwóch zbiorów
zgodnie z dwoma oddzielnymi schematami klasyfikacyjnymi, przyjętymi dla
wydawnictw z lat 1801–1945 i – kolejno – dla materiału od połowy 1945 r. Datę
graniczną stanowi 5 lipca 1945 r. (uznanie Tymczasowego Rządu Jedności Na-
rodowej w Warszawie przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone). Pewna część
materiałów powstałych w okresie 22 lipca 1944 – 5 lipca 1945 r. (z indywidual-
nym opisem bibliograficznym) znajduje się także w wydzielonej kolekcji dżs-
ów z czasu wojny i okupacji (1939–1945).

W artykule przedstawiono pokrótce problematykę dotyczącą charakterystyk
tych materiałów i sposobów ich gromadzenia w Bibliotece Narodowej oraz bar-
dziej wyczerpująco – sposób ich opracowania i udostępniania w (Sekcji) Zakła-
dzie Dokumentów Życia Społecznego.

Wprowadzenie w problematykę

Niekonwencjonalny materiał biblioteczny, jaki stanowią publikacje zwane
popularnie dokumentami życia społecznego (w skrócie „dżs-y”) budzi coraz
większe zainteresowanie wśród badaczy dziejów historii najnowszej. Wartość
naukowa i dokumentacyjna tych wydawnictw jest obecnie niekwestionowana.
Z jednej strony są świadectwami kształtowania się ówczesnej rzeczywistości jako
wyraźnej i odrębnej epoki historycznej, z drugiej zaś – źródłem wiedzy o róż-
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nych przejawach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego
w tym okresie.

Przeobrażenia zachodzące w latach 1944–1989 charakteryzowały się rewolu-
cyjnymi wręcz zmianami w obszarach: polityki, ustroju i zarządzania państwem,
gospodarki i kultury. Zasadniczym celem partii komunistycznej, sprawującej
w Polsce (od 1947 r.) monopolistyczną władzę, było poddanie kontroli lub wręcz
zarządzaniu wszystkich sfer życia społecznego, z gospodarką włącznie. Konse-
kwencją tego było podporządkowanie celom ideologiczno-politycznym m.in.
wszystkich instytucji związanych ze słowem drukowanym, w tym bibliotek. Także
produkcja piśmiennicza była podporządkowana państwowej cenzurze, która
należała – w sferze informacji i propagandy – do podstawowych mechanizmów
kontroli życia publicznego w minionym okresie. Zasady polityki kulturalnej obej-
mowały również politykę biblioteczną i oddziaływały – m.in. poprzez zarządze-
nia i akty prawne – na zakres gromadzenia oraz opracowywania i udostępniania
dokumentów życia społecznego w Bibliotece Narodowej.

Losy biblioteczne tych wydawnictw także nie były pomyślne. Specyficzne
cechy dżs-ów, wyróżniające te wydawnictwa spośród innych, tradycyjnych ma-
teriałów bibliotecznych, m.in. takie jak: wielość form, różnorodność treści, poja-
wiające się ciągle nowe formy publikacji, przysparzały bibliotekarzom wiele
praktycznych kłopotów. Znaczący przyrost tych materiałów, wydawanych zasadni-
czo poza handlem księgarskim, stwarzał dodatkowo poważne problemy z ich
gromadzeniem, opracowaniem i przechowywaniem zasobów. Wskutek systema-
tycznie doskonalonych metod powielania po II wojnie światowej, z upływem
czasu rosła liczba wydawanych afiszy, plakatów, broszur, ulotek, literatury firmo-
wej etc. W latach 1976–1989 powstawały druki podziemne, także w formie ulotek,
czy broszur, powielane lub drukowane poza oficjalnym obiegiem wydawniczym.

Dla bibliotekarzy zajmujących się tym materiałem wciąż zasadne było szu-
kanie odpowiedzi na pytanie: co i jak gromadzić i opracowywać, aby zapewnić
czytelnikom dostęp do informacji o tych dokumentach. Wszystkie te kwestie były
szczególnie żywotne dla Biblioteki Narodowej, posiadającej ustawowo zagwa-
rantowany wpływ egzemplarza obowiązkowego, a więc całości produkcji piśmien-
niczej wraz z obowiązkiem jej opracowania.

Dokumenty życia społecznego, określane początkowo mianem „druków ulot-
nych”, były gromadzone i opracowywane w Bibliotece Narodowej od począt-
ków jej istnienia w tzw. Biurze Druków Ulotnych. Od 1936 r. oprócz druków
ulotnych rejestrowano także „dokumenty życia społecznego” – druki dotyczące
życia i działalności stowarzyszeń i instytucji, takie jak: statuty, budżety, spra-
wozdania itp. Materiały były opracowywane grupowo w utworzonym wówczas
Oddziale Dokumentów Życia Społecznego.

W okresie powojennym, w końcu 1946 r., zmieniono dawną nazwę na Od-
dział Druków Ulotnych i Wycinków Prasowych. Jednocześnie zakres gromadze-
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nia materiałów ograniczono tylko do druków ulotnych (tj. druków bezautorskich
o objętości mniejszej niż pięć stron) i wycinków prasowych. Stosownie do zmian
stopniowo wycofywano właściwe dokumenty życia społecznego ze zbioru. Z po-
czątkiem 1948 r. praca Oddziału została przerwana na trzy lata. Po jej wznowie-
niu w 1952 r. zaniechano gromadzenia wycinków prasowych, włączając ponow-
nie dokumenty życia społecznego. Zmieniła się także nazwa Oddziału, który został
przemianowany początkowo na Oddział Druków Opracowywanych Grupowo, zaś
później na Sekcję Dokumentów Życia Społecznego i Druków Ulotnych1 . Do-
piero w 1983 r. Sekcja została przekształcona w samodzielny Zakład Dokumen-
tów Życia Społecznego, wchodzący w skład Działu Gromadzenia i Opracowa-
nia Druków Nowszych.

Dokumenty życia społecznego:
charakterystyka materiałów i ich rodzaje

Dokumenty życia społecznego tworzyły (i tworzą nadal) specyficzną grupę
materiałów bibliotecznych, trudno poddającą się opisowi i kontroli nie tylko ze
względu na ich „ulotny” charakter, liczebność w zbiorze czy występujące coraz
większe zróżnicowanie pod względem formy i treści, ale także ze względu na
sposób ich rozpowszechniania i edycji. Te problemy oraz rosnący wpływ tych
wydawnictw skłaniały wielokrotnie bibliotekarzy do szukania odpowiedzi na
pytanie, jakie cechy identyfikują i odróżniają te publikacje od innych, tradycyj-
nych materiałów bibliotecznych.

