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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zapewni 

również tłumaczenia podczas konferencji. 

Historyk Robert Darnton opisywał historię książki 

jako żywy obieg komunikacyjny – „a communication 

circuit”, w którego materialnej produkcji, dystrybucji 

i oddziaływaniu bierze udział duża liczba podmiotów 

i instytucji – od autora po drukarza i księgarza, 

poprzez wiele przestrzeni prywatnych oraz publicz-

nych takich jak salony, kawiarnie, biblioteki,  

w których czytelnicy interpretują i adaptują książkę 

oraz o niej dyskutują. W badanym przez Darntona 

XVIII wieku owe kręgi komunikacyjne tworzyły 

żywe sieci, które często wchodziły ze sobą  

w interakcje pod radarem państwowej kontroli.  

Krętymi i często zakazanymi drogami transportowano 

książki przez całą Europę – z Paryża do Warszawy,  

z Drezna do Londynu, z Genewy do Lipska. Tytuł 

konferencji – Bibliomigracja w kontekście polsko-

-niemieckim od II wojny światowej – umieszcza 

książki jako nośniki historii materialnej, ale także 

niematerialnej w kontekście, w którym krąg  

komunikacyjny jest pod silnym wpływem pamięci  

o II wojnie światowej. 

„Bibliomigracja”  
w kontekście 
polsko-niemieckim 
od II wojny  
światowej

Konferencja w Niemieckim Instytucie Historycznym  
w Warszawie 

31.03–1.04.2022



Moderacja: Cora Dietl

14:00–14:40 
Dominik Erdmann (Berlin)
„Byłoby pięknie, gdyby od Wołgi do Tagu istniał 
tylko jeden obszar wolności“ – świadomość spuścizny 
i polityka spuścizny Humboldta i Varnhagen
(„Es wird schön sein, wenn von der Wolga bis zum Tajo nur ein Freiheitsge-
biet offensteht“ – Nachlassbewusstsein und Nachlasspolitik bei Humboldt 
und Varnhagen)

14:40–15:20 
Nawojka Cieślińska-Lobkowicz (Warszawa) 
Trzy biblioteki żydowskie w Berlinie, Wrocławiu i War-
szawie: ich konfiskata przez nazistów i powojenne losy
(Drei jüdische Bibliotheken von Berlin, Breslau und Warschau:  
ihre NS-Beschlagnahme und ihr Nachkriegsschicksal. Ein Überblick)

15:20–15:40 – przerwa kawowa

15:40–16:20 
Judith Siepmann (Leibniz-Institut für jüdische Geschichte 
und Kultur)
Opowieści o stracie i przetrwaniu. Trzy obiekty 
z rozproszonej biblioteki Maxa Pinkusa
(Geschichten von Verlust und Überleben: drei Objekte aus der verstreuten 
Bibliothek von Max Pinkus)

16:20–17:00 
Petra Figeac (Staatsbibliothek zu Berlin)
Kolekcja Rabbinica Biblioteki Państwowej w Berlinie 
(Berliner Staatsbibliothek)
(Die Rabbinica-Sammlung der Berliner Staatsbibliothek)

Moderacja: Vanessa de Senarclens

17:30 – Keynote (per ZOOM) 
B. Venkat Mani (University of Wisconsin-Madison)
O bibliomigracji i bibliofobii: literatura światowa  
i pojęcie „Kulturbesitz”
(On Bibliomigrancy and Bibliophobia: World Literature and the Notion  
of “Kulturbesitz”) 

piątek, 1.04.2022 

9:00–9:40 
Theresa Mallmann (Uniwersytet Wiedeński) 
Od regału na książki do katalogu kartkowego –  
w jaki sposób romantyczno-porównawczy księgozbiór  
z XIX wieku znalazł się w polskich bibliotekach
(Von der Bücherwand in den Zettelkatalog – wie eine romantisch-kompara-
tistische Büchersammlung aus dem 19. Jahrhundert an polnische Bibliotheken 
gelangte)

9:40–10:20 
Cora Dietl (Justus-Liebig-Universität Gießen)
Uzyskane z wielu krajów protestanckich: broszury na 
rocznicę reformacji 1617 r., zebrane i oprawione w Plathe, 
dziś w Łodzi pod sygnaturami 1007293-1007308
(Aus vielen protestantischen Ländern zusammengetragen: Flugschriften 
zum Reformationsjubiläum 1617 gesammelt und zusammengebunden  
in Plathe, heute in Lodz unter den Signaturen 1007293–1007308)

