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Rynek książki w II Rzeczypospolitej, dzieje bibliotek oraz czytelnictwa tego
czasu, to obszar badawczy pokryty wciąż białymi plamami. Monika Olczak-Kardas podjęła więc w swojej książce pt. „Nasza Księgarnia” na rynku wydawniczo-księgarskim Drugiej Rzeczpospolitej temat, który był zaledwie przyczynkarsko
zauważany w literaturze naukowej, a dotyczy przecież jednego z najważniejszych
w tamtym czasie profesjonalnych wydawnictw. Obiegowe opinie na temat działań
tej firmy były formułowane dotąd w oparciu o jej powojenną historię. Autorka
monografii ukazuje, dzięki analizie działalności i repertuaru wydawniczego, jej
prawdziwe oblicze. Spółka przed wojną służyła przede wszystkim nauczycielom,
publikując w przeważającej większości książki przeznaczone dla nich.
Badaczka potraktowała monografię wydawnictwa jako pretekst do bardzo cennego, całościowego ujęcia funkcjonowania mechanizmów życia książki
w międzywojniu. Podstawą stały się przede wszystkim źródła archiwalne, ale
zwłaszcza same książki sygnowane przez „Naszą Księgarnię” oraz katalogi wydawniczo-księgarskie, czasopisma fachowe z tamtego czasu (głównie „Dla Szkoły
i Nauczyciela”, „Głos Nauczycielski”), czasopisma poświęcone rynkowi książki,
a także inne dokumenty: broszury, poradniki, referaty opublikowane w dwudziestoleciu, dokumenty prawne, sprawozdania, materiały statystyczne, pamiętniki
i wspomnienia dotyczące spraw książki oraz ludzi, którzy jej wówczas służyli. Autorka zastosowała ciekawą optykę, gdyż postanowiła opisać świat książki
przez pryzmat ludzi z nią związanych, a więc wykorzystała opinie pisarzy, tłumaczy, wydawców i księgarzy, co pozwoliło stworzyć żywy obraz księgarstwa
II Rzeczypospolitej, aczkolwiek na pewno utrudniło w wielu miejscach proces
wnioskowania. Stan badań nad samą Naszą Księgarnią też był dalece niewystarczający, więc monografia wypełnia lukę w historii ruchu wydawniczo-księgarskiego, a także weryfikuje poglądy publikowane na temat spółki wcześniej, jak
również niektóre obiegowe opinie. Było to możliwe przede wszystkim dlatego,
że właśnie M. Olczak-Kardas przygotowała i opublikowała wcześniej komplet-
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ną bibliografię publikacji tego wydawnictwa, a więc miała pełną legitymację do
formułowania wniosków dotyczących profilu firmy, jej aktywności i kierunków
rozwoju. Oprócz metody bibliograficznej posłużyła się również metodą badań
proweniencyjnych. Rozważania metodologiczne i źródłowe z przedmowy do pracy przynoszą wiele istotnych, nowych ustaleń i informacji, na pewno będą więc
przydatne i innym, następnym badaczom tego okresu.
Monografia dzieli się na sześć rozdziałów. Pierwszy osadza działalność
Związku Nauczycielstwa Polskiego i spółki w realiach wydawniczo-księgarskich
międzywojnia, pokazując ich rangę i działalność na rzecz polskiej szkoły. W tym
rozdziale autorka zarysowała powstanie Naszej Księgarni i początki jej działalności, zasady organizacji oraz charakter wydawniczo-księgarskich inicjatyw.
Kolejny rozdział wprowadza czytelnika w arkana międzywojennej działalności
wydawniczej. Badaczka próbuje odtworzyć warunki i sposób funkcjonowania
wydawców, tryb prowadzenia prac wydawniczych, technikę sporządzania kalkulacji wydawniczych, sposób funkcjonowania drukarni oraz podstawowe zagadnienia estetyki książki tego czasu. Nie poświęca zbyt dużo miejsca kwestiom
rozpoznanym i opisanym przez innych autorów, dając odpowiednie odniesienia
do ich prac, w zamian zaś dostarcza ciekawych danych ustalonych na podstawie
analiz dokumentacji Naszej Księgarni i tworząc w ten sposób nowy, a na pewno
uaktualniony pejzaż wydawniczo-księgarski dwudziestolecia międzywojennego.
Kolejne trzy rozdziały są analizą bibliograficzno-merytoryczną oferty wydawniczej Naszej Księgarni. Autorka poddała dokładnemu oglądowi kolejne, wyraźnie
wyodrębnione grupy publikacji:
— dla nauczycieli i wychowawców (najwięcej miejsca poświęciła autorom,
seriom wydawniczym i Encyklopedii wychowania),
— dla uczniów (tu bliżej zajęła się autorami podręczników i ich dziełami,
estetyką i higieną książek szkolnych oraz utworami scenicznymi),
— dla dzieci i młodzieży (ze szczególnym zaznaczeniem autorów i ich dzieł,
serii wydawniczych oraz estetyki edycji dla młodych odbiorców).