Pierwsza definicja, która powstała w 1955 r.2 wskazywała ich dwie cechy
specyficzne: dotyczą życia lub działalności związków, partii, stowarzyszeń, in-
stytucji itp. i – zwykle nie są dostępne w handlu księgarskim.

Według definicji (z 1969 r.), będącej podstawą dla wielu późniejszych okre-
śleń dżs-ów „dokumenty życia społecznego to materiały biblioteczne o wartości
użytkowej i potencjalnej wartości stałej, odzwierciedlające w formie wydawnictw
działalność grup społecznych, publikowane dla osiągnięcia konkretnych celów
praktycznych, przeznaczone dla określonych kręgów odbiorców, odbiegające swą
formą od typowych form wydawniczych, nie zawsze przeznaczone do handlu
księgarskiego, nadające się w bibliotekach do opracowania grupowego”3.

Szersze określenie pojęcia dżs-ów prezentowała definicja zamieszczona
w Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego4 w połowie lat siedem-
dziesiątych. Podkreślała m.in., że mają one: 1) charakter informacyjny, norma-

1 W. Wolińska, Druki opracowania grupowego, „Przegląd Biblioteczny” 1968, z. 3/4, s. 278.
2 H. Więckowska, H. Pliszczyńska, Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 1955, s. 52.
3 A. Firlej-Buzon, Dokumenty życia społecznego, „Bibliotekarz” 1998, nr 7/8, s. 13.
4 Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław 1976, s. 101.
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tywny, propagandowy lub reklamowy; 2) są wynikiem działalności społecznej
instytucji czy organizacji; 3) jako literatura firmowa mogą być ważnym źródłem
informacji w sektorze gospodarki; 4) stanowią aktualny lub potrzebny w przy-
szłości przekaz źródłowy do badań; 5) nie są przeznaczone dla handlu księgar-
skiego; 6 ukazują się w różnych formach wydawniczych.

Na podstawie przytoczonych, poszerzających się z upływem czasu charakte-
rystyk, można wskazać te cechy formalne i treściowe dżs-ów, które pozwalały je
wyróżniać spośród innych materiałów bibliotecznych:

– treść dżs-ów obrazowała działalność partii, instytucji, organizacji, podmio-
tów gospodarczych, które wydawały je w celach propagandowych, informacyj-
nych, reklamowych i normatywnych;

– pod względem formalnym przyjmowały przeważnie postać druku ulotne-
go (np. afisz, ulotka, zaproszenie), broszury (np. program, statut, katalog), książ-
ki (książka telefoniczna) czy czasopisma (jednodniówki, biuletyny informacyjne);

– zasadniczo nie były przeznaczone do handlu księgarskiego (stąd spotyka-
ne czasem określenie „publikacje pozarynkowe”);

– opracowywane były grupowo, tzn. tworzono zespoły publikacji, grupowa-
nych według tematu druku lub niekiedy – nazwy formy wydawniczej (np. ka-
lendarze), stąd często określano je jako druki opracowania grupowego.

Rodzaje dokumentów życia społecznego

Do najczęściej spotykanych rodzajów dżs-ów, które występują w postaci dru-
ków ulotnych, zwartych i ciągłych, należą:

– Katalogi (wystaw, muzealne, filatelistyczne, imprez i in.);
– Programy działania różnych instytucji i grup społecznych (szkolnych, na-

ukowych, kulturalnych etc.). Należą tutaj programy nauczania, poradniki i in-
strukcje metodyczne, oferty form kształcenia nauczycieli, repertuary teatralne,
kinowe, muzyczne itp.;

– Literatura firmowa – katalogi wyrobów i usług, cenniki, normy, patenty,
indeksy materiałowe, instrukcje obsługi wyrobów, materiały dotyczące zjazdów,
konferencji, sympozjów, stowarzyszeń technicznych i przemysłowych i in.;

– Wydawnictwa handlowe – katalogi i cenniki handlowe, katalogi i przewod-
niki targowe, materiały reklamowe, informatory handlowe i inwestycyjno-gospo-
darcze i in.;

– Rozkłady jazdy środków komunikacji, cenniki opłat taryfowych, taryfy
kolejowe i in.;

– Książki telefoniczne, kodowe, adresowe, spisy tele-adresowe;
– Statuty organizacji i instytucji społecznych (z wszystkich obszarów aktyw-

ności);
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– Sprawozdania z działalności jednostek gospodarczych, administracyjnych,
stowarzyszeń politycznych i społecznych, instytucji;

– Wykazy osobowe, spisy instytucji, wykładów, listy członków organizacji;
– Informatory gospodarcze, miejskie, przewodniki turystyczne;.
– Druki ulotne: afisze, plakaty, ulotki ( do czterech stron);
– Kalendarze, klepsydry;
– Jednodniówki, biuletyny informacyjne, gazetki ścienne, zakładowe, gazety

festiwalowe.
Szczególnym rodzajem dokumentów życia społecznego były druki z lat 1976-

-1989, które powstały poza zasięgiem cenzury (tzw. drugi obieg) w formie m.in.
ulotek, broszur lub wydawnictw zwartych. Ich wydawcami były nielegalne
wydawnictwa, partie polityczne, a także grupy i ruchy religijne5 . Do grupy tej
włączano także materiały wydawane przez NSZZ „Solidarność” i inne ugrupo-
wania opozycyjne w czasie stanu wojennego. Inną grupę wydawnictw podziem-
nych (także ukazujących się poza zasięgiem cenzury) stanowiły publikacje wydane
pod rządami komunistycznymi w latach 1944–1956 (podziemie polityczne).

Wyżej wymienione rodzaje dokumentów życia społecznego charakteryzowa-
ły się znacznym zróżnicowaniem form ich powstawania (rękopiśmienne, powie-
lane na powielaczach, drukowane).

Gromadzenie dżs-ów w Bibliotece Narodowej

Do najczęstszych form pozyskiwania tych materiałów w Bibliotece Narodo-
wej (oprócz egzemplarza obowiązkowego) należały: kupno, wymiana i dary (od
instytucji i darczyńców indywidualnych).

