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NAPISALI:
Grzegorz Matuszak
Po co nam „Akapit”?
W kolejnych tomach „Akapitu” chętnie widziałbym
rozmowy lub wywiady ze znaczącymi w biblioﬁlstwie osobami, prezentację sylwetek wybitnych biblioﬁlów i to nie
tylko w nekrologach lub wspomnieniach pośmiertnych.
Warto wreszcie zastanowić się nad wprowadzeniem na łamy
rocznika forów dyskusyjnych, poświęconych różnym zagadnieniom, na których uczestnicy prezentowaliby przynajmniej 3-4 różne punkty widzenia. Dyskusje takie mogą sprzyjać ożywieniu intelektualnemu w środowisku biblioﬁlów.
Tadeusz Witczak
O niektórych datach i datowaniach żywota
Samuela Twardowskiego ze Skrzypny
Wydaje się zgoła nieprawdopodobne, by nic z obiegowych ostrzeżeń przed klimakterem nie dotarło nigdy do
naszego pisarza, jakkolwiek bodaj nigdzie ich nie poruszył.
Mogły one głęboko nim wstrząsnąć, jeśli groźna choroba
spadła na steranego człowieka w porze, która uprzytomniła
mu liczbę mijających lat. Ale, co więcej, w pozornie tylko
paradoksalnym trybie moment śmierci zdaje się odsłaniać
tajemnicę daty rocznej urodzin Samuela z Lutyni.
Renarda Ocieczek
Mickiewicz i jego kulinarne pasje
Spodobał się natomiast poecie tytuł dzieła Wielądki:
Kucharz doskonały. Brzmiał on znakomicie w kontekście
wymagań „jenerała Dąbrowskiego” i intencji gospodarzy
Soplicowa co do przygotowania uczty, znakomicie też pasował do pary rymowej: „doskonały – specjały”. A więc
w tej sytuacji łacińsko-polski, nieco rozgadany tytuł Czernieckiego został po prostu odrzucony. Był chyba jednak
Mickiewiczowi znany.
Ewa Andrysiak
Miniaturowe edycje utworów Adama Mickiewicza
Tematyka miniksiążek jest bardzo różnorodna, dominuje jednak literatura piękna z przewagą poezji. Pośród
wydanych tomików nie brakuje też poezji Adama Mickiewicza. Trudno zliczyć wszystkie wydania utworów poety,
zarówno edycje poszczególnych tytułów, jak i wydania
zbiorowe, pamiątkowe i jubileuszowe.

Stanisław Ledóchowski
Deser w bibliotece belwederskiej wielkiego księcia
Przesądza to o belwederskiej przeszłości naszego egzemplarza, który najpierw został opisany przez Birkenmajera, a następnie, jesienią 2006 roku wystawiony na aukcji
w Poznaniu. Tylko dlaczego właśnie tam?
Elżbieta Pokorzyńska, Piotr Marcinkowski
Zdzisław Szafranek introligator z Koszykowej
Prace introligatorskie ﬁrmy Szafranka nie odznaczają się
większymi walorami artystycznymi, są za to niezwykle solidnie i estetycznie wykonanymi oprawami bibliotecznymi.
Zbigniew Jóźwik
Kapituła Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem
12 maja 1976 roku w domku prezesa przy ul. Bukietowej 8 w Lublinie powołano do życia kapitułę orderu
lubelskiego o nazwie Signum Albi Corvi cum Heliantho
– Order Białego Kruka ze Słonecznikiem (OBKzS). Aby
odróżnić lubelski order od krakowskiego, w przypadku
lubelskiego dodano słowo słonecznik. W ten sposób upamiętniono pierwszą wydaną w Lublinie książkę w języku
polskim.
Alojzy Leszek Gzella
Nie palę się do... porządków
Ale do ognia mam awersję. Ogień, płonące stosy, nie
tylko książek, utkwiły mi w pamięci z okresu wczesnej młodości. Zapamiętane obrazy prześladują mnie. Widzę nadal,
jak trawiący księgi płomień swoim gorącem przekładał
strony z jednej na drugą.
Jan Straus
Cień wiatru
Sam, szczenięciem antykwarskim będąc, napotkałem
na swojej drodze, w pewnej bardzo poważnej i grubej księdze (...) na wspomnieniowy esej Diabeł i zboże autorstwa
Juliusza W. Gomulickiego, którego treść rozpaliła we mnie
namiętność do wszelakich rzadkości bibliograﬁcznych w
naszej literaturze.
I Konwent Prezesów
Założenia Konwentu Prezesów można zsumować następująco: 1. Konwent inicjuje i nadaje kierunek współdziałania polskich towarzystw biblioﬁlskich (np. ogólnopolskie
zjazdy, wspólne wystawy i publikacje, udział w imprezach
zagranicznych). 2. Sekretariat konwentu prowadzi prezes
Towarzystwa Biblioﬁlów Polskich w Warszawie. 3. Konwent tworzą prezesi i wiceprezesi towarzystw biblioﬁlskich
(w przypadkach koniecznych wyznaczony przez nich jednorazowo przedstawiciel) oraz redaktor „Akapitu”. 4. Konwent obraduje głównie mejlowo, spotykając się jednak w
uzasadnionych sytuacjach. 5. Postanowienia konwentu są
respektowane przez poszczególne towarzystwa.