10:20–11:00 
Wiesław Sieradzan (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika  
w Toruniu) 
Użyteczność i bezużyteczność księgozbiorów ocalałych  
po 1945 r. na przykładzie bibliotek Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu
(Nutzbarkeit und Nutzlosigkeit von nach 1945 gesicherten Buchbeständen 
am Beispiel der Bibliotheken der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń)

11:00–11:20 – przerwa kawowa

11:20–12:00  
Gilbert Gornig (Philipps-Universität Marburg) 
Biblioteka Gdańskiego Towarzystwa Badań nad Przyrodą 
jako przykład losów prawnych gdańskich dóbr kultury
(Die Bibliothek der Danziger Naturforschenden Gesellschaft als Beispiel  
für das rechtliche Schicksal der Danziger Kulturgüter)

12:00–12:40 
Tomasz Ososiński (Uniwersytet Łódzki) 
Migracje książek. Ciekawe przypadki z Biblioteki  
Uniwersytetu Łódzkiego
(Buchmigrationen. Interessante Fälle aus der Lodzer Universtitätsbibliothek)

czwartek, 31.03.2022 

9:30 
Milos Řezník, Dyrektor Niemieckiego Instytutu  
Historycznego w Warszawie
Powitanie

Moderacja: Miloš Řezník 

 
9:40–10:00  
Vanessa de Senarclens (Humboldt-Universität zu Berlin)
Wprowadzenie: Pojęcie „Kriegsverlust“ (strata wojenna)  
w bibliotekach

10:00–10:40 
Jacek Kordel (Biblioteka Narodowa w Warszawie) 
Wojenne losy warszawskich bibliotek  
w czasie II wojny światowej
(Das Schicksal der Warschauer Bibliotheken während des Zweiten 
Weltkriegs)

10:40–11:20 
Andrzej Mężyński (Uniwersytet Wrocławski)
Dwa oblicza bibliotekarzy niemieckich w Polsce  
w czasie okupacji hitlerowskiej 1940–1945
(Two Faces of German Librarians in Poland during Nazi-occupation 
1940–1945)

11:20–12:00  
Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski) 
Dział Społeczny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 
1941–1944
(Sozialabteilung der Öffentlichen Bibliothek der Hauptstadt Warschau 
1941–1945)

12:00–14:00 – przerwa obiadowa

12:40–14:00 – przerwa obiadowa

Moderacja: Miloš Řezník 

14:00–14:40 
Dagmara Binkowska (PAN Biblioteka Gdańska)
Polskie książki w niemieckich bibliotekach publicznych  
w czasie II wojny światowej – przykład Gdańskiej Biblioteki 
Miejskiej (Danziger Stadtbibliothek) i Gimnazjum Polskiego 
w Gdańsku
(Polish Books in German Public Libraries During Second World War –  
an Example of the Gdańsk City Library (Danziger Stadtbibliothek)  
and the Polish Gymnasium in Gdańsk (Gimnazjum Polskie w Gdańsku))

14:40–15:20 
Konstantin Hermann (Sächsische Landesbibliothek –  
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) 
Bibliomigracja i Digimigracja: Saskie druki i rękopisy 
wywiezione w czasie wojny do Polski – w jaki sposób 
zdigitalizowane dzieła zmieniają spojrzenie na oryginały?
(Bibliomigration und Digimigration: Sächsische kriegs bedingt verlagerte 
Drucke und Handschriften in Polen – Wie verändern die Digitalisate  
die Sicht auf die Originale?)

15:20–15:40 – przerwa kawowa

15:40–16:20 
Markus Eberharter (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
Dokumentacja przemieszczania. O materiałach  
dotyczących bibliotek polskich ze zbiorów Rządu  
Londyńskiego na uchodźstwie (1940–1945)
(Eine Dokumentation der Verbringungen. Zu den Materialien über polnische 
Bibliotheken aus den Beständen der Londoner Exilregierung (1940–1945))

16:20–17:00 – Wykład końcowy
Michel Hagner (ETH Zürich) 
O ekonomii moralnej książki 
(Zur moralischen Ökonomie des Buches)