Egzemplarz obowiązkowy

Głównym sposobem pozyskiwania dokumentów życia społecznego w oma-
wianym okresie był egzemplarz obowiązkowy (e.o.). Obowiązek dostarczania
egzemplarza obowiązkowego spoczywał na drukarniach. Z oczywistych wzglę-
dów nie było informacji o tym, co i przez kogo jest wydawane, stąd kłopoty
z otrzymywaniem publikacji rozpowszechnianych poza rynkiem księgarskim
wzrastały (z pewnymi przerwami) z roku na rok. W tej sytuacji „postawa Biblioteki
z konieczności była bardziej pasywna, w większym stopniu nastawiona na odbiór

5 Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny: Bibliografia podziemnych druków zwartych
z lat 1976–1989. Warszawa 1995, s. 5.
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i rejestrację egzemplarzy nadsyłanych przez drukarnie i wydawców niż na pe-
netrację rynku wydawniczego”6 .

Dostarczanie e.o. w okresie powojennym regulowały: Dekret z dnia 17 kwiet-
nia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi („Dziennik
Ustaw”, nr 26, poz. 163) i nawiązujące do niego Rozporządzenie Ministra Oświaty
z dnia 20 czerwca 1947 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów
bibliotecznych i urzędowej rejestracji („Dziennik Ustaw”, nr 64, poz. 374). Przy-
znawały one Bibliotece dwa egzemplarze druków (pierwszy egzemplarz archi-
walny, drugi – biblioteczny).

Na dopływ materiałów w latach 1950–1967 znacząco wpływały zmiany w ży-
ciu społecznym. Rok 1950 otwierał okres realizacji ustawy o sześcioletnim pla-
nie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu. Charakterystycznym
rysem prawa bibliotecznego tego okresu była silna indoktrynacja ideologiczna
bibliotek (w latach 1950–1954), ale „przede wszystkim rozpoczęła swój trium-
falny rozwój informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna”7 . W latach 1950-
-1967, w centrum uwagi władzy państwowej była organizacja i działalność służb
informacji technicznej i ekonomicznej. Resortowe Zarządzenie nr 47 Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie organizacji informacji tech-
nicznej i ekonomicznej w resorcie kultury i sztuki („Dziennik Urzędowy MKiS”,
poz. 59 i nr 10, poz. 96) obligowało także Bibliotekę Narodową do pełnienia
funkcji (!) ośrodka ite w pewnym zakresie8 .

Sprawy wpływu egzemplarza obowiązkowego zostały ostatecznie uregulowane
w Ustawie o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r. („Dziennik Ustaw”, nr 12,
poz. 63). Nawiązujące do niej Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 sierp-
nia 1968 r. w sprawie dostarczania bibliotekom obowiązkowych egzemplarzy
druków i nagrań dźwiękowych („Monitor Polski”, nr 34, poz. 234) przyznawało
Bibliotece cztery egzemplarze obowiązkowe druku oraz wprowadziło zasadę
pierwszeństwa jego dostarczania do Biblioteki Narodowej.

Drugim – obok ustawy o bibliotekach – aktem prawnym o podstawowym
znaczeniu , rzadko przywoływanym, była „Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia
1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej („Mo-
nitor Polski”, nr 14, poz. 104 – uchylenie: z 1990 r., nr 24, poz. 181), której
przepisy ustanawiały „ogólnokrajowy system informacji”, obejmujący nie tylko
ośrodki ite, ale również biblioteki i archiwa oraz „inne jednostki lub komórki
organizacyjne, którym powierzono pełnienie funkcji zakładowych ośrodków infor-

6 H. Zielińska, Stan realizacji zarządzenia o egzemplarzu obowiązkowym w Bibliotece Naro-
dowej, „Bibliotekarz” 1992, nr 11–12, s. 17.

7 T. Zarzębski, Polskie prawo biblioteczne 1773–1990. Biblioteka Narodowa, Warszawa 1991,
s. 37.

8 Ibidem, s. 181. (PPBK: 824) § 1. „Powołuje się: 1. Branżowe ośrodki informacji technicznej
i ekonomicznej: [...], 5) w Bibliotece Narodowej – w zakresie wydawnictw i księgarstwa”.
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macji” albo – które „upowszechniają i popularyzują osiągnięcia w zakresie
nauki, techniki i ekonomiki”. W ten sposób działalność informacyjna osiągnęła
„stopień strukturalnej nadrzędności także nad bibliotekami „państwowej sieci
bibliotecznej”, działającymi na podstawie przepisów ustawy z 1968 r. o bib-
liotekach”9 .

Wpływ egzemplarzy obowiązkowych napotykał wiele trudności, nie wszyst-
kie bowiem drukarnie wywiązywały się „szybko i całkowicie z tego obowiąz-
ku”10  i to pomimo składanych reklamacji. Śladami podejmowanych przez biblio-
tekarzy interwencji są adnotacje na kartach katalogowych druków np.: (z 30 grud-
nia 1974 r.) „CPM (Centrala Przemysłu Mięsnego, Wydz. Planowania i Statystyki)
nie będzie przysyłać biuletynu, ponieważ będzie ściśle tajny” lub (bez daty, oko-
ło 1977 r.) na karcie „Biuletynu Informacyjnego” Centrali Zaopatrzenia Hutnic-
twa – „nie chcą przysyłać”.

Tablica 1
Wpływ e.o. dokumentów życia społecznego do Biblioteki Narodowej

w latach 1957–1989

Rok Egzemplarz 
obowi¹zkowy 

d¿s. (jedn.) 

Rok Egzemplarz 
obowi¹zkowy 

d¿s (jedn.). 

Rok Egzemplarz 
obowi¹zkowy 

d¿s. (jedn.) 

1957-1960 66 320* 1970 41 641 1980  44 906* 

1961 22 224 1971 44 459 1981 57 854 

1962 22 796 1972 55 647 1982 42 819* 

1963 21 179 1973 69 860 1983 48 756 

1964 19 269 1974 66 745 1984 34 324 

1965 21 938 1975 80 379 1985 39 070 

1966 20 383 1976 72 810 1986 55 120 

1967 33 873 1977 63 403 1987 41 406 

1968 33 393 1978 83 953 1988 37 102 

1969 43 428* 1979 63 301 1989 35 706 
 

9 Ibidem, s. 57 i (PPBK: 1125).
10 W. Wolińska, op. cit., s. 283.

* Oznacza, że w „Sprawozdaniu...” podano łączny wpływ: e.o., zakupu, darów i wymiany.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań Biblioteki Narodowej.