Każdy z rozdziałów traktujących o wybranym segmencie produkcji zaczyna
się podrozdziałem wprowadzającym: Literatura pedagogiczna w II Rzeczpospolitej, Podręczniki szkolne w dwudziestoleciu międzywojennym, Książki dla dzieci
i młodzieży w latach 1918—1939. Stanowią one cenne miniprzeglądy problematyki książki dla szkoły w badanym przez M. Olczak-Kardas okresie. Sama analiza
repertuaru w wymienionych grupach opiera się na szczegółowej, wieloaspektowej analizie edycji, wyposażonej w miarę możliwości w komentarz dotyczący
sposobu funkcjonowania książki w obiegu zawodowym i/lub czytelniczym. To
funkcjonalne ujęcie było możliwe dzięki zastosowaniu przez badaczkę nie tylko
historycznego czy stricte księgoznawczego, ale szerszego, bo społecznego i kulturowego horyzontu omawianych zjawisk. Dlatego ustalenia poczynione przez
nią w omawianej tu monografii pozwolą spojrzeć jeszcze pełniej na środowisko
książki w okresie międzywojennym.
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Ostatni, szósty rozdział został poświęcony promocji i rozpowszechnianiu
książki. Jest to niezwykle ciekawy materiał, ukazujący najpierw działalność reklamową, którą prowadziły w dwudziestoleciu firmy wydawniczo-księgarskie.
Autorka dokonuje ich podziału na pięć grup: reklamę wizualną pozawydawniczą,
reklamę w miejscu sprzedaży, wydawniczą, foniczną i audiowizualną oraz działania kreujące korzystny wizerunek firmy. Analizuje formę zewnętrzną i miejsce zamieszczenia reklam, zwraca uwagę na treści, które niosły, a które dzisiaj
pogłębiają naszą wiedzę o publikacjach tamtego okresu, o instytucjach książki
i ich wzajemnych powiązaniach, w końcu także o samych odbiorcach. Oglądowi
został poddany również język reklam, zastosowane środki stylistyczne, dzięki
którym wydawcy i księgarze oddziaływali na potencjalnego klienta i czytelnika.
Te ciekawe ustalenia mogłyby z powodzeniem posłużyć w przyszłości jako punkt
wyjścia do analiz porównawczych ze współczesną reklamą książki. Osobno zostały omówione formy sprzedaży, biuletyn wydawniczy Naszej Księgarni „Dla
Szkoły i Nauczyciela”, opisano też wyczerpująco działalność firmy na rzecz środowiska nauczycielskiego.
Rozważania nad rozpowszechnianiem publikacji wydawnictwa kończy podrozdział dotyczący odbiorców tej oferty, problemów w dotarciu z informacją
o książce do grupy odbiorców tych książek, kontaktów z nimi i wiedzy na temat
ich potrzeb, uzyskiwanej różnymi drogami. W ten sposób M. Olczak-Kardas zapętla i wyczerpuje podjętą tematykę, pokazując drogi docierania i oddziaływania
na czytelników — przede wszystkim nauczycieli, uczniów i całego środowiska
szkolnego tamtego okresu. Wszystkie dane i ustalenia poczynione są na bazie
danych źródłowych, o które autorka zadbała w niezwykle skrupulatny sposób,
z powodzeniem potrafiła je też wykorzystać, gdyż omawiając poszczególne
kwestie, zawsze w pierwszej kolejności odwołuje się do materiałów archiwalnych. Dzięki temu udało się w klarowny i ciekawy sposób przedstawić przede
wszystkim działalność wydawniczo-księgarską firmy jako ważny element życia
kulturalnego okresu międzywojennego. Badaczka wskazała na główne nurty jej
produkcji oraz istotne zadania statutowe: zaopatrywanie szkół w książki, pomoce
dydaktyczne i inne wydawnictwa, rozpowszechnienie publikacji przez sieć księgarń, działalność informacyjną. Opisując jedną firmę, autorka odsłoniła nie tylko
meandry wewnętrznej organizacji jej prac, lecz także niektóre kulisy rynku wydawniczego tamtych lat, jego sprzeczności, priorytety i dylematy, zaangażowanie
ludzi książki na rzecz odbudowującego się rynku słowa drukowanego. Mogą one
być inspiracją dla następnych badaczy do podejmowania nowych tematów i zgłębiania kolejnych, szczegółowych zagadnień rynku książki okresu międzywojennego, w celu zdążania do tak bardzo potrzebnej jego syntezy.
Na podkreślenie zasługują wielka skrupulatność i dokładność M. Olczak-Kardas, zarówno w poszukiwaniu źródeł, jak i w sposobie ich wykorzystywania
oraz komentowania i wnioskowania. Szczegółowa analiza oparta została na dobrze przygotowanej bazie źródłowej. W dużej mierze były to wcześniejsze edycje
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źródłowe i bibliograficzne opracowane przez badaczkę: Bibliografia wydawnictw
zwartych „Naszej Księgarni” Spółki Akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego
za lata 1921–1939 [2005], „Nasza Księgarnia” na łamach „Głosu Nauczycielskiego”. Wybór źródeł za lata 1921–1939 [2006], Księgarstwo II Rzeczpospolitej
w świetle ogłoszeń w „Przeglądzie Księgarskim” [2012], wszystkie z krytycznymi wstępami. Książka jest napisana „lekkim piórem”, z pasją i zaangażowaniem.
Zamieszczono w niej 48 tabel oraz 63 ilustracje i 16 aneksów, które znacznie
uprzystępniają i obrazują tekst. Monografia wyposażona została również w cenne indeksy, co przy sporej jej objętości (w sumie 511 stron łącznie z aneksami)
znacznie ułatwia poszukiwanie konkretnych informacji. Zamieszczono indeksy:
nazw osobowych, instytucji, nazw geograficznych oraz tytułowy.
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