Należy zaznaczyć, że do zbioru dżs-ów włączano tylko dwa egzemplarze
każdego druku (egzemplarz archiwalny i biblioteczny). Powyższe zestawienie
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przedstawia wyłącznie napływ ilościowy dżs-ów do Biblioteki w poszczególnych
latach, bez wyszczególnienia liczby publikacji rzeczywiście włączanych – po
selekcji – do zbioru w Sekcji (Zakładzie) DŻS. Od 1968 r. drukarnie były zobo-
wiązane do dostarczania czterech egzemplarzy, przeciętny wpływ był mniejszy,
2–3 egzemplarze druku. Niemniej jednak ilościowy przyrost materiałów w la-
tach siedemdziesiątych był ogromny. Zawarta w „Sprawozdaniu Biblioteki Na-
rodowej za rok 1977” informacja, dotycząca opracowania napływających dżs-
ów, pośrednio wskazywała także na ich poszerzającą się zawartość treściową:
„Rozpoczęte w 1977 r. prace w Sekcji Dokumentów Życia Społecznego pozwo-
lą na zastosowanie od 1978 r. nowego układu klasyfikacyjnego w obrębie działu
»technika« [...]”11 .

Inne formy wpływu: kupno, dary, wymiana

W skład zbioru dżs-ów wchodzą także materiały zakupione przez Bibliotekę,
otrzymane poprzez wymianę lub ofiarowane przez darczyńców prywatnych bądź
instytucjonalnych. Na możliwości pozyskiwania nabytków przez Bibliotekę rzu-
towały w tym czasie czynniki polityczne, ekonomiczne i prawne. Wzbogacanie
zbioru o nowe nabytki zintensyfikowało się w znacznym stopniu po 1989 r. „Do
zbioru wydawnictw niezależnych Biblioteki Narodowej wpłynęło [...] 1000 jed-
nostek dżs z lat 1976–1990. Większość wydawnictw uzyskano dzięki podziem-
nym strukturom NSZZ »Solidarność« w Bibliotece Narodowej [...]” – odnoto-
wano w „Sprawozdaniu Biblioteki Narodowej za rok 1990”. Do napływu wy-
dawnictw niezależnych w kolejnych latach przyczyniały się także liczne apele
Biblioteki. Inną formą uzupełniania zbioru dżs-ów z lat 1944–1989 był (i jest
kontynuowany) zakup interesujących materiałów na aukcjach antykwarycznych
i od osób indywidualnych. Od darczyńców indywidualnych pozyskano m.in.
materiały „podziemia antykomunistycznego” z powojennych lat . Warto w tym
miejscu przypomnieć, że w minionym okresie „biblioteki powołane do groma-
dzenia wszelkiego piśmiennictwa (Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagielloń-
ska) były objęte zakazem gromadzenia lub nie miały możliwości zdobywania
konspiracjanów”12 .

11 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 1977, s. 30.
12 W. Chojnacki, Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komu-

nistycznymi w latach 1939–1941 i 1944–1953. Warszawa 1996, s. 9.
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Opracowanie dżs-ów w Zakładzie Dokumentów Życia Społecznego
Dokumenty życia społecznego: 22 lipca1944 – 5 lipca 1945 r.13

Druki społeczno-polityczne z okresu od 22 lipca 1944 – 5 lipca 1945 r. wcho-
dzą w skład wydzielonej i opracowanej w połowie lat dziewięćdziesiątych ko-
lekcji dokumentów z czasu wojny i okupacji. Dla każdego dokumentu sporzą-
dzono indywidualny opis bibliograficzny. Naszą uwagą obejmiemy tylko druki
wydawane na terenach „wyzwalanych” i publikacje „podziemia antykomunistycz-
nego”, pomijając materiały powstałe podczas Powstania Warszawskiego.

Zasięg formalny

W skład dżs-ów oprócz druków ulotnych ( ulotki, afisze, plakaty) wchodzą
także: broszury, wydawnictwa ciągłe ( w formie drukowanej lub maszynopisy),
maszynopisy powielane i przebitki, jednodniówki, oraz tzw. Varia (blankiety
zaświadczeń, zaproszenia, przepustki, karty żywnościowe, książeczki żołdu etc.).
W niewielkiej ilości występują obrazki religijne, kalendarze ścienne.

Zasięg językowy

Znakomita większość materiałów powstała w języku polskim, ale spotykamy
też druki w wersji dwujęzycznej, rosyjsko-polskiej.

Zasięg terytorialny

Wśród druków społeczno-politycznych spotykamy publikacje powstałe do
5 lipca 1945 r. w następujących miejscowościach: 1944 r. – Białystok, Chełm,
Kraków, Lublin, Łańcut, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Rzeszów, Sanok, Warsza-
wa (bez Powstania Warszawskiego), Zamość; 1945 r. – Będzin, Białystok, Bielsk,
Brzesko, Bydgoszcz, Chełm, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Częstocho-
wa, Gdańsk, Gdynia, Gniezno, Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Hrubieszów,
Jarosław, Kartuzy, Katowice, Kielce, Kościerzyna, Kraków, Kutno, Lipno, Lu-
blin, Łańcut, Łowicz, Łódź, Olsztyn, Opoczno, Ostrowiec, Ostrów Mazowiecka,
Oświęcim, Otwock, Pabianice, Płock, Poznań, Pruszków, Przemyśl, Radzyń,
Rząśnik, Rzeszów, Siedlce, Sosnowiec, Stargard, Strzyżów, Węgrowiec, Węgrów,
Zakopane, Zamość, Zawiercie, Żyrardów.

13 M. Klamut, Dokumenty życia społecznego 1939–1945, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki
Narodowej” 2001, nr 1.
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Opis bibliograficzny

Indywidualny opis dokumentu odbiega znacznie od obowiązujących norm
opisu bibliograficznego ze względu na skomplikowany charakter materiału ob-
jętego opracowaniem. W podstawowym opisie umieszczono wszystkie elementy
niezbędne do identyfikacji dokumentu: tytuł (lub zwrot od którego rozpoczyna
się tekst); podtytuł; incipit; podpis pod tekstem (a także instytucja sprawcza
i/lub grafik); miejsce i datę wydania; liczbę stron; format w centymetrach; ro-
dzaj druku i/lub technika wykonania; informację o istnieniu tekstu w drugim
języku (tekst równoległy); liczbę egzemplarzy w kolekcji; uwagi: np. informa-
cje o ilustracji, informacje dodatkowe o druku (występujące adnotacje, piecząt-
ki, stopień zniszczenia itp.). W grupie wydawnictw ciągłych dodatkowo wpro-
wadzono do opisu adnotację, zawierającą wykaz zachowanych numerów, liczbę
egzemplarzy każdego numeru oraz datę ich wydania. Ułatwia to rozpoznanie,
których numerów wydawnictw jeszcze nie posiadamy, przy sprawdzaniu oferty
wpływu nowych nabytków.

Charakterystyka dżs-ów

Druki, które powstawały na ziemiach „wyzwalanych”, miały charakter agi-
tacyjno-propagandowy i informacyjno-restrykcyjny. Możliwość drukowania za
przyzwoleniem władz przyczyniła się także do ich wpływu do bibliotecznych
zbiorów, w których się przechowały. Były wydawane – w celu wprowadzania
nowych porządków w każdej dziedzinie życia społeczno-polityczno-kulturalne-
go i zastraszania społeczeństwa – przez władze wojskowe sowieckie i polskie
oraz przez PKWN, partie polityczne i nowo powstające władze administracyjne.
Wśród druków spotykamy: broszury (np. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowe-
go w świetle dokumentów), rozkazy wojenne o mobilizacji , apele do ludności,
komunikaty wojskowe, oświadczenia, przepisy (np. kodeksu karnego WP), sta-
tut i poradniki dla oficerów polityczno-wychowawczych, wskazania (np. o pro-
pagandzie ustnej; w sprawie obchodów Święta Zmarłych), dekrety, manifesty,
zarządzenia, odezwy, plakaty propagandowe, fotogazetki, instrukcje organizacyj-
ne, ogłoszenia (np. w sprawie kart żywnościowych) etc. Wydawnictwa ciągłe
(numerowane) występujące w tej grupie, wydawane przez Główny Zarząd Poli-
tyczny Wojska Polskiego to: Wytyczne pracy propagandowej, Wydawnictwa ma-
sowe, Wskazania o propagandzie ustnej, Konspekt pogadanki, Konspekt gawędy.
Znajdujemy także pojedyncze numery innych publikacji: Biuletyn Sławy, Ku
Chwale Ojczyzny, Rzeczpospolita, Orlim szlakiem.

Publikacje podziemia antykomunistycznego włączone do kolekcji obejmują
lata 1944–1945. Ich powstanie było zewnętrznym świadectwem organizowane-
go oporu wobec „nowej rzeczywistości” na ziemiach „wyzwalanych”. Wzywały
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społeczeństwo do zachowania postawy niepodległościowej, skupienia sił do ra-
towania bytu narodowego, ostrzegały przed „sprzedawczykami lubelskimi”, in-
formowały o konkretnych akcjach oporu... etc. Często były to ulotki anonimo-
we, nadruki na kalendarzu ściennym (np. Chroń swój kraj przed bolszewizmem).
Część materiałów ( odezwy instrukcje, apele) powstawała w konspiracji wojsko-
wej czy politycznej Polski Podziemnej. W tej grupie znajdują się także materia-
ły, będące zapisem działań, podejmowanych przez ujawniających się przedsta-
wicieli podziemnej administracji (np. Delegaci Powiatowi Rządu Polskiego) na
podległym terenie, wobec wkraczających oddziałów Armii Czerwonej.

Pozostałe materiały powstałe w tym okresie, ale nie włączone do kolekcji,
są opracowane grupowo i przechowywane zgodnie z przyjętym schematem
klasyfikacyjnym dla okresu 1801–1945 w odpowiednich działach tematycznych.
Do poszukiwanych materiałów kierują odsyłacze umieszczone w kartotece
opisów.

Druki opracowania grupowego są włączone do następujących zespołów te-
matycznych: rok 1944 r. – balet, film, filatelistyka, kalendarze, klepsydry, książ-
ki telefoniczne, malarstwo i rysunek (wystawy), rozkłady jazdy, służba zdrowia,
sport, szkoły i kursy zawodowe, szkoły średnie, teatr; 1945 r. – cyrk, deratyza-
cja, fotografika, imprezy sportowe, kalendarze, koleje, krwiodawstwo, literatu-
ra, muzyka, muzea, odczyty, oświata dorosłych, partie polityczne, pieśni patrio-
tyczne, praca kulturalno-oświatowa, przedszkola, szkoły powszechne i średnie,
programy szkół średnich, rewie, rocznice i obchody, rozkłady jazdy, służba zdro-
wia, szkoły i kursy zawodowe, sztuki plastyczne, teatr, teatr amatorski, teatr
muzyczny, wystawy oświatowe, zespoły amatorskie.

Dokumenty życia społecznego od 5 lipca 1945 r.

Zakres tematyczny opracowanych i włączonych materiałów obejmuje wszyst-
kie przejawy życia społecznego za wyjątkiem zagadnień i instytucji związanych
z książką. Bibliologiczne dokumenty życia społecznego są wprowadzane do zbio-
ru w Zakładzie Dokumentacji Księgoznawczej. Wspomniane wcześniej trudno-
ści z jednoznacznym zdefiniowaniem pojęcia „dżs” powodują, że część doku-
mentów jest rozproszona w innych zasobach np. w zbiorach czasopism, ikono-
graficznych czy muzycznych.

W skład zbioru dżs-ów oprócz druków ulotnych (ulotki, afisze, plakaty) wcho-
dzą także inne druki w postaci broszur, książek i wydawnictw periodycznych,
stanowiących dokumenty o charakterze normatywnym, propagandowym, infor-
macyjnym, statystycznym, szkoleniowym, okolicznościowym i in.
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Zasięg formalny

W zbiorze dżs-ów spotykamy materiały drukowane, maszynopisy powielane,
przebitki, materiały wykonane techniką powielaczową. Oprócz materiałów pi-
śmienniczych występują też materiały piśmienniczo-graficzne i graficzne (foto-
gazetki, obrazki religijne, plakaty, kalendarze ścienne i in.) oraz tzw. Varia ( blan-
kiety zaświadczeń, zaproszenia, dyplomy, karty uczestnictwa, mandaty delega-
tów (np. na zjazd), plansze fotograficzne, fascimile listów i in.). Ze względu na
format włączanych druków, oddzielnie grupowane są w tekach materiały duże-
go i małego formatu.

Zasięg językowy

Dominującym językiem dla dokumentów powstałych w tym okresie jest ję-
zyk polski, ale występują również materiały w wersjach obcojęzycznych, czasa-
mi w wersjach dwu- lub wielojęzycznych (np. materiały festiwalowe, ze zjaz-
dów, konferencji, targów i in.). Najczęściej spotykanymi językami są: rosyjski,
angielski, francuski, niemiecki. Niektóre języki (np. hebrajski) występują w pew-
nych okresach (tu: do 1947 r.)

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny obejmuje materiały powstałe:
– na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (od 1952 r. Polskiej Rzeczpospolitej

Ludowej);
– poza Polską, lecz treściowo z nią związane. Zaliczamy tutaj m. in. publika-

cje propagandowe powstałe poza granicami kraju na zlecenie ośrodków władzy
politycznej jak również wydawnictwa powstałe na obczyźnie (Polonia).

Charakterystyka zawartości zbioru

Do materiałów opracowania grupowego włączono (przykładowo) następują-
ce druki:

a) nieperiodyczne: ulotki, afisze, plakaty, gazetki ścienne, fotogazetki, klepsy-
dry, kalendarze ścienne, kartkowe i w postaci druków zwartych – drobne druki,
takie jak: religijne, harcerskie, wyborcze etc. – cenniki i katalogi handlowe, nowoś-
ci, projektów, filatelistyczne, numizmatyczne, techniczne – katalogi wystaw artys-
tycznych, muzealnych, oświatowych, gospodarczych – przewodniki turystyczne
(foldery), przewodniki po zabytkach – normy (branżowe, resortowe, receptur etc.)
i opisy patentowe – katalogi norm i cen kosztorysowych – statuty organizacji
politycznych, społecznych, zawodowych, technicznych, naukowych, sportowych
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etc. – materiały informacyjne z narad, konferencji i sympozjów technicznych
i naukowych – kosztorysy i indeksy materiałowe – instrukcje montażu i obsługi
urządzeń – informatory gospodarcze, gospodarczo-turystyczne, miejskie, telefo-
niczno-adresowe, ze zjazdów – jednodniówki o charakterze politycznym i społe-
cznym – regulaminy pracy – układy zbiorowe pracy w różnych branżach – tary-
fikatory klasyfikacyjne – wytyczne współzawodnictwa pracy – instrukcje branżowe,
magazynowe – rozkłady jazdy – książki telefoniczne – scenariusze i komentarze
do przeźroczy – książeczki i broszury propagandowe – wykazy osobowe: księgi
adresowe, spisy tele-adresowe i in., wykazy rzeczowe: rejestry (statków, koni) –
wydawnictwa zwarte (o charakterze monograficznym, jubileuszowym);

b) periodyczne: informatory (kin, filmowe, festiwalowe, szkolnictwa zawo-
dowego, normalizacyjne, statystyczne, szkolne, kulturalne, o innowacjach, dla
racjonalizatorów, techniczno-ekonomiczne, szkół wyższych, składy osobowe i spi-
sy wykładów, wykazy zajęć dydaktycznych , tematy egzaminów wstępnych) –
biuletyny informacyjne ( wszystkich branż) – informacje bieżące, materiały i ze-
szyty informacyjne, komunikaty informacyjne – instrukcje (w sprawie wykona-
nia planów: perspektywicznych, techniczno-ekonomicznych i sprawozdawczo-
ści statystycznej, finansowej) – programy (kinowe, teatralne, szkolne, poprawy
warunków pracy, działania, rozwoju, planu pracy, szkoleń) – tabele urzędowe
bonów – analizy działalności gospodarczej – wytyczne (programowo-organiza-
cyjne, mody na sezon, do opracowania projektów inwestycji) – wskaźniki, wy-
kazy wyrobów, zbiory uchwał i wytycznych, zbiory wskaźników i norm tech-
nicznych – sprawozdania (z działalności , z realizacji czynów społecznych, z wy-
jazdów zagranicznych, z wykonania planu, ze stanu bhp, z realizacji uchwał
partyjnych, zjazdowych, z realizacji zadań planowych, z gospodarki węglem etc.)
– sprawozdania na konferencje sprawozdawczo-wyborcze PZPR (Komitetów
Miejskich, Powiatowych, Uczelnianych, Zakładowych), sprawozdania jednostek
administracyjnych, gospodarczych, instytucji i stowarzyszeń społeczno-politycz-
nych, oświatowych i kulturalnych (rad narodowych, cukrowni, klubów sporto-
wych, ośrodków informacji techniczno-ekonomicznej i badawczo-rozwojowych,
związków zawodowych etc.). Oprócz materiałów o charakterze sprawozdawczo-
informacyjnym, statystycznym i normatywnym ukazywały się publikacje oko-
licznościowe (gazety festiwalowe np. „Foyer”), biuletyny partyjne, zakładowe,
związkowe oraz wydawnictwa w formie dwutygodników, miesięczników, kwar-
talników czy roczników (np. „Materiały konserwatorskie”, „Propozycje urlopo-
we”, „Rocznik Archidiecezji”). Niektóre z nich ukazywały się w seriach wydaw-
niczych np.: „Biblioteczka Aktywisty PZPR »Fakty i komentarze«”. Wśród tych
publikacji spotykamy także materiały, które występują w formie druków zwar-
tych. Należą do nich przykładowo wydawnictwa współoprawne numerów „Biu-
letynu Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu dla Rodziców”, ukazującego
się w latach 1956–1968;
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c) publikacje „zastrzeżone” (do lat dziewięćdziesiątych).
Pewna część wpływających materiałów (periodycznych i nieperiodycznych)

była opatrzona dodatkowymi nadrukami: „Poufne”, „Do użytku służbowego”, „Do
użytku wewnętrznego”, „Tylko do użytku służbowego”. Egzemplarze tych dru-
ków były w większości numerowane. Spotykamy też wydawnictwa partii poli-
tycznych (głównie PZPR) z nadrukiem: „Do użytku wewnątrzpartyjnego”.
Wszystkie te publikacje, opatrzone przez bibliotekarzy stempelkiem „Z”, były
praktycznie wyłączone z powszechnego udostępniania. Znakomita większość
z nich była „poufna” w latach 1971–1975, co nie oznacza, że nie spotykamy ta-
kich materiałów w okresie wcześniejszym (np. Działalność w latach 1965–1968.
Sprawozdanie Zarządu Woj. PCK w Warszawie) lub późniejszym – Statystyka
zatrudnienia i płac w l. 1978 –1981 wydana przez Centralny Ośrodek Informa-
tyki Komunikacji PKP w Warszawie. Obecnie zbiory te są dostępne.

Sposób opracowania materiałów

Dokumenty wpływające od powstania Polski Ludowej do zbioru dżs-ów były
opracowywane grupowo. Ponieważ kryterium przydziału druków wchodzących
do zbioru stanowiła ich treść, podjęto prace nad dostosowaniem klasyfikacji do
problematyki tamtych czasów. W tym celu utworzono w początkach lat pięćdzie-
siątych schemat działowy (tematyczny), opracowany na podstawie klasyfikacji
wydawnictw Przewodnika Bibliograficznego, uwzględniając rodzaj i charakter
wprowadzanego materiału. Schemat składał się z 23 działów podstawowych, które
z kolei dzieliły się na pododdziały niższych stopni. Ostatnie trzy działy schema-
tu (klepsydry, kalendarze, informatory) uwzględniały publikacje wyróżnione na
podstawie ich formy wydawniczej. Schemat klasyfikacji z upływem lat „podle-
gał licznym modyfikacjom wymuszanym przez otoczenie społeczne, czyli zmie-
niające się rodzaje i tematykę napływających druków”14 . Stosownie do nowych
potrzeb, dołączano materiał do istniejących działów bądź rozbudowywano dzia-
ły główne, także o pododdziały drugiego czy trzeciego stopnia.

Opracowanie materiału w Zakładzie DŻS polegało na zaklasyfikowaniu dru-
ków do odpowiedniego działu tematycznego, zgodnie z ich zawartością treścio-
wą. Opracowaniu zbiorowemu podlegały wydawnictwa nieperiodyczne i ciągłe.

Poniżej przedstawiono szczegółowy układ klasyfikacyjny dla druków społecz-
no-politycznych od powstania Polski Ludowej.

I. Polska Ludowa (druki polityczno-społeczne)
1. Budowa socjalizmu. Demokracja Ludowa

14 Z. Głowicka, Dokumenty życia społecznego w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Biuletyn
Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2001, nr 1
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a. Tradycje demokracji ludowej
a1. Wybitni Polacy
b. Sojusz robotniczo-chłopski
c. Front Jedności Narodu, Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (od

1982 r.)
c1. Społeczne Komisje Pojednawcze
d. Kobieta w Polsce Ludowej
d1. Rodzina w Polsce Ludowej
e. Polska a Z.S.R.R. i inne kraje demokracji ludowej
f. Walka z dywersją [sic!]

2. Partie polityczne
a. P.Z.P.R.
b. Z.S.L. (S.L., P.S.L.)
c. S.D.
d. Historia ruchu robotniczego w Polsce
e. K.P.P.
f. P.P.S.
g. P.P.R.
h. Stronnictwo Pracy
i. Organizacje syjonistyczne ( Żydzi)
j. Organizacje opozycyjne

3. Organizacje społeczne
a. Caritas
b. Liga Kobiet
c. Liga Lotnicza
d. T.P.D.
e. T.P.P.R.
f. Fundusz Budowy Szkół i Internatów, Narodowy Fundusz Ochrony Zdro-

wia i in.
g. Liga Morska
h. P.C.K.
i. Liga Przyjaciół Żołnierza. Liga Obrony Kraju
k. inne (np. ZBOWiD, Liga Ochrony Przyrody)

4. Organizacje młodzieżowe (OHP, zjazdy, zloty młodzieżowe i in.)
a. Z.M.P.
b. S.P.
c. Harcerstwo (ZHP)
d. Organizacje akademickie (Z.S.P., S.Z.S.P.)
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d1. Kluby studenckie
e. Różne (OMTUR, Wici)
f.  Z.M.S., Z.S.M.P.
g. Z.M.W., Z.S.M.W.
h. Związek Walki Młodych

5. Sejm – wybory
a. Referendum (1946 r.)

6. Rady Narodowe
a. Rady Narodowe – wybory
b. Urzędy Wojewódzkie
c. Urzędy miejskie i wiejskie

7. Rocznice
a. 1 Maja
b. 22 Lipca
c. Rewolucja Październikowa
d. Rewolucja 1905 r.
e. Leninowskie
f. Armii Radzieckiej
g. Różne (powstania: śląskie, warszawskie ...)
h. Millenium

8. Obchody
a. Święto Ludowe
b. Święto Oświaty
c. Międzynarodowe (dziecka, kobiet, młodzieży itp.)
d. Tydzień Ligi Lotu
e. Dni Morza
f. Różne (Dzień Zwycięstwa, Milicji Obywatelskiej, 3-go Maja ...)
g. Pomniki

9. Akademie

10. Konstytucje Państwa Polskiego

11. Rząd Rzeczypospolitej Ludowej (dżs-y powstałe po 5. VII. 1945)
a. Krajowa Rada Narodowa
b. P.K.W.N. – Manifest
c. Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej
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d. Rząd Jedności Narodowej 28.VI. 1945 – II. 1947
e. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (od 13. XII. 1981)
e1. Wojciech Jaruzelski
f. Stan wojenny (od 13. XII. 1981)

12. Polonia
a. Polska Ludowa a Polonia zagraniczna

13. Zagadnienia demograficzne
a. Repatriacja

14. Granice Polski Ludowej

Pozostałe działy klasyfikacji obejmują następujące obszary życia społecznego:
dział II – sprawy gospodarcze Polski Ludowej
(wśród nich: odbudowa kraju, gospodarstwa poniemieckie, spółdzielczość,

plany gospodarcze, wystawy, osadnictwo, zagospodarowywanie Ziem Odzyska-
nych, Śląska i Wybrzeża, reforma gospodarcza (rolna) i in.);

dział III – budownictwo socjalistyczne Z.S.R.R. i krajów demokracji ludowej
(zagadnienia ogólne i polityczno – gospodarcze);
dział IV – polityka i gospodarka światowa
(stosunki międzynarodowe, walka o pokój, polityka zagraniczna Polski, ZSRR

i krajów demokracji ludowej, R.W.P.G., Układ Warszawski, zagadnienia politycz-
no-ekonomiczne w krajach kapitalistycznych i rozwijających się, międzynaro-
dowe organizacje, konferencje, wystawy i zjazdy);

dział V – planowanie, statystyka, biurowość;
dział VI – finanse Polski
(budżet, podatki, wymiana pieniędzy, pożyczki państwowe, bankowość, kasy

oszczędnościowe i pożyczkowe, loterie państwowe („Syrenka”, „Totolotek”),
ubezpieczenia itp.);

dział VII – praca
(akcje socjalne, bhp, umowy zbiorowe o pracę, urlopy, socjalistyczne współ-

zawodnictwo, racjonalizatorstwo, socjalistyczna dyscyplina pracy – regulaminy
pracy, nagrody i odznaczenia państwowe, związki zawodowe (tu: NSZZ „Soli-
darność”), ubezpieczenia społeczne, wczasy FWP, opieka i pomoc społeczna (tu:
domy starców), samorząd robotniczy);

dział VIII – prawo
(prawodawstwo, sądownictwo, procesy i wyroki sądów, prawo administracyjne,

milicja i ORMO, straż przemysłowa);
dział IX – wojsko
(szkolenie, rejestracja wojskowa ludności, rejestracja b. członków organiza-

cji podziemnych, lotnictwo wojskowe, marynarka, KBW, organizacje wojskowe
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(AK, AL, Bataliony Chłopskie, NSZ, WIN i in.), WSW, Obrona Terytorialna
Kraju, WOP, Wojskowa Służba Ochrony Przeciwpożarowej);

dział X – zagadnienia matematyczno-przyrodnicze
(zagadnienia matematyczne, geologiczno-geograficzne, biologiczne, ochrona

przyrody);
dział XI – technika, przemysł, rzemiosło
(stowarzyszenia techniczne i przemysłowe, instytuty techniczne, patenty,

poszczególne gałęzie przemysłu, stowarzyszenia rzemieślnicze, spółdzielczość
pracy, katalogi i cenniki, indeksy materiałowe, ochrona narzędzi i produkcji i in.);

dział XII – transport i łączność
(transport kolejowy, samochodowy i motocyklowy, wodny i konny, lotnictwo

cywilne , telekomunikacja, drogi publiczne, mosty i tunele, opakowania, przeła-
dunek i składowanie i in.);

dział XIII – zagadnienia komunalne
(stowarzyszenia komunalne, gospodarka mieszkaniowa, usługi komunalne,

pożarnictwo, administracja domów mieszkalnych i in.);
dział XIV – handel
(handel wewnętrzny i zagraniczny, żywienie, metrologia, katalogi handlowe

polskie i obce, stowarzyszenia handlowe, reklama handlowa i in.);
dział XV – gospodarstwo wiejskie
(zagadnienia ogólne i ustrojowe rolnictwa, Związek Samopomocy Chłopskiej,

rolnicze spółdzielnie produkcyjne, gospodarstwa państwowe – PGR-y, stowarzy-
szenia i instytuty rolnicze, konkursy rolnicze, agrotechnika, nawozy, ogrodnic-
two, leśnictwo, hodowla zwierząt i ptactwa, hodowla ryb, pszczelarstwo i wete-
rynaria, jedwabnictwo i in.);

dział XVI – higiena i lecznictwo
(zagadnienia ogólne, organizacje naukowe, spółdzielnie, przychodnie, labo-

ratoria, sanatoria, pogotowie ratunkowe, szpitalnictwo, uzdrowiska, używki, gruź-
lica, akcja „W”, ochrona matki i dziecka, służba zdrowia, ratownictwo, pielę-
gniarstwo, apteki i in.);

dział XVII – kultura, nauka, oświata, wychowanie
(przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, zawodowe i wyższe, szkolenia

zawodowe, oświata dorosłych, praca kulturalno-oświatowa, zagadnienia huma-
nistyczne (odczyty), organizacje naukowe (ogólne i humanistyczne), towarzystwa
naukowe, instytuty, radio (zagadnienia programowe, radiofonizacja kraju), tele-
wizja, stosunki kulturalne z zagranicą, wychowanie młodzieży, sprawy nauczy-
cielskie, socjologia, psychologia, etnografia i in.);

dział XVIII – wychowanie fizyczne
(sport, turystyka, gry umysłowe, zabawy);
dział XIX – sztuka
(stowarzyszenia artystyczne, muzealnictwo, ochrona zabytków, kolekcjoner-
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stwo (np. filatelistyka, filumenistyka medalierstwo), sztuki plastyczne, taniec,
muzyka, śpiew, teatr, artystyczne zespoły, widowiska mieszane (imprezy arty-
styczne, rewie i kabarety, cyrk, kino, fotografika i in.);

dział XX – religia, religioznawstwo, ateizm
(organizacje religioznawcze, kościół rzymsko-katolicki, zgromadzenia religij-

ne, sztuka religijna, wyznania niekatolickie ( prawosławie, ewangelicy, judaizm
i in.);

dział XXI – klepsydry;
dział XXII – kalendarze;
dział XXIII – informatory (jednodniówki, informatory gospodarczo-turystycz-

ne, regionalne, gazetki ścienne i in.);
Niektóre z dokumentów życia społecznego były rejestrowane w Przewodni-

ku Bibliograficznym (bieżącej bibliografii narodowej) otrzymując w nim indy-
widualne opisy bibliograficzne. Wszystkie pozostałe, wpływające materiały były
opracowywane w Zakładzie.

Udostępnianie zbiorów

Od stycznia 2000 r. Zakład udostępnia zbiory we własnej Czytelni. Układ
katalogów działowych dżs-ów odpowiada schematowi przyjętej dla nich klasyfi-
kacji.

Dane o dokumentach są uporządkowane w następujących kartotekach:
– Kartoteka dżs-ów rejestrowanych w Przewodniku Bibliograficznym (układ

w obrębie poszczególnych działów – alfabetyczny)
– Kartoteka indeksowa dżs-ów od 1945 r. – (opis skrócony z autopsji; układ

alfabetyczny), podzielona na kartotekę druków zwartych i ciągłych.
Dodatkowo są dostępne kartoteki pomocnicze grup dokumentów: jednodnió-

wek, teatraliów, muzykaliów, dokumentów technicznych (instrukcje obsługi i użyt-
kowania, dane techniczne).

Karty katalogowe dokumentów życia społecznego znajdują się także: w kata-
logu alfabetycznym wydawnictw zwartych i katalogu przedmiotowym (rzeczo-
wym).

W wydzielonej kolekcji dokumentów czasu wojny i okupacji, z indywidual-
nym opisem bibliograficznym, podstawowym układem jest układ chronologicz-
ny. W ten sposób został zachowany podział materiałów według lat ich powsta-
wania w przedziale czasowym 1939–1945 (do 5 lipca 1945 r.). Dokumenty bez
zapisanej informacji o dacie wydania zgrupowano oddzielnie pod skrótową na-
zwą „brw”.
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*   *   *

Przedstawione opracowanie jest pierwszą, ogólną informacją o dokumentach
życia społecznego Polski Ludowej, archiwizowanych i przechowywanych w zbio-
rach Biblioteki Narodowej. Przebogate zbiory dżs-ów, choć niekompletne i nie-
pełne, są w znacznym stopniu dostępne dla użytkowników Biblioteki, zwłaszcza
dla badaczy.
